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የኢንስቲትዩቱ ባልደረባ የሕይወት ዘመን የላቀ አገልግሎት ተሸላሚ 
ሆነው ተመረጡ

የኢንስቲትዩቱ ሴቶች፣ ወጣቶች 
እና ሕጻናት ጉዳዮች ዳይሬክቶሬት 
ዳይሬክተር ወ/ሮ ኑሪያ ዩሱፍ 
በዘንድሮው የጤና ሚኒስቴር 
አመታዊ ገባዔ ላይ የሕይወት 
ዘመን የላቀ አገልግሎት የእውቅና 
ሽልማት ተሰጣቸው፡፡
ወ/ሮ ኑርያ የመጀመሪያ 
ዲግሪያቸውን ከአዲስ አበባ 
ዩኒቨርሲቲ በሳይኮሎጂ፣ ሁለተኛ 
ዲግሪያቸውንም እንዲሁ ከአዲስ 
አበባ ዩኒቨርስቲ በስርአተ ጾታ 
የተቀበሉትና በርካታ የሙያ 
ክህሎት ማሻሻያ ስልጠናዎችን 
ያገኙት ወ/ሮ ኑሪያ ዩሱፍ 
በ1954 ዓ.ም በአዲስ አበባ ከተማ 
ተወለዱ፡፡
ወ/ሮ ኑሪያ በሀዲያ፣ በጐንደርና 
በአዲስ አበባ በመምህርነትና 
በተለያዩ ኃላፊነቶች ያገለገሉ 
ሲሆን ከ2004 ዓ.ም ጀምሮ 
በኢትዮጵያ የህብረተሰብ ጤና 
ኢንስቲቲዩት የሴቶች፣ ህጻናት 

በኢሕጤኢ የህዝብ ግንኙነትና ኮሙኒኬሽን ቢሮ በየወሩ የሚዘጋጅ

የኮቪድ በሽታን ለመከላከል ጥናትና ምርምር የሚያበረክቱት አስተዋጽኦ 
ከፍተኛ መሆኑ ተገለጸ

እና ወጣቶች ዳይሬክቶሬት 
ዳይሬክተር በመሆን እያገለገሉ 
ይገኛሉ፡፡
ወ/ሮ ኑሪያ በተለይ ከ50 
የሚበልጡ የኢንስቲቲዩቱ 
የፎረም አባላት የሆኑ ሰራተኞችን 
የተለያዩ የትምህርት እድሎች 
እንዲመቻቹላቸው ያደረጉ ሲሆን 
በ2012 ዓ.ም የጤና ጥበቃ 

ዓመታዊ የስርአተ ጾታ ፎረም 
ላይ በሚኒስቴሩ ስር ካሉ ተጠሪ 
መስሪያ ቤቶች በስራ አፈጻጸም 
ቀዳሚ በመሆናቸው ተሸልመዋል፡
በዘንድሮው ጉባኤ የላቀ አገልግሎት 
ተሸላሚ በመሆን ተመርጠዋል፡፡

         . . .ወደ ገጽ 3 ዞሯል

የኮቪድ በሽታ ለመከላከል 
በሚደረገው ጥረት ውስጥ ጥናትና 
ምርምር የሚያበረክቱት አስተዋጽኦ  
እጅግ ከፍተኛ መሆኑ ተገለጸ፡
፡ ዶ/ር ደረጀ ዱጉማ የጤና 
ሚኒስትር ዴኤታ በዛሬው እለት 
በኢትዮጵያ ሕብረተሰብ ጤና 

ኢንስቲትዩት የስብሰባ አዳራሽ 
COVID 19 NATIONAL CO-
HORT STUDY (CNCS) በሚል 
ርዕስ ለአንድ አመት የሚቆየው 
ጥናት የኮቪድ በሽታ የሚፈጥረውን 
የተለያየ የህመም ስሜትና ልዩ ልዩ 
ባህርያቶቹን፤ ከሥርዓተ ምግብ 

ጋር ያለውን መስተጋብር እንዲሁም 
በህክምና ማገገሚያ ውስጥ 
ቆይታ በነበራቸዉ ታካሚዎች 
ላይ ክትትልና ጥናት በማድረግ 
መፍትሄዎችን የሚያመላክት 
ጥናት በይፋ ባስጀመሩበት ወቅት 
እንደተናገሩት የኮቪድ በሽታ 
ለመከላከል ለሚደረገው ጥናት 
የጤና ሚኒስትር የሚጠበቅበትን 
እገዛ እንደሚደርግ አስታውቀዋል፡፡

ዶ/ር ኤባ አባተ የኢትዮጵያ 
ሕብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ዋና 
ዳይሬክተር በበኩላቸው የኮቪድ በሽታ 
ለመከላከል እንዲረዳ የሚከናወነው 
ይህ ሀገራችን በአይነቱ ልዩ 
የሆነውና ለአንድ አመት የሚቆየው 
ጥናት የኢትዮጵያ ሕብረተሰብ ጤና 
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መሰረታዊ የፊልድ ኢፒዲሞሎጂ ስልጠና ያጠናቀቁ የጤና 
ባለሙያዎች የእውቅና ሰርተፍኬት ተሰጣቸው

የኢትዮጵያ የሕብረተሰብ ጤና 
ኢንስቲትዩት የሕብረተሰብ ጤና 
አደጋዎች ቁጥጥር ማዕከል 
የዝግጁነትና አቅም ግንባታ 
ዳይሬክቶሬት በአማራ ክልል 
ከተለያዩ ወረዳዎች ተወጣጥተው 
በሶስት ዙር መሰረታዊ የፊልድ 
ኢፒዲሞሎጂ ስልጣና ወስደው 
ላጠናቀቁ የሕብረተሰብ ጤና አደጋ 
ቁጥጥር ባለሙያዎች ጥቅምት 
27/2013 ዓ.ም በባህርዳር ከተማ 
በሶሊያና ሆቴል  የእውቅና 

ሰርተፍኬት ተሰጠ፡፡
የስልጠናው ዋና አላማ 
የሕብረተሰብ ጤና አደጋዊችን 
ለመከላከል፣ለመቆጣጥርና ምላሽ 
ለመስጠት የሚያስችል የጤና 
ባለሙያዎችን አቅም በመገንባት 
ማህበረሰቡ በተለያዩ የጤና አደጋ 
ወረርሽኞች አንዳይጋለጥ ማድረግ 
ነው፡፡
አቶ ጃፋር ከዛሊ የኢንስቲትዩቱ 
የሕብረተሰብ ጤና አደጋዎች 
ቁጥጥር መዕከል የዝግጁነትና 

አቅም ግንባታ ዳይሬክቶሬት 
ባለሙያና የስልጠናው አስተባባሪ 
እንዳመለከቱት ስልጠናው 
በሶስት ዙር መሰጠቱን ገልጸው፤ 
በመጀመሪው ዙር መሰረታዊ 
የኮምፒውተር እወቀት፣ የበሽታ 
ቅኝት መረጃ አሰባሰብ፣የቅኝት 
ጥቅል ሪፖርት አደራረግ እና 
የሚቀርቡ ሪፖርቶች ምሉዕነት 
ማካተት የሚገባቸውን ጉዳዮች 
እና በጤናው ዘርፍ የሚታዩ 
ክፍተቶችን የመለየት ስራ ስርተው 
ለሁለተኛ ዙር ስልጠና እንዲመጡ 
የሚያስችላቸውን ስልጠና 
ተሰጥቷቸዋል ሲሉ ተናግረዋል፡፡
በሁለተኛው ዙር ስልጠና ደግሞ 
ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ እንዴት 
ይቀርባል፣ ወረርሺኝ በአንድ 
አካባቢ ቢከሰት በቅድሚያ ምን 
መደረግ አለበት፣የወረርሺኝ 
ሪፖርት ለሚመለከታቸው አካላት 
በምን መልኩ ይቀርባል፣ምን 
ምን ጉዳዮች ማካተት አለባቸው፣ 
የወረርሽኙስ መንስኤ ምን ነበር፣ 
የትኛው የሕብረተሰብ ክፍል ተጠቃ  
የሚሉትን መሰረታዊ ጉዳዮች ዙሪያ 
         . . .ወደ ገጽ 3 ዞሯል

የህብረተሰብ ጤና አደጋዎችን መቋቋም የሚችል የጤና 
ስርዓት (Health System Resilience) የስልጠና ማንዋል 

ዝግጅት አውደ ጥናት ተካሄደ
የኢትዮጵያ የሕብረተሰብ ጤና 
ኢንስቲትዩት የሕብረተሰብ ጤና 
አደጋዎች መልሶ ማቋቋም እና 
የሬዚሊየንስ ዳይሬክቶሬት ከተለያዩ 
ባለደረርሻ አካላት ጋር በመተባበር 
ከጥቅምት 23 እስከ 27/2013 
ዓ.ም በአዳማ ከተማ በድሬ ሆቴል 
የሕብረተሰብ ጤና አደጋዎችን 
መቋቋም እና የጤና ስርዓቱን 
በተሻለ ሁኔታ መገንባት የሚያስችል 
የስልጠና ማንዋል ለማዘጋጀት 
አውደ ጥናት አካሄደ፡፡
የስልጠና ማንዋል ማዘጋጀት 
የአስፈለገበት ዋና ምክንያት ድንገተኛ 
የሕብረተሰብ ጤና አደጋዎችን 
በተሻለ መንገድ ለመቋቋም የጤና 
ስርዓቱን ዝግጁነት ለማጠንከር እና 
መሰረታዊ የጤና አገልግሎቶችን 

በህብረተሰብ ጤና አደጋዎች ጊዜ 
ለመስጠት የሚያስችል የስልጠና 
ማንዋል በማዘጋጀት የሕብረተሰቡን 

የጤና አደጋዎች ለመቆጣጠር ነው፡
አ ቶ አ ስ ቻ ለ ው አ ባ ይ ነ ህ 
         . . .ወደ ገጽ 3 ዞሯል
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         ከገጽ 1 የዞረ
ኢንስቲትዩት፣ ከጤና ሚኒስቴር 
እና ከሌሎች የልማት አጋር 
ድርጅቶች ጋር በመተባበር በኮረና 
ቫይረስ ወረርሽኝ ላይ በማተኮር 
የሚያጠናው ሲሆን በጥናቱም ከ 20 
በላይ ዩኒቨርሲቲዎች፣ የምርምር 
ተቋማት፣ በሀገር እና በውጭ 

. . . የኮቪድ በሽታን

. . . መሰረታዊ የፊልድ

ሀገር ያሉ ምሁራን የሚሳተፉበት 
መሆኑን አስረድተዋል፡፡ የኮቪድ 
በሽታን ለመከላከል ቀዳሚው 
የህብረተሰቡ ቅድመ መከላከል 
ጥንቃቄዎች ትልቅ ቦታ የሚሰጠው 
ያላቸው በመሆኑ አሁንም 
ቢሆን ህብረተሰቡ ለአፍታም 

እንኳ ሳይዘናጋ የሚጠበቅበትን 
ሁሉ እንዲተገብር አሳሳበዋል፡
፡ በፕሮግራሙ ላይ የኢትዮጵያ 
ሕብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት 
ባልደረባ በሆኑት በዶ/ር ማስረሻ 
ተሰማ እና በወ/ሮ ሳሮ አብደላ 
ጥናታዊ ጽሁፎች ቀርበዋል፡፡

         ከገጽ 2 የዞረ
ግንዛቤ የሚያስጨብጥ ስልጠና 
ለባለሙያዎቹ በስፋት መሰጠቱን 
አስተባባሪው አያይዘው ተናግረዋል፡
፡
ሰልጣኞች የሕብረተሰብ ጤና 
አደጋዎችን አስመልክቶ ሰፋ ያለ 
ጊዜ ተወስዶ የተሰራ ሪፖርት 
እና በሁለተኛ ዙር ስልጠና 
ወቅት የተሰጣቸውን የቅኝት ስራ 
እንዲያቀርቡ መደረጋቸውን፣በዚህም 
መሰረት በመጀመሪያው ዙር 
ስልጠና 48 ፣በሁለተኛው ዙር 
ስልጠና 41፣በሶስተኛው ዙር 
የመስክ ስራ የውጤት ምዘና 
ወቅት 41 ባለሙያዎች  የተሳተፉ 
መሆናቸውን፣ በአጠቃላይ በሶስቱም 
ዙር ስልጠናና ምዘና ተሳትፈው 

ያጠናቀቁ አማካይ ውጤታቸው 70 
ከመቶ በላይ  ያስመዘገቡ 32 የጤና 
ባለሙያዎች የእውቀና ስርተፍኬት 
የተሰጣቸው መሆኑን አቶ ጃፋር 
ከዛሊ ጨምረው አብራርተዋል፡፡
አቶ አሌይ አያል የአማራ ክልል 
የሕብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት 
የሕብረተሰብ ጤና አደጋዎች 
መከላከልና ቁጥጥር ዳይሬክቶሬት 
ተ/ዳይሬክተር በበኩላቸው 
እንደተናገሩት አሁን ባለው ሁኔታ 
የተለያዩ ወረርሽኛች እየተከሰቱ 
ባሉበት ሁኔታ እነዚህን የመሳሰሉ 
ስልጠናዎች ለባለሙያዎች 
እጅግ ወሳኝ ናቸው፡፡በመሆኑም 
እናንተ ያገኛችሁትን እውቀት 
ይህንን የስልጠና እድል ላላገኙ 
ባለሙያዎች ልታካፍሉና ልታግዙ 

ይገባል፤ምክንያቱም በቀጣይ ሊሰጡ 
ለሚታሰቡ ስልጠናዎች የሚወሰኑት 
በእናንተ ተግባራዊነት ላይ ይሆናል፡
፡ስለዚህ ያገኛችሁትን የአቅም 
ማጎልበቻ እውቀት ወደ ተግባር 
እንድትለውጡት ያስፈልጋል ሲሉ 
አሳስበዋል፡፡
 ከመጀመሪው ዙር እስከ መጨረሻው 
ዙር የተሰጠው ስልጠና ከምንሰራው 
መደበኛ ስራ ጋር ብቻ ሳይሆን 
እለት ከእለት ከምንሰራቸው የግል 
ህይዎታችንም ጭምር ከፍተኛ 
ጥቅም የሚሰጠንና ወገናችንን 
የምናግዝበት የእውቀ ስልጠና 
ነበር ሲሉ ሰልጣኞች የስልጠናውን 
ጠቀሜታ በአስተያየታቸው 
ገልጸዋል፡፡

. . . የሕብረተሰብ ጤና 
         ከገጽ 2 የዞረ

የኢንስቲትዩቱ ም/ዋና ዳይሬክተር 
በአውደ ጥናቱ የመክፈቻ ስነ-
ስርዓት ወቅት እንደተናገሩት 
የተለያዩ የሕብረተሰብ ጤና 
አደጋዎች ሲከሰቱ በቀላሉ 
መቆጣጠር የሚያስችል የጤና 
ስርዓት መገንባት አስፈለጊ ሆኖ 
በመገኘቱ ሁሉም የዓለም አገራት 
በዝግጅት ላይ ይገኛሉ፡፡ስለሆነም 
ሃገራችን የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን 
ከመከላከልና ከመቆጣጠር አንጻር 
የተለያዩ ልምዶች በመውወሰድና  
በመጠቀም ለሃገራችን ፣ለአፍሪካ 
ብሎም ለዓለም ጥቅም ላይ 
ሊውል የሚችል ጠንካራ የጤና 
ስርዓት መገንባት የሚያስችል 
ሞጁል ማዘጋጀት ይገባናል ሲሉ 
ሰፊ ገለጻ አድርገዋል፡፡
ዶ/ር ያረጋል ፉፋ የሕብረተሰብ 
ጤና አደጋዎች መልሶ ማቋቋም 
እና የሬዚሊየንስ ዳይሬክቶሬት ተ/

ዳይሬክተር በበኩላቸው የማንዋሉ 
ዝግጅት ላይ መሰረታዊ የጤና 
አገልግሎቶችን በህብረተሰብ ጤና 
አደጋዎች ጊዜ እንዴት መስጠት 
እንደሚቻል፣ ከህብረተሰብ 
ጤና ድንገተኛ አድጋዎች 
በፊት መደረግ ስላለባቸው 
ዝግጅቶች ጉዳዮች፣የህብረተሰብ 
ጤና አደጋዎችን የመለየት 
ሂደት፣በማህብረሰቡ ዘንድ 
ከሚከሰቱ የጤና አደጋዎች 
በፊት መደረግ ስላለባቸው 
ጥንቃቄዎች፣በህብረተሰብ አደጋ 
ወቅት ስለሚከናወኑ ስራዎች 
እንዲሁም የሕብረተሰብ ጤና 
አደጋዎች ከተከሰቱ በኋላ 
ስለሚደረጉ የመከላከልና 
የመቆጣጠር ተግባራት በስፋት 
እና በጥልቀት በመፈተሸ የጤና 
ስርዓቱን በከፍተኛ ሁኔታ 
ሊያሻሽል የሚያስችል የስልጠና 

ማንዋል እንደሚዘጋጅ ገልጸዋል፡
፡
ከጤና ሚኒስቴር፣ከተለያዩ 
ዩኒቨርሲቲዎች፣ከሕብረተሰብ 
ጤና ኢንስቲትዩት እና ከተለያዩ 
አጋር ድርጅቶች የተውጣጡ 
አመራሮችና ባለሙያዎች  
አውደጥናቱ ላይ ተሳትፈዋል፡፡


