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የስብአዊ እርዳታ አገልግሎቶች በሚሰጡበት ጊዜ የሥነ-ተዋልዶ 
ጤና አገልግሎቶችን ማካተት አለባቸው ተባለ

ማናቸውም የስብአዊ እርዳታ 
አገልግሎቶች በሚሰጡበት 
ጊዜ መሰረታዊ የሆኑ የሥነ-
ጻታ እና የሥነ-ተዋልዶ 
ጤና አገልግሎቶችን ማካተት 
እንዳለባቸው ተገለጸ፡፡ዶ/ር 
መሰረት ዘላለም በጤና ሚኒስቴር 
የእናቶችና የህጻናት ዳይሬክተር 
ለአንድ ሳምንት ሲሰጥ የነበረውን 
መሰረታዊ የሥነ-ተዋልዶ ጤና 
አገልግሎቶች የአሰልጣኞች 
ስልጠና መዝጊያ ስነ-ስርአት 
ላይ በመገኘት ባደረጉት ንግግር 
እንዳሳሰቡት በማናቸውም ጊዜ 
የስብአዊ እርዳታ አገልግሎቶች 
በሚሰጡበት ጊዜ መሰረታዊ 
የሆኑ የሥነ-ጻታ እና የሥነ-
ተዋልዶ ጤና አገልግሎቶችን 
ለህብረተሰቡ እንዲዳረሱ ማድረግ 

በኢሕጤኢ የህዝብ ግንኙነትና ኮሙኒኬሽን ቢሮ በየወሩ የሚዘጋጅ

ኢንስቲትዩቱ  በምክር ቤት አባላት  ተጎበኘ

ጠቀሜታው እጅግ የጎላ በመሆኑ 
ጉዳዩ የሚመለከታቸው አካላት 
በሙሉ በትብብር እና በቅንጅት 
መስራት ይጠበቅባቸዋል ብለዋል፡፡ 
ዶ/ር መሰረት አያይዘውም ይህን 

ስልጠና የተካፈሉ ባለሙያዎች 
በበኩላቸው ከስልጠናው ያገኙትን 
እውቀትና ተሞክሮ በዞን፡ 
በወረዳ እና በክልሎች ለሚገኙ 
የሙያ አጋሮቻቸው በማካፈል 

ኢንስቲትዩቱ ከኮሮና ቫይረስ ጋር 
በተያያዘና ከሕብረተሰብ ጤና 
አንጻር የሰራቸውን ስራዎች 
ምን እንደሚመሰሉ እንዲሁም 
ያጋጠሙትን ተግዳሮቶች በሚገባ 
ለማየት እንዲቻል የሃገሪቱ ምክር 
ቤት አባላት ህዳር 2/2013 ዓ.ም 
ግብኝት አደረጉ፡፡
የኩብኝቱ ዋና ዓላማ  የኮሮና ቫይረስና 
መሰል ወረርሺኝ በሽታዎችን 
አስመልክቶ ምክር ቤቱ ያወጣውን 

መመሪያ  ተቋማት እንዴት 
ተግባራዊ እያደረጓቸው እንደሆነ 
በመፈተሸ  ለቀጣይ አቅጣጫ እና 
ውሳኔ  ለፓርላማ  ጉባኤ በሪፖርት 
ለማቅረብ ነው፡፡
የኢንስቲትዩቱ ዋና ዳይሬክተር ዶ/ር 
ኤባ አባተ  አጠቃላይ ከ2012 እሰከ 
2013 ዓ.ም በኮቪድ 19 ወረርሺኝና 
ከሕብረተሰብ ጤና  አንጻር 
ኢንስቲትዩቱ የሰራቸውን ስራዎች 
በጽሁፍ ያቀረቡ ሲሆን የምርመር 

ቴክኖሎጅ ሽግግርን፣በኢንስቲትዩቱ 
የተሰሩ እና በቀጣይ እየተሰሩ 
ስላሉ ጆርናሎች፣ባህልና ዘመናዊ 
መድሃኚቶችን፣ የበሽታ ወረርሽኝ 
ቁጥጥርን፣ የክልል ላቦራቶሪዎችን 
ከማጠናከር አንጻር  የተሰሩ 
ስራዎችን፣የኢኦሲ ማዕከልን  
ከማሟላትና ከመጠናከር 
አንጻር፣የውሻ ብሽታ እንደ ሃገር 
ምን እንደሚመስል፣ ሕብረተሰቡን 
ጉዳት ላይ ስለሚጥሉ የተለያዩ 
ልምዶች  ላይ ስለተሰሩ ምርምሮች 
እና የኢንስቲትዩቱ ሰራተኛች 
ለህዳሴ ግድብ እና ገበታ ለሃገር 
ስለዳረጉ ድጋፍ አስመልክቶ 
ለጉብኝት ለመጡት የፕርላማ 
አባላት  በጽሁፍ አቅርበዋል፡፡
የኢንስቲትዩቱ የተለያዩ 
ዳይሬክቶሬቶች በፕርላማ አባላቱ 
የተጎበኙ ሲሆን በዋና ዳይሬክተሩ 
በጽሁፍ በቀረበው ሃሳብና 
በተጎበኙት ዳይሬክቶሬት አማካኝነት 
ከኢንስቲትዩቱ የማኔጂመንት 
አባላት ጋር ውይይት ተደርጓል፡፡
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በኢንስቲትዩቱ የአፍሪካ CDC የአቅም ግንባታ ፕሮጀክት 
ለአስፈጻሚ የስራ ኃላፊዎች እና ሰራተኞች የግንዛቤ 

ማስጨባጨ አውደ ጥናት አካሄደ

የጤና ሚኒስቴር እና የኢትዮጵያ 
የሕብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት 
በመተባባር በኢንስቲትዩቱ የአፍሪካ 
CDC የአቅም ግንባታ ፕሮጀክትን 
ወደ ስራ ለማስገባት በፕሮጀክቱ 
ላይ ለታቀፉ ልዩ ልዩ የስራ 
ክፍሎች ሃላፊዎችና ሰራተኞች 
ግንዛቤ ለማስጨበጥ ከህዳር 7 እስከ 
9/2013 ዓ.ም በቢሾፍቱ ከተማ 
የግንዛቤ ማስጨበጫ አውደ ጥናት 
አካሄደ፡፡
ፕሮጀክቱ ተግባራዊ የሚደረገው 
በ150 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር 
ሲሆን ከአፍሪካ ሲዲሲ እና ከአለም 

ባንክ ለኢትዮጵያ የህብረተሰብ 
ጤና ኢንስቲትዩት ለአቅም ግንባታ 
የሚውል በብድርና በእርዳታ የተገኘ 
ፐሮጀክት መሆኑን ከአስተባባሪዎች 
ለመረዳት ተችሏል፡፡
የአውደ ጥናቱ ዋና ዓላማ  
የፕሮጀክቱ ኃላፊዎችና አስፍጻሚ 
ሰራተኞች ተመሳሳይ ግንዛቤ  
እንዲጨብጡና ለፕሮጀክቱ የተሳካ 
አፈጻጸም የበኩላቸውን አስተዋጽኦ 
እንዲያበረክቱ ለማስቻል ታስቦ 
የተዘጋጀ አውደ ጥናት ነው፡፡
ዶ/ር ኤባ አባተ የኢንስቲትዩቱ ዋና 

ዳይሬክተር በአውደ ጥናቱ የመክፈቻ 
ስነ-ስርዓት ወቅት እንደተናገሩት 
ፕሮጀክቱ አሁን ያለበተ ደረጃ 
ላይ ለመድረስ ከሁለት አመት 
በላይ መውሰዱን፤በፕሮጀክቱ 
በርካታ ተሳታፊዎች እንደሚገኙና 
ፕሮጀክቱም በርካታ ጉዳዮችን 
እንደሚዳስስ እንዲሁም ፕሮጀክቱን  
በቀጣይ ተግባራዊ ለማድረግ 
የሚመለከታቸው አስፈጻሚ አካላት 
በማወያየት የጋራ መረዳት ላይ 
ማድረስ አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ 
የውይይት መድረኩ የተዘጋጀ 
መሆኑን ገልጸዋል፡፡
አውደ ጥናቱ የፕሮግራሙ 
አስፈጻሚ ሰራተኞች የጋራ ግዛቤና 
እና መግብባት ላይ ከመድረሳቸውም 
በላይ በጤና ሚኒስቴር እና 
በኢንስቲትዩቱ መካከል በሚደረገው 
ቅንጅታዊ ስራዎች የተሳለጠ 
ተግባራት ለመፈጸም የሚያስችል 
አቅም እንደፈጠረ  ለመመልከት 
ተችሏል፡፡ 
የጤና ሚኒስቴርና የኢንስቲትዩቱ  
የሚመለከታቸው ዳይሬክተሮች 
እና ሰራተኞች፣የግዥ አጽዳቂዎችና 
የፋይንስ ሰራተኞች በአውደ ጥናቱ 
ላይ ተሳትፈዋል፡፡

የኢንስቲትዩቱ የሕብረተሰብ ጤና 
አደጋዎች  ቁጥጥር ማዕከል 
የበሽታዎች እና የጤና ክስተቶች 
ቅኝትና ምላሽ ዳይሬክቶሬት  በትንኝ 
ንክሻ  ተላላፊ የቫይረስ በሽታዎች 
ቅኝት እና ምላሽ ሰጪ ቡድን 
በትንኝ ንክሻ ምክንያት የሚመጡ 
በሽታዎችን (Arboviral diseas-
es) ለመከላከል እና ለመቆጣጠር  
ከህዳር 15 እስከ 19/ 2013 ዓ.ም 
በደብረ ዘይት ከተማ  በቢን ሆቴል 
የመመሪያ ዝግጅት አውደ ጥናት 
አካሄደ፡፡
የአውደ ጥናቱ ዋና አላማ  በትንኝ 

በትንኝ ንክሻ ምክንያት የሚመጡ በሽታዎችን (Arboviral 
diseases) ለመከላከል   የሚያስችል የመመሪያ ዝግጅት 

አውደጥናት ተካሄደ 
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የጊኒዎርም የማጥፋት ፕሮግራምን አስመልክቶ የተካሄደው 
የምክክር አውደጥናት ተጠናቀቀ

የኢትዮጵያ የጊኒዎርም የማጥፋት 
ፕሮግራምን አስመልክቶ 
የኢንስቲትዩቱ የሕብረተሰብ 
ጤና አደጋዎች ቁጥጥር ማዕከል 
ከጤና ሚኒስቴር ጋር በመተባበር 
ከህደር 16 እስከ 17/2013 ዓ.ም 
በአዳማ ከተማ በኤክስኩቲቭ ሆቴል 
የተካሄደው የምክክር አውደ ጥናት 
ተጠናቀቀ፡፡
የምክክር አውደ ጥናቱ ዓላማ 
የጊኒዎርም የማጥፋት ፕሮግራም 
እየተደረጉ ያሉ ጥረቶች፣በሽታውን 
ለማጥፋት በሚደረገው ጥረት 
ያጋጠሙ ተግዳሮቶችን በመለየት 
እሰካሁን የተሄደባቸውን በማጠናከር 
ብሎም አዳዲስ የመፍትሄ ሃሳቦችን 
በመፍጠር ክፍተቶችን በተሻለ 
ለመቅረፍ እና በቀጣይ የተሻሉ 
ውጤቶችን  ለማስመዝገብ ታስቦ 
የተዘጋጀ መድረክ ነው፡፡
የጤና ሚኒስቴር ሚንስትር ክብርት 
ዶ/ር ሊያ ታደሰ በአውደ ጥናቱ 
የመክፈቻ ስነ-ስርዓት ወቅት እንደ 
ተናገሩት የጊኒዎርም በሽታን 
ከሃገራችን ሙሉ በሙሉ ለማጥፋት 
በርካታ ስራዎች መሰራታቸውን 

እና ከፍተኛ የሆነ ውጤት 
መመዝገቡን፣ነገር ግን ካለፈው 
ዓመት ሚያዚያ  ወር አንስቶ እስከ 
አሁን በሽታው በ11 ሰዎች ላይ 
እና በ15 እንስሳት ላይ መገኘቱ፣ 
በሽታውን ለማጥፋት የተደረገውን 
ጥረት ወደኋላ እንዳይመልሰው 
ስጋት የፈጠረ መሆኑን እንዲሁም 
ችግሩን በተገቢው መንገድ ለመቅረፍ 
ዘርፈ ብዙ የሆነ ቅንጅት እና ርብርብ 
የሚጠይቅ ስራ መሆኑን ገልጸዋል፡፡
የጊኒዎርም በሽታ የመከላከያ 

ክትባት የሌለው ከመሆኑም በላይ 
ንጹህ የመጠጥ ውሃ በሌለባቸው 
አካባቢዎች የሚፈጠር እና 
በእንሰሳትና በሰው ላይ መገኘቱ 
ችግሩ በፍጥነት እንዳይወገድ 
አድርጎታል፤ ስለዚህ የብዙ ባለድርሻ 
አካላት ቅንጅት ያስፈልገዋል ሲሉ 
ሚኒስትሯ አያይዘው አብራርተዋል፡
፡  
ዶ/ር ኤባ አባተ የኢንስቲትዩቱ ዋና 
ዳይሬክተር በበኩላቸው የጊኒዎርም 

በኢትዮጵያ የሕብረተሰብ ጤና 
እንስቲትዩት የሥነ-ምግባርና ፀረ-
ሙስና መከታተያ ዳይሬክቶሬት 
ያዘጋጀውና በዓለም አቀፍ ደረጃ 
ለ17ኛ ጊዜ በሀገራችን ደግሞ 
ለ16ኛ ጊዜ የፀረ-ሙስና ቀን ከህዳር 
25 እሰከ 26/ 2013 ዓ.ም በሐዋሳ 
ከተማ ተከበረ፡፡
አቶ ፉፋ ዳባ የሥነ-ምግባርና 
ፀረ-ሙስና ዳይሬክተር ባቀሩበት 
ጽሁፍ ላይ የዘንድሮው መሪ ቃል 
“የትውልድ የሥነ-ምግባር ግንባታን 
በጠንካራ ዲስፕሊን በመምራት 
ሌብነትና ብልሹ አሰራርን በመታገል 
የብልፅግና ጉዟችንን እናፋጥናለን” 
የሚል መሆኑን  አመልክተዋል፡፡
በውይይቱ ላይ ሙስና በሀገር ላይ 
ኢኮኖሚያዊ፣ፖለቲካዊና ማህበራዊ 
ችግሮችን የሚፈጥርና ለከፍተኛ 
ቀውስ የሚዳርግ አደገኛ ወንጀል 
እንደሆነ በዝርዝር ቀርቦ ሰፊ የሀሳብ 
ልውውጥ የተደረገበት ከመሆኑም 
ባሻገር በርካታ ጥያቄዎች ተነስተው 
ምላሽ ተሰጥቶባቸዋል፡፡

በበዓሉ ላይ የመልካም አስተዳደር 
መርሆዎችን በተመለከተ 
እንደዚሁም የCovid-19 ወረርሽኝ 
ለመከታተልና ለመቆጣጠር 
በተዘጋጀው መመሪያ 30/2013 
ዙሪያ ማብራሪያ የተሰጠበትና 

ውይይት የተደረገበት መሆኑን 
ለማወቅ ተችሏል፡፡
በአጠቃላይ ለሁለት ቀናት 
በተዘጋጀው ዓለም አቀፍ የፀረ ሙስና 
ቀን ጠቃሚ ሀሳቦች የተንሸራሸሩና 
ሰፊ ግንዛቤ የተጨበጠበት መድረክ 
መሆኑ ታውቋል፡፡

አለም አቀፍ የፀረ ሙስና ቀን ተከበረ
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የሕብረተሰብ ጤና አደጋዎች ቁጥጥር መመሪያ የክለሳ 
ወይይት ተካሄደ

የኢንስቲትዩቱ የሕብረተሰብ ጤና 
አደጋዎች ቁጥጥር በሰራ ላይ 
የሚገኘውን መመሪያ በአጭር ጊዜ 
በመከለስ እና በማጠናቀቅ ወደ ስራ 
ለማስገባት ይቻል ዘንድ ህዳር 21 
/2013 ዓ.ም በኢንስቲትዩቱ አዳራሽ 
ወይይት አካሄደ፡፡
አቶ አስቻለው አባይነህ 
የኢንስቲትዩቱ ም/ዋና ዳይሬክተር  
በውይይቱ  የመክፈቻ ስነ-ስርዓቱ 
ወቅት እንደገለጹት በስራ ላይ 
ያለው የህብረተሰብ ጤና አደጋዎች 
ቁጥጥር መመሪያ   ከሁለት ዓመት 
በፊት  ወቅቱን ባገናዘበ መልኩ 
የመከለስ ስራ  የተጀመረ ቢሆንም  
በተለያዩ ምክንያቶች ሳይጠናቀቅ 
ቆይቷል፤ በመሆኑም አሁን ካለው 
አለም አቀፍ  ወረርሽኝ ብሎም  
ተፈጥሯዊና ሰው ሰራሽ አደዎችን 
መሰረት በማድረግ   በረቂቅ  ደረጃ 
የሚገኘው መመሪያ  ተከልሶና  
ተጠናቆ በሚመለከተው  አካል 

ጸድቆ አገልግሎት ለይ እንዲውል  
ለማድረግ  ውይይት የተካሄደ 
መሆኑን ተናግረዋል፡፡
የመመሪያውን ረቂቅ በመከለስ ደረጃ 
ከተለያዩ  ተቋማት የተውጣጡ 
አምስት የተለያዩ ቡድኖች 
መዋቀራቸውንም ከውይይቱ 
አስተባባሪዎች መረዳት ተችሏል፡፡

በረቂቅ ደረጃ የተዘጋጀውን መመሪያ 
በመከለስ ሰራ ሂደት ውስጥ የጤና፣ 
የኢንስቲትዩቱ  የሕብረተሰብ 
ጤና አደጋዎች ቁጥጥር 
ባለሙያዎች፣የሚመለከታቸው 
የመንግስት መስሪያ ቤቶችና አጋር 
ድርጅቶች  ውይይቱን ተሳትፈዋል፡
፡

የኢትዮጵያ የሕብረተሰብ ጤና 
ኢንስቲትዩት የሕብረተሰብ ጤና 
አደጋ ቁጥጥር ማዕከል የቅድመ 
ዝግጁነትና አቅም ግንባታ 
ዳይሬክቶሬት በኦሮሚያ ክልል 
ከሚገኙ ከተለያዩ ወረዳዎች 
ተውጣጥተው መሰረታዊ የፊልድ 
ኢፒዲሞሎጂ ስልጣና እየወሰዱ 
ለሚገኙ የሕብረተሰብ ጤና አደጋ 
ቁጥጥር ባለሙያዎችን አቅም 
ለመገንባት ከህዳር 25 እስከ 
27/2013 ዓ.ም በአዳማ ከተማ 
በሮቢ ሆቴል የተዘጋጀው 3ኛው 
እና የመጨረሻው ዙር ስልጠና 
ተጠናቀቀ፡፡
የስልጠናው ዋና አላማ በሕብረተሰብ 
ጤና ላይ ችግር የሚፈጥሩ 
በሽታዎችና ወረርሽኞችን ቀድሞ 
በመለየት ለመከላከል እና 
ለመቆጣጥር የሚያስችል ስልጠና 
ለጤና ባለሙያዎች በመስጠትና 
አቅም በመገንባት በማህበረሰቡ ዘንድ 
የሚከሰቱ የተለያዩ የሕብረተሰብ 
ጤና አደጋዎችን ለመከላከልና 
ለመቆጣጠር ነው፡፡
አቶ ጃፋር ከዛሊ የኢንስቲትዩቱ 

የሕብረተሰብ ጤና አደጋ ቁጥጥር 
ማዕከል የቅድመ ዝግጁነትና 
አቅም ግንባታ ዳይሬክቶሬት 
ባለሙያና የስልጠናው አስተባባሪ 
እንደገለጹት ስልጠናው በሶስት 
ዙር መሰጠቱን ገልጸው፤ 
በመጀመሪያው ዙር መሰረታዊ 
የኮምፒውተር እወቀት፣ የበሽታ 
ቅኝት መረጃ አሰባሰብን፣የቅኝት 
ጥቅል ሪፖርት ምን እንደሚመስል 

እንዲሁም የሚቀርቡ ሪፖርቶች 
ምሉዕነት፣ወቅታዊነት፣ ማካተት 
የሚገባቸውን ጉዳዮች እና በጤናው 
ዘርፍ የሚታዩ ክፍተቶችን 
የመለየት ስራ ስርተው ለሁለተኛው 
ዙር ስልጠና እንዲሳተፍ 
የሚያስችላቸውን ግንዛቤ ወስደዋል 
ሲሉ ተናግረዋል፡፡
በሁለተኛው ዙር ስልጠና ደግሞ 

ሶስተኛው ዙር እና የመጨረሻው መሰረታዊ የፊልድ 
ኢፒዲሞሎጂ ስልጠና ተጠናቀቀ 



         . . .ከገጽ 2 የዞረ

ህዳር 2013 
pê 4 lØ` 8 Ñê 5

www.ephi.gov.et

. . . የሰባዊ እርዳታ አገልግሎቶች

. . . በትንኝ ንክሻ ምክንያት

በሽታ ከሌሎች በሽታዎች የሚለየው 
ለማጥፋት በሚደረገው ጥረት 
የሚፈጠሩ ክፍተቶችን ማወቅ 
የሚቻለው ከዓመት በኋላ ነው፤ይህ 
ደግሞ በሽታውን በቀላሉ ለማጥፋት 
አስቸጋሪ አድርጎታል፤ ስለዚህ 
ይህንን ችግር ለመቅረፍ ማንኛውም 
የመንግስት ሃላፊነት የተቀበለ አካል 
ሁሉ በሽታውን ለማጥፋት መሰለፍ 
አለበት፤በመሆኑም ይህ የምክክር 
መድረክ  በምን መንገድ ስራችንን 
ብንሰራ ነው ችግሩን መቅረፍ 

ከሚመለከታቸዉ ተቋማት እና 
ሌሎች አካላት ጋር የጋራ መግባባት 
ላይ በመድረስ በኢንስቲትዩቱ ም/
ዋና ዳይሬክተር አቶ አስቻለው 
አባይነህ  የማጠቃለያ ሀሳብ እና 
አቅጣጫ ተሰጥቶ  የምክክር አዉደ 
ጥናቱ ተጠናቋል፡፡
የጤና ሚኒስቴር እና የኢንስቲትዩቱ 
የተለያዩ ሃላፊዎች፣የጋምቤላ ክልል 
የቢሮ ሃላፊዎችና አመራሮች 
፣የአለም ጤና ድርጅት  እና 
የካርተር  ሴንተር ሃላፊዎች እና 
ባለሙያዎች  በምክክር አውደ 
ጥናቱ ላይ ተሳትፈዋል፡፡

የእውቀትና የክህሎት ሽግግር 
ማድረግ እንደሚጠበቅባቸው 
አስገንዝበዋል፡፡  ዳይሬክተርዋ 
አያይዘውም መሰረታዊ የሆኑ 
የሥነ-ጻታ እና የሥነ-ተዋልዶ ጤና 
አገልግሎቶች እንዲስፋፉና እና 
መሰል ስልጠናዎች በየክልሎቹ 
እንዲሰጡ አጋር ድርጅቶች 
ከዚህ ቀደም ያደርጉ የነበረውን 
ድጋፍ አጠናክረው እንዲቀጥሉ 
ጥሪያቸውን አቅርበው ከባህር 

ማዶ  በመምጣት ስልጠናውን 
የሰጡትን ባለሙያዎችና 
ስልጠናውን ያመቻቹትን 
ተቋማትን በሚኒስቴር መስርያ 
ቤታቸው ስም አመስግነዋል፡፡
ስልጠናውን የተካፈሉት 
ሰልጣኞች በበኩላቸው ስልጠናው 
ወቅታዊ የሆነውን አለም አቀፋዊና 
ሀገራዊ ነባራዊ ሁኔታዎችን እና 
መሰረታዊ የሆኑ የሥነ-ተዋልዶ 
ጤና አገልግሎቶች ዙርያ ያሉትን 
እውነታዎችና ክፍተቶችን 

እንዲሁም በቀጣይ መደረግ 
ስላለበት መሰል ሁኔታዎች 
ላይ ግንዛቤ እንዳስጨበጣቸው 
ተናግረዋል፡፡
በስልጠናው መዝጊያ ሥነ-
ሥርአት ላይ ዶ/ር መሰረት 
ዘላለም በጤና ሚኒስቴር 
የእናቶችና የህጻናት ዳይሬክተር 
እና ዶ/ር በየበሩ በኢትዮጵያ 
የተባበሩት መንግስታት የሥነ-
ህዝብ ፕሮግራምን (UNFPA) 
በመወከል ለሰልጣኞቹ የምስክር 
ወረቀት አበርክተዋል፡፡

ንክሻ ምክንያት የሚተላላፉ 
በሽታዎችን ለመከላከል የሚያስችል 
የመጀመሪያ የመመሪያ ረቂቅ 
ዶክመንት ለማዘጋጀት ነው፡፡
ዶ/ር ዮሴፍ አስራት  በትንኝ ንክሻ 
ተላላፊ  በሽታዎች  ቅኝት እና ምላሽ 
ቡድን መሪ በአውደ ጥናቱ የመክፈቻ 
ስነ- ስርዓት ወቅት እንደገለጹት  
በትንኝ ንክሻ ምክንያት የሚተላለፉ 
የቫይረስ በሽታዎች በቁጥር ከ500 
በላይ መሆናቸውን እና ከነዚህም 
ውስጥ ወደ 100 የሚጠጉት 
ሰውን እንደሚያጠቁ  በሽታዎቹም 
በተለያዩ የሃገሪቱ ክፍሎች ለበርካታ 
ጊዜ እየተከሰቱ መሆናቸውን፣እንደ 
ሃገር የበሽታዎቹ ችግሮች ከጊዜ ወደ 
ጊዜ እየጨመሩ መምጣታቸውን 
ተናግረዋል፡፡
በትንኝ ንክሻ ምክንያት የሚተላለፉ 
ሁሉንም የቫይረስ በሽታዎች ጥናት 
ለማካሄድ እና የመከላከያ እና 

የመቆጣጠሪያ መመሪያ ለማዘጋጀት 
ስለማይቻል እንዲሁም እሰካሁን 
የተዘጋጀ መመሪያ ስለሌለ በአሁኑ 
ወቅት ከፍተኛ ችግር እየፈጠሩ 
በሚገኙት 6 የቫይረስ በሽታዎች 
ላይ ብቻ በአውደ ጥናቱ ትኩረት 
በማድረግ የመጀመሪያ ሪቂቅ 
መመሪያ ዝግጅት የሚደረግ 
መሆኑን የቡድን መሪው አያይዘው 
ገልጸዋል፡፡
አቶ መላኩ ስዩም በትንኝ ንክሻ  
ተላላፊ የቫይረስ በሽታዎች ቅኝት 
እና ምላሽ ሰጪ ቡድን  ባለሙያ 
በበኩላቸው በትንኝ ንክሻ  ተላላፊ 
የቫይረስ በሽታዎች መካከል 
ሕብረተሰቡን በከፍተኛ ደረጃ እያጠቁ 
የሚገኙት ደንጊ ትኩሳት፣ቺጉንጉኒያ 
ትኩሳት ፣ቢጫ ወባ፣ዚካ ቫይረስ 
፣ዌስት ናይል ቫይረስ እና ሪፍት 
ቫሊ ትኩሳት ቫይረስ ሲሆኑ 
እነዚህን በሽታዎች ህክምናቸው 
ምን ይመስላል፣እንዴትስ መከላከል 
ይቻላል፣በነዚህ በሽታዎች ወረርሺኝ 

ቢከሰት የመከላከል፣ የመቆጣጠር 
እና ምላሽ የመስጠት ሁኔታ 
ምን መምሰል አለበት የሚሉትን 
እየተዘጋጀ  ያለው መመሪያ ምልሽ 
ይሰጣል ተብሎ እንደሚጠብቅ 
ገልጸዋል፡፡
የምስራቁ የሃገራችን ክፍሎች እና 
ሞቃት ቦታዎች በሽታውን አስተላላፊ 
ለሆኑት ትንኞች መራቢያነት ምቹ 
በመሆናቸው ሕብረተሰቡ በእነዚህ 
በሽታዎች እየተጎዱ ከመሆናቸውም 
በላይ የበሽታዎቹ ምልክቶች ከወባና 
መሰል በሽታዎች ስለሚመሳሰሉ 
ለይቶ ለማከምና ለመቆጣጠር 
መመሪያው እጅግ አስፈላጊ 
ነው፤በመሆኑም  ተዘጋጅቶ እና 
በሚገባ ዳብሮ ለሚመለከተው አካል 
ቀርቦ ውሳኔ ሲያገኝ ሃገር አቀፋዊ  
ዶክመንት ሆኖ ለሁሉም የሃገሪቱ 
ክፍሎች በመመሪያነት ሊደርስ 
እንደሚችል አብራርተዋል፡፡

. . . የጊኒ ዎርም የማጥፋት
የምንችለው የሚለውን በመወያየት 
መግባባት ላይ ለመድረስ የተዘጋጀ 
ነው ብለዋል፡፡
በተደረገው የሁለት ቀን የምክክር 
አውደጥናት በሽታዉን ለማጥፋት 
እስካሁን እየተሄደባቸዉ  ባሉ 
ስራዎች  እና ተግዳሮቶች ላይ ሰፊ 
ዉይይት የተደረገ እና የመፍትሔ 
ሀሰቦችም  የተቀመጡ ሲሆን የታዩ 
ተግዳሮቶችን መሠረት በማድረግ፣ 
የተለያዩ ጉዳዮችን በመዳሰስ ፣ 
በሽታዉን ለማጥፋት የሚረዱ 
ተግባራትን በመለየት እና የድረጊት 
መርሃ ግብር በማዘጋጀት እንዲሁም 
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