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የእብድ ውሻ በሽታን አስመልክቶ የግንዛቤ ማስጨበጫ 
መድረክ ተካሄደ

የኢንስቲትዩቱ የፓራሳይቶሎጂ፣ 
የባክትሮሎጂ እና የእንሰሳት ነክ 
በሽታዎች ምርምር ዳይሬክቶሬት 
የእብድ ውሻ በሽታን አስመልክቶ 
የካቲት 2/2012ዓ.ም የጤና 
ሚኒስቴር ድኤታ ዶ/ር ሊያ ታደሰ 
እና የፓርላማ አባላት በተገኙበት 
በእንስቲትዩቱ የስልጠና ማዕከል 
ለባለድርሻ አካላት የግንዛቤ 
ማስጨበጫ መድረክ አካሄደ፡፡
የመድረኩ ዋና አላማ በእብድ 
ውሻ በሽታ ዙሪያ እተሰሩ 
ያሉ ውጤታማ ስራዎችን 
ማሳየት እንዲሁም ክትባትን 
እና ተየያዥነት ያላቸውን 
የግብዓት አቅርቦት ምን ደረጃ 
ላይ እንደሚገኙና ያሉ ክፍተቶች 
ምን እንደሆኑ በመግለጽ በቀጣይ 
በሃገር አቀፍ ደረጃ  የውሻ 
በሽታን ለማጥፋት የተዘጋጀውን 
እቅድ  የጋራ ግንዛቤ ለመፍጠር  

በኢሕጤኢ የህዝብ ግንኙነትና ኮሙኒኬሽን ቢሮ በየወሩ የሚዘጋጅ

በሃገር አቀፍ ደረጃ ኮሌራን  ለማጥፋትና  ለመቆጣጠር  የዕቅድ 
ረቂቅ እየተዘጋጀ ነው

የኢንስቲትዩቱ የህብረተሰብ ጤና 
አደ ጋዎች ቁጥጥር ማዕከል 
የባክቴሪያል በሽታዎች ቅኝትና 
ምላሽ ቡድን ከአለም ጤና ድርጅት 
ጋር በመተባበር የተለያዩ ባለድርሻ 
አካላት በተገኙበት  ከየካቲት 9 
እስከ 13/2012 ዓ.ም በአዳማ 
ከተማ በኩሪፍቱ ሆቴል  በሃገር 
አቀፍ ድረጃ ኮሌራን ለማጥፋት 
የሚያስችል የኮሌራ በሽታ ማጥፊና 
መቆጣጠሪ የእቅድ ረቂቅ ስነድ 
ለማዘጋጀት  አውደ ጥናት ተካሄደ፡፡
የአው ደጥናቱ ዋና አለማ 
ከሚመለከታቸው ባለድርሻ መስሪያ 
ቤቶችና አጋር ድርጅቶች ጋር 
በመተባባር ኮሌራን በሃገር አቀፍ 
ደረጃ ለማጥፋትና ለመቆጣጠር  
የሚያስችል ረቂቅ ሰነድ ለማዘጋጀት 
ታስቦ የተዘጋጀ አውደ ጥናት ነው፡፡
አቶ መስፍን  ወሰን የበሽዎችና 
የጤና ክስተቶች ቅኝትና ምላሽ ተ/

የተዘጋጀ መድረክ ነው፡፡
ዶ/ር ሊያ ታደሰ የጤና ሚኒስቴር 
ሚኒስትር ዴኤታ በመድረኩ 
የመክፈቻ ስነ-ስርዓት ወቅት 
የእብድ ውሻ በሽታ የበርካታ 
ሰዎችን ህይወት እንደቀጠፈ፣ 
እንሰሳት ለሰው ልጆች በርካታ 
ጥቅሞችን የሚሰጡ ቢሆኑም 60 

በመቶ ሚሆኑት ሰውን የሚጎዱ   
በ ሽ ታ ዎ ች የ ሚ ተ ላ ለ ፉ ት 
ከእንሰሳት መሆናቸውን ከነዚህም 
ውስጥ አንዱ የእብድ ውሻ በሽታ 
መሆኑንና ከ70 እስከ 80 በመቶ 
ውሾችን በመከተብ በሽታውን 

ዳይሬክተር በአውደጥናቱ የመክፈቻ 
ስነ-ስርዓት ወቅት የሚዘጋጀው 
ረቂቅ ሰነድ ሀገራችን በ2030 በሃገር 
አቀፍ ደረጃ ኮሌራን ለማጥፋትና 
በበሽታው የሚሞቱትን 90 በመቶ 
ለመቀነስ የተያዘውን ፕሮግራም  እና 
እንቅስቃሴ በተሻለ ደረጃ  ጥንካሬ 

የሚሰጥ መሆኑን እና ለዚህም  
የተለያዩ ሴክተር መስሪያ ቤቶችን 
ያካተተ ተግብር ስለሚጠይቅ የረቂቅ 
ሰነዱ  ዝግጅት  የተለያዩ ባለድርሻ  
መስሪያ ቤቶችን ያካተተ አውደ 
ጥናት መሆኑን ገልጸዋል፡፡
         . . .ወደ ገጽ 4 ዞሯል

         . . .ወደ ገጽ 4 ዞሯል
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የኢትዮጵያ የብረተሰብ ጤና 
ኢንሰቲትዩት የኤቺ አይቪ ቲቢ 
ምርምር ዳይሬክቶሬት ከኢትዮጵያ ባዮ 
ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት(EBTI) ጋር 
በመተባበር በማህጸን በር ጫፍ ካንሰር 
አምጭ ተህዋስያን ( Human papillo-
ma virus) ስርጭትና መጠን፣ ክትባትና 
የማህጸን በር ጫፍ ካንሰር ምርመራ 
በኢትዮጵያ በሚል ርዕስ 2ኛው 
አመታዊ ኮንፍረንስ በኢንስቲትዩቱ 
የስልጠና ማዕከል ከየካቲት 12 

የማህጻን በር ጫፍ ካንሰር አምጪ ተዋስያን አስመልክቶ 
ሀገራዊ ኮንፍረንስ ተካሄደ

እስከ 13/2012 ዓ.ም ተካሄደ፡፡
የኮንፍረንሱ ዋና አላማ በሽታው 
በሃገሪቱ ውስጥ ምን ደረጃ ላይ 
እንደሚገኝ፣እያደረሰ ያለውን ጉዳት፣ 
በመፈተሽ በችግሩ ዙሪያ በሃገር አቀፍ 
ደረጃ ጥናትና ምርምር ለማድረግ 
እንዲሁም ለመንግስት የፖሊሲ ግብዓት 
ለመስጠት የተዘጋጀ ኮንፍረንስ ነው፡፡
ዶ/ር ካሳሁን ተስፋዬ የኢትዮጵያ ባዮ 
ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ዋና ዳሬክተር 
በኮንፍረንሱ የመክፈቻ ስነ-ስርዓት 

ወቀት እንደገለጹት የማህጸን በር ጫፍ 
ካንሰር በአለም አቀፍ ደረጃ ከ530 ሺ 
በላይ የሚሆኑ ሴቶች  በበሽታው 
እንደሚያዙ እና በኢትዮጵያ ደረጃ 
ደግሞ በዓመት ከ7000 በላይ በበሽታው 
እንደሚያዙ፣ከነዚህም ውስጥ  ከ4000 
በላይ ደግሞ እንደሚሞቱ፣ በየ3 
ዓመቱ ሽታውን ለመለየት ምርመራ 
የሚያድርጉት ሴቶች ደግሞ  0.2 
ብቻ መሆናቸውን ተናግረዋል፡፡
አቶ ኪሩቤል እሸቱ የኢትዮጵያ 
የህበረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት የኤች 
አይቪ ቲቢ ዳይሬክቶሬት የላቡራቶሪ 
አማካሪ በበኩላቸው የማህጸን በር 
ጫፍ ካንሰር በሽታ በግንኙነት ጊዜ 
የሚተላላፊና መንስኤውም Hu-
man papilloma virus መሆኑን፣70 
በመቶ የሚሆኑትን ሴቶች እያጠቃ 
ያለው በታዳጊ ሃገር መሆኑን 
እና ይህንን በሽታ በሃገር ደረጃ 
ለመከላከል የኢትዮጵያ የህበረተሰብ 
ጤና ኢንስቲትዩት፣የኢትዮጵያ ባዮ 
ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት እና የተለያዩ 
ዩኒቨርሲቲዎች በተገኙበት በህዳር ወር 
በ2011 ዓ.ም ኮንፍረንሱ መመስርቱንና 
አሁን አየተካሄደ ያለው 2ኛው 
አመታዊ ጉባኤ መሆኑን ገልጸዋል፡፡

5ኛው የላቡራቶሪ አገልግሎት የምክክር መድረክ ተካሄደ
የ ኢ ን ስ ቲ ት ዩ ቱ የ ብሔራ ዊ 
ላቦራቶሪዎች አቅም ግንባታ 
ዳይሬክቶሬት ከደቡብ ብሔር 
ብሔረሰቦች እና ሕዝቦች ብሔራዊ 
ክልላዊ መንግስት ጤና ቢሮ 
እና ከክልሉ የህብረተሰብ ጤና 
ምርመራና  ምርምር ላቦራቶሪ 
ማዕከል ጋር በመተባባር ከየካቲት 
13 እስከ 14/2012 ዓ.ም 5ኛውን 
አገር አቀፍ የላቦራቶሪ አገልግሎት 
የምክክር መድረክ በሐዋሳ ከተማ 
በሴንተራል ሆቴል  በማካሄድ 
አጠናቀቀ ፡፡
የምክክር መድረኩ ዋና አላማ 
በሃገር አቀፍ ደረጃ በላቦራቶሪው 
ዘርፍ በእቅድ ተይዘው የተሰሩ 
ስራዎች፣ያጋጠሙ ችግሮች 
የሚገመገሙበት ሲሆን በቀጣይ 
መስተካከል የሚገባቸው ጉዳዮች እና 
መሰራት ያለባቸው ስራዎች የጋራ 
አቅጣጫ ለማስቀመጥ የተዘጋጀ 
የምክክር መድረክ ነው፡፡

አቶ አዲሱ ከበደ የኢንስቲተዩቱ 
የላቦራቶሪዎች አቅም ግንባታ 
ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር በምክክር 
መድረኩ የመክፈቻ ስነ-ስርዓት ወቅት 
እንደገለጹት የምክክር መድረኩ 
በአዲስ አበባ፣በባሕርዳር ፣በአዳማ 
እና በሰመራ ከተማ በአጠቃላይ ለ4 

ጊዜ የተካሄደ መሆኑን፣በተካሄዱት 
መድረኮች በርካታ ትምህርቶች 
መገኘታቸውን፣በሃገር አቀፍ 
ደረጃ በጤና ላቦራቶሪዎች የተሻሉ 
አፈጻጸሞች፣ጥራት ያላቸው 
የላቦራቶሪ አገልግሎቶች እና 
         . . .ወደ ገጽ 5 ዞሯል



የካቲት 2012 
pê 4 lØ` 2 Ñê 3

የኢንስቲትቱ የብሔራዊ የጤና መረጃ 
ማደራጃ ማእከል የጤና እና የስነ-ህዝብ 
ሰርቪላንስ ሳይት ካላቸው 11 የሃገሪቱ 
ዩኒቨርሲቲዎች ጋር አጠቃላይ መረጃን 
አሰመልክቶ በቀንጅት ለመሰራት 
የሚያሰችል የመግባቢያ ሰነድ የካቲት 
18/2020 ዓ.ም በኢንስቲትዩቱ 
የስልጠና ማዕከል ተፈራረሙ፡፡
የመግባቢያ ሰነዱ ዋና አላማ በሃገር 
አቀፍ ደረጃ በጋራ እና በቅንጅት 
በመተባበር የመረጃና የማስረጃ ፍላጎትን 
ለማርካት፣መረጃዎች የሚሰበሰብበትንና 
የሚተነተኑበትን መንገድ እንዲሁም 

ኢንስቲትዩቱ ዩኒቨርሲቲዎች ጋር መረጃን አስመልክቶ 
የመግባቢያ ሰነድ ተፈራረመ

የመረጃ ቅብብሎሽ በመፍጠር የልምድ 
ልውውጥ ስራዎችን በማዳበር 
የህብረተሰቡን ጤና ለማሻሻል 
ሚያስችል የጥናትና ምርምር ውጤቶች 
ለህበረተሰቡ፣ለሚመለከታቸው 
አካላትና ለአጋሮች ማድረስ 
የሚስችል  የመግባቢያ ሰነድ ነው፡፡
ዶ/ር ኤባ አባተ የኢንስቲትዩቱ 
ዋና ዳይሬክተር በመግባቢያ ሰነዱ 
የወይይት ፕሮግራም ወቀት የመክፈቻ 
ንግግር ያደረጉ ሲሆን ዶ/ር አለምነሽ  
ሀይለማሪያም የብሔራዊ ጤና 
መረጃ ማደራጃ ማዕከል ኃላፊ ደግሞ 

መረጃ መእከሉ ከተመሰረተበት 
ጊዜ ጀምሮ የሰራቸውን በርካታ 
እንቅስቃሴዎች በጽሁፍ አቅርበዋል፡፡
አጠቃላይ አረጃዎችን አስመልክቶ 
ኢንስቲትዩቱና ዩኒቨርሲቲዎች 
በቅንጅትና በጋራ የመሰራታቸው 
አላማና የመጨረሻ ውጤቱ ምንድን 
ነው፣ምን ምን ነገሮች ተግባራዊ 
መደረግ አለባቸው፣ከዩኒቨርሲቲዎቹና 
ከኢንስቲትዩቱ የሚጠበቀው ምንድን 
ነው፣በቀጣይ በጋራና በቅንጅት 
በመሰራቱ  የሚገኙ አገር አቀፍና 
አለም አቀፍ እድሎች ምን ይመስላሉ 
የሚሉትን እና ሌሎችም የጤና 
መረጃዎች የተመለከቱ ጉዳዮች 
ላይ ሰፊ ውይይት የተደረገ  ሲሆን 
በኢንስቲትዩቱ ዋና ዳይሬክተር 
እና በዩኒቨርሲቲዎቹ ፕሬዘዳንቶች 
የመግባቢ ሰነዱ ተፈርሟል፡፡
የኢንስቲትዩቱ ዋና ዳይሬክተር፣11 
የዩንቨርሲቲ ፐሬዘዳንቶችና ምክትል 
የጤና እና የስነ-ህዝብ   ሰርቪላንስ ሳይት 
አስተባባሪዎች እንዲሁም የብሔራዊ 
ጤና መረጃ ማደረጃ ማዕከል ኃላፊ እና 
ባለሙያዎች በአጠቃላይ ከ50 በላይ 
የሚሆኑ ተሳታፊዎች በመግባቢያ ሰነዱ 
የውይይት ፕሮግራም ላይ ተገኝተዋል፡፡

የኢንስቲትዩቱ የባክቴሪያል፣     
የፓራሳይቲክ እና እንሰሳት ነክ 
በሽታዎች ምርምር ዳይሬክቶሬት 
ከየካቲት 26 እስከ 28/2012 ዓ.ም 
የኢንስቲትዩቱ የተለያዩ የስራ ክፍል 
ሃላፊዎችና ባለሙያዎች በተገኙበት 
በአዳማ ከተማ በድሬ ሆቴል የ6 
ወራት የእቅድ አፈጻጸም ግምገማ 
ተካሄደ ፡፡
የ ግ ም ገ ማ ው ዋ ና አ ላ ማ 
በዳይሬክቶሬቱ ስር የሚገኙ 
የተለያዩ የስራ ክፍሎች በ6 ወራት 
ውስጥ ከእቅድ አንጻር የተከናውኑ 
ተግባራትን በመገምገም ክፍተት 
የታየባቸውን የምርምር ስራዎች 
የክፍተት ምክንያቶችን በመለየት 
በቀጣይ የተለያዩ ተግባራትን   
በማካሄድ የተሻሉ አፈጻጸሙችን 
ለማስመዝገብ የተዘጋጀ የግምገማ 
መድረክ ነው፡፡
ዶ/ር ገረመው ጣሰው የኢንስቲትዩቱ 
የባክቴሪያል፣የፓራሳቲክ እና 

እንሰሳት ነክ በሽታዎች ምርምር 
ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር የግምገማ 
መድረኩ የመክፈቻ ስነ-ስረዓት 
ወቅት የ6 ወራት የቅድ  አፈጻጸም 
ግምገማ ያስፈለገበት ዋና ምክንያት 
በዳሬክቶሬቱ ስር የሚገኙ የተለያዩ 
የስራ ቡድኖችና ባለሙያዎች 
በ2012 ዓ.ም በግምሽ አመቱ የእቅድ 
አፈጻጸም ምን እንደሚመስል 
ግምገማ በማድረግ እና ክፍተቶችን 
በመለየት እንዲሁም የጋራ 
ግንዛቤ በመፍጠር ዳሬክቶሬቱ 
በቀጣይ የተሻሉ አፈጻጸሞችን 
እንዲያስመዘግብ ተፈልጎ የተዘጋጀ 
መድረክ መሆኑን ገልጸዋል፡፡
በግምገማ ድረኩ ላይ 
የኢንስቲትዩቱ የእቅድ፣ ክትትል 
እና ግምገማ ዳይሬክቶሬት 
አጠቃላይ የእቀድ አስተቃቀድና 
የአፈጻጸም ሪፖርት አደራረግን 
አስመልክቶ በርካታ ዝርዝሮችን 
ያቀረበ ሲሆን የኢንስቲትዩቱ 

የባክቴሪያል፣የፓራሳቲክ እና 
እንሰሳት ነክ በሽታዎች ምርምር 
ዳይሬክቶሬት የ6 ወራት አፈጻጸም 
80 ፐርሰንት ማስመዝገቡንም 
ገልጻል፡፡ 
መልካም አስተዳደርን፣አጠቃላይ 
የስራ ስነ-ምግባርን፣ ኦዲትን፣ጸረ 
ሙስናን፣ ፋይናንስን አስመልክቶ 
የተለያዩ ባለሙያዎች በጽሁፍ 
የቀረቡ ሲሆን  በዳይሬክቶሬቱ 
ስር የሚገኙ የተለያዩ የምርምር 
ባለሙያዎች ደግሞ  የተለያዩ 
የምርምር ስራዎችን በጽሁፍ 
አቅርበው  ውይይትና ግምገማ  
ተደርጎባቸዋል፡፡
የኢንስቲትዩቱ የመልካም አስተዳደር 
፣ የኦዲት፣የስነ-ምግባር ፣የሰው 
ሃብት ፣የእቅድ ግምገማ እና 
ክትትል ዳይሬክቶሬት ሃላፊዎች እና 
ተወካዮች እንዲሁም የዳይሬክቶሬቱ 
ባለሙያዎች በግምገማ መድረኩ 
ላይ ተሳትፈዋል፡፡

የ6 ወራት የእቅድ አፈጻጸም ግምገማ ተከሄደ

www.ephi.gov.et



Ñê 4

www.ephi.gov.et

የካቲት 2012 
pê 4 lØ` 2

         ከገጽ 1 የዞረ
. . . የእብድ ውሻ በሽታን

አለም አቀፍ የሴቶች ቀን በኢንስቲትዩቱ ተከበረ

 የኢንስቲትዩቱ የሴቶች፣ ወጣቶችና 
ህጻናት ዳይሬክቶሬት የኢንስቲትዩቱ 
የተለያዩ ከፍተኛ ሃላፊዎችና 
ሰራተኞች በተገኙበት የካቲት 
30/2012 ዓ.ም በኢንስቲትዩቱ 
የስልጠና ማዕከል አለም አቀፍ 
የሴቶች ቀንን  አከበረ፡፡
በአለም አቀፍ ደረጃ ለ109ኛ ጊዜ 
“I am Generation Equality 
,Realizing Women’s Rights 
“፣ በሃገራችን ደግሞ ለ44ኛ ጊዜ  
“ የሴቶችን ደህንነትና መብት 
መከበር ለሰላማችንና ለህልውናችን 

መሰረት ነው፡፡” በሚል መሪ ቃል 
ተከብሯል፡፡ደ/ር ጌታቸው ቶሌራ 
የኢንስቲትዩቱ ም/ዋና ዳይሬክተር 
በበዓሉ የመክፈቻ ስነ-ስረዓት ወቅት 
በሴቶች ላይ የሚደርሱ የተለያዩ 
ችግሮችን  በመቅረፍ ሴቶችን ያገናዘበ 
እኩልነት በማረጋገጥ መብታቸውን 
ከማስከበርም በላይ ሴቶችን ወደ 
አመራርነት የሚያመጡ  ስራዎች 
ተጠናክረው  እንዲቀጥሉ የተለያዩ 
ስራዎች መሰራት እንደሚገባቸው 
በዝርዝር  ገልጸዋል፡፡
በበዓሉ ስነ-ስርዓት ወቅት አለም 

አቀፍ የሴቶች ቀን አመሰራረትና 
ታሪካዊ አመጣጥ በወ/ሮ ኑሪያ 
ዩሱፍ የሴቶች፣ወጣቶችና ህጻናት 
ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር  በጽሁፍ 
የቀረበ ሲሆን የሴቶች ቀን  በመጀመሪያ 
በሰሜን አሜሪካ እና በአውሮፓ 
ሃገራት መከበር መጀመሩን ፣በጊዜ 
ሂደት  በሌሎቹም የአለም ሃገራት 
እየተከበረ መምጣቱን እንዲሁም 
በሃገራችን የሴቶች እኩልነት 
እንቅስቃሴዎች በይፋ መታየት 
ከጀመሩበት ጊዜ ሲታይ በርካታ 
አመታት መቆጠራቸውን እና 
ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ግን የተለያዩ 
ፖሊሲዎች ፣ህጎችና ደንቦች 
ተቀርጸው ተግባራዊ እተደረጉ 
መሆናቸውን በጹሁ ተገልጻል፡፡
በፕሮግራሙ ላይ ትምርት የሚሰጡ  
የተለያዩ ግጥሞች  የቀረቡ ሲሆን 
የሴቶች ቀንን አስመልክቶ የበዓሉ 
ተሳታፊዎች ከሴቶች መብት ጋር 
የተያያዙ  በርካታ ጥያቄዎችን 
አንስተው  ዶ/ር ጌታቸው ቶሌራ 
የኢንስቲትዩቱ  ም/ዋና ዳይሬክተር 
ተገቢውን መልስ በመስጠት 
ፕሮግራሙ ተጠናቋል፡፡

ማጥፋት እንደሚቻል ጥናቶች 
እንደሚያሳዩ ከመግለጻቸውም 
በላይ በ2020 በሽታውን 
ከኢትዮጵያ ለማጥፋት የተያዘውን 
እቅድ ተግባራዊ በማድረግ ደረጃ 
ሁሉም በቅንጅት በጋራ ሊሰራ 
እንደሚገባ  በጤና ሚኒስቴር 
ስም  ለባለድርሻ አካላት ጥሪ 
አቅርበዋል፡፡
ዶ/ር ኤባ አባተ የኢንስቲትዩቱ 
ዋና ዳይሬክተር በበኩላቸው 
ኢንስቲትዩቱ በአዋጅ 
የተሰጡትን ሃላፊነትና ተግባራት 
ከማቅረባቸውም በላይ በቅርቡ 
በአለም ላይ እየተከሰቱ ያሉ 
የወፍ ጉንፋን፣የኢቦላ እና ኮሮና 

ቫይረስን ጨምሮ ከእንሰሳት 
ወደ ሰው የሚተላለፉ በሽታዎች 
ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተበራከቱ 
መምጣታቸውንና እነዚህ 
በሽታዎች ኢኮኖሚያዊና 
ማህበራዊ ችግሮች የሚፈጥሩ 
መሆናቸውን ነገር ግን በተናጠል 
መከላከል የሚቻል ባለመሆኑ 
ሁሉንም ባለድርሻ አካላት 
የተቀናጀ ትብብርና አገልግሎት 
የሚጠይቁ እና ኢንስቲትዩቱ 
ከእንሰሳት ወደ ሰው የሚተላለፉ 
በሽታዎችን ለመከላከል እና 
ለመቆጣጠር ከባለደርሻ አካላት 
ጋር በቅንጅት  በመሆን ከፍተኛ 
ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ መሆኑን 
ገልጸዋል፡፡
በምክክር መድረኩ ላይ ስለ 

እብድ  ውሻ በሽታ በሰው ላይ 
ስለሚያደርሰው ጉዳት አስመልክቶ 
ድራማዊ ትዕይንት፣የተለያዩ 
የጥናት ውጤቶችና አሁን 
በሃገር ደረጃ በሽታው እያደረሰ  
ያለውን ጉዳት በቀጣይ ስለሚሰሩ 
ተግባራት በዝርዝር የቀረቡ ሲሆን 
ሰፊ ውይይት ተደርጎባቸው 
በሽታውን ለማጥፋት ሁሉም 
የበኩሉን ሃላፊነትና ተግባራት 
ሊወጣ እንደሚገባ የጋራ መግባባት 
ላይ ተደርሷል፡፡
የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት 
አባላት፣የመንግስት ተቋማት 
ሃላፊዎች፣ የክልል  መንግስታት 
መስሪያ ቤት ተወካዮች፣የልማት 
አጋር ድርጅቶችና ተጋባዥ 
እንግዶች በግንዛቤ ማስጨበጫ 
መድረኩ  ላይ ተሳትፈዋል፡፡

ዶ/ር አግሪ  ቢተግሪንዝ የአለም 
ጤና ድርጅት  የድንገተኛ አደጋዎች 
እና ምላሽ አስተባባሪ ድርጅቱን  
በመወከል  ስለ ረቂቅ ሰነዱ አጠቃለይ 
ሁኔታ ንግግር ያደረጉ ሲሆን አቶ 

         ከገጽ 1 የዞረ
. . . ኮሌራን ለማጥፋት ሙከሚል ሁሴን የኢንስቲትዩቱ  

የባክቴሪያል በሽታዎች ቅኝትና 
ምላሽ ሰጪ ቡድን ሃላፊና የአውደ 
ጥናቱ አስተባባሪ  በበኩላቸው  
ኮሌራን ለማጥፋት ከሚደረጉት 
እንቅስቃሴዎች ውስጥ የኮሌራ 
ተጋላጭ የሆኑ ቦታዎች የመለየት  
እና ሌሎችም  በርካታ ስራዎች 

መሰራታቸውን ከመግለጻቸውም 
በላይ የኮሌራ ማጥፊያና መቆጣጠሪ 
ረቂቅ ሰነድ ከሚመለከታቸው 
ባለድርሻ አካላት ጋር በመተባባር 
አ ለማቀፍ የ ኮሌራ ማጥፊያ ና 
መቆጣጠሪያ ግብረ ኃል ያዘጋጀውን  
ፍኖተ ካርታ መሰረት አድርጎ 
የ ሚ ዘ ጋ ጅ ነ ው ፡ ፡
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         ከገጽ 2 የዞረ
. . . 5ኛው የላቦራቶሪ

ተደራሽነት ማስመዝገብ መቻሉንና 
አሁን የተካሄደው  ያለው የምክክር 
መድረክ ለ5ኛ ጊዜ መሆኑን 
ተናግረዋል፡፡
አቶ አብደላ ሐሰን የክልሉ 
የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት 
ኃላፊ በበኩላቸው የላቡራቶሪ 
አገልግሎት ከህብረተሰብ ጤና 
አንጻር በተለይም የላቦራቶሪ 
ጥራትን ተደራሽ ከማድረግ አኳያ 
በህብረተሰቡ ጤና ላይ ከፍተኛ 
አስተዋጽኦ እንዳለው፣ የላቦራቶሪ 
ጥራትን ለማሳካት እና አለም 
አቀፍ ደረጃውን የጠበቀ ለማድረግ 
በትክክል መመራት እንደለበት 

ለዚህም የምክክር መድረኩ ትልቁን 
ውጤት እያስመዘገበ መሆኑን 
ገልጸዋል፡፡
በአለፈው አመት በጋራ የታቀዱ 
እቅዶች አፈጻጸም በአቶ አዲሱ 
ከበደ የቀረቡ ሲሆን ፣ የተመዘገቡ  
ውጤቶች፣ያጋጠሙ  ችግሮች እና 
የተወሰዱ መፍትሄዎች በምክክር 
መድረኩ ላይ ከመቅረባቸውም 
በላይ ሰፊ ግምገማና ውይይት 
ተ ካ ሂ ዶ ባ ቸ ው መ ስ ተ ካ ከ ል 
የሚገባቸውን አቅጣጫዎች 
በማስቀመጥ እንዲሁም ለቀጣይ 
በላቦራቶሪው ዘርፍ መሰራት 
ያለባቸውን ጉዳዮ ላይ የጋራ እቅድ 
በማውጣት የምክክር መድረኩ 
ተጠናቋል፡፡  

በበሔራዊ አክርድቴሸን ጽ/
ቤት በISO 15189 የእውቅና 
ሰርተፍኬት እና ዋንጫ ያገኙ 23 
ላቦራቶሪዎች በምክክር መድረኩ 
ማጠቃላያ ወቅትም የማበረታቻ 
ሽልማት ተሰጥቷቸዋል፡፡
የ ኢ ን ስ ቲ ት ዩ ቱ የ ተ ለ ያ ዩ 
ዳይሬክተሮች እና የላቦራቶሪ 
ባለሙያዎች፣ የክልል ላቦራቶሪ 
ሃላፊዎች እና የላቦራቶሪ ጥራት 
ቁጥጥር መኮንኖች፣የዩኒቨርሲቲ 
ሆስፒታል ላቡራቶሪ ሃላፊዎች እና 
ከፍተኛ የላቦራቶሪ ትምህርት ቤት 
ተወካዩች በአጠቃላይ ከ100 በላይ 
የሚሆኑ በምክክር መድረኩ ላይ 
ተሳትፈዋል፡፡ 

ጫት በሃገር አቀፍ ድረጃ እያስከተለ ያለውን  ጉዳት 
አስመልክቶ አውደጥናት ተካሄደ 

የኢንስቲትዩቱ የስርዓተ ጤናና ስነ-
ተዋልዶ ምርምር ዳይሮክቶሬት 
ከጤና ሚኒስቴር በሽታዎች 
መከላከያ ዳይሬክቶሬት እና ከአዲስ 
አበባ ዩኒቨርሲቲ ጋር በመተባበር 
ጫትን  አስመልክቶ  ከየካቲት 16 
እስከ  17/ 2012 ዓ.ም  በቢሾፍቱ 
ከተማ በአዱላላ ሪዞርት ሐገራዊ 
የምክክር ዓውደ-ጥናት አካሄደ፡፡ 

የምክክር ዓውደጥናቱ ዋና አላማ 
ጫት  በኢኮኖሚ፣በጤና እና 
በማህበራዊ ላይ  እያስከተለ ያለውን  
ጉዳት የሚያሳዩ የምርምር ስራዎችና 
ውጤቶች ላይ ውይይት በማድረግ 
በቀጣይ የሚሰሩ ስራዎች ላይ 
የጋራ አቅጣጫዎችን በማስቀመጥ 
ለመንግስት እንደግብዓት 
የሚያገለግል  መረጃ ለማጠናቀር 
የተዘጋጀ የምክክር አውደ ጥናት 
ነው፡፡ 
ዶ/ር ኤባ አባታ የኢንስቲትዩቱ 
ዋና ዳይሬክተር በምክክር መድረኩ 
የመክፈቻ ስነ-ስርዓት ወቅት 
ጫትን አስመልክቶ የተለያዩ 
ተመራማሪዎች በሃገር አቀፍ 
ደረጃ በርካታ የምርምር ስራዎችን 
መስራታቸውንና በዚህ ዙሪያ በጤና 
ሚኒስቴር እና በኢንስቲትዩቱ  
ከፍተኛ አመራር አካላት በርካታ 
ውይይቶች መደረጋቸውን 
ከመግለጻቸውም በላይ በጤና 
፣በኢካኖሚ እና በማህበራዊ ዙሪያ 
ጫት እያስከተለ ያለውን ጉዳት 

በተናጠል ሳይሆን በሁሉም አቅጣጫ 
አያደረሰ ያለውን ችግር በዚህ አውደ 
ጥናት ላይ ሞያዊና ሳይንሳዊ በሆነ 
መንገድ ተሰርቶ የሚጠናቀቀው 
ውጤት ለመንግስት ጥሩ ግብዓት 
ሊሆን እንደሚችል እምነታቸው 
መሆኑን በዝርዝር ተናግረዋል፡፡
ወ/ሪት ሕይዎት ሰለሞን የጤና 
ሚኒስቴር የበሽታዎች መከላከያ 
ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ስለ 
አውደጥናቱ ዋና አለማና አጠቃላይ 
የውያይቱን ሂደት ምን እንደሚመስል 
የግንዛቤ የማስጨበጫ ጽሁፍ 
አቅርበዋል፡፡
በአውደጥናቱ ላይ የተለያዩ ጥናቶች  
የቀረቡ ሲሆን ጫት በሳይንሳዊ 

ስሙ ካታ ኢዱሊስ አነስተኛ መጠን 
ያለው እና ባለ አበባ ተክል መሆኑን  
በምስራቅ አፍሪካ እና በመካከለኛው 
ምስራቅ በሰፊው የተስፋፋ 
ስለመሆኑ  ጫት በኢትዮጵያ ፤ኬንያ 
፣ ሶማሊያ ፣ ጅቡቲ ፣ ኡጋንዳ ፣ 
ታንዛኒያ ፣ ዚምባብዌ ፣ ዛምቢያ ፣ 
ደቡብ አፍሪካ እና በየመን በስፋት 
እንደሚገኝ ተገልጻል፡፡  
የኢትዮጵያ የህብረተሰብ ጤና 
ኢንስቲትዩት ባካሄደው ስር 
የሰደዱ የማይተላለፉ በሽታዎች 
ስርጭትና መጠን የዳሰሳ ጥናት 
እንደሚያመለክተው ዕድሜያቸው 
ከ15-69  ዓመት ከሆኑ 
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         ከገጽ 5 የዞረ
የህብረተሰብ ክፍሎች  ውስጥ 16 
በመቶ ጫት በመቃም ላይ ያሉ 
መሆናቸውን  ከነዚህም መካከል 58 
በመቶው ጫትን በየቀኑ  ሲቅሙ  
እንደነበር ጥናቱ ከማሳየቱም በላይ 
ጫት እየቃሙ የሚያጨሱ 16 
በመቶ፣ጫት ከቃሙ በኋላ  አልኮል 
የሚጠጡ 32 በመቶ መሆናቸውንና 
ጥናቱ አመልክቷል፡፡
ጫት በሚቃምበት ወቅት ማህበራዊ 
ግንኙነቶችን ያሻሽላል ተብሎ 
የሚታሰብ ቢሆንም  በዘርፉ ላይ 
የተሰማሩ ተመራማሪዎች እንዳሳዩት 
ጫት ከፍተኛ የሆነ ስንፍና እና ከስራ 
ገበታ ላይ መቅረትን በማስከተሉ 
አገራዊ ምርት እንዲያሽቆለቁል 
በማድረግ የሃገራትን ኢኮኖሚ ላይ 
ከፍተኛ ጉዳት እያደረሰ መሆኑን 
እና በዓመት ውስጥ ከ 4 ቢሊዮን 
ሰዓታት በላይ በጫት ምክንያት 
እየባከነ መሆኑን        በጥናታቸው 
ያመለከቱ ሲሆን ከ 20 በላይ የሆኑ 
ሀገራት በጫት ላይ ቁጥጥር እና 
እገዳ የሚደረግብት ተክል አድርገው 
መፈረጃቸውን እንዲሁም አብዛኛቹ 
የአውሮፓ፣ የእስያ፣ እና የሰሜን 
አሜሪካ ሀገራት ውስጥ ሕገ ወጥ 
ሆኖ እንደሚታይ ተገልጻል፡፡ 
በምክክር አውደጥናቱ ላይ በጫት 
ዙሪያ ለበርካታ አመታት ጥናትና 
ምርምር ያደረጉ ባለሙያዎች  
በተለይም በጤና፤ በማህበራዊና 
በኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች ሰባት 
የሚደርሱ ጥናታዊ  ጽሁፎችን 
አቅርበው በጥናቶቹ ውጤቶች 
ላይ ውይይት ከተደረገባቸው በኋላ 
የሚከተለውን ዋና ዋና ነጥቦች 
ላይ የአቋም መግለጫ በማውጣት 
ተጠናቋል፡፡
• በሀገራችን በጫት ዙሪያ 

ጤናን፤ማህበራዊ እና ኢኮኖሚ 
ጉዳዮችን በማጣቀስ የተከናወኑ 
ጥናቶችና ምርምሮች 
በአውደ ጥናት ቀርበው እና 
ተገምግመው ጫት በህብረተሰብ 
ጤና፤ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ 
ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ እንዳለው 
በቂ መረጃ የሰጡ መሆናቸው  
የታመነበት መሆኑን ፡፡

• በሀገራችን ጫት በጤና እና 
ማህበራዊ አሉታዊ ተጽዕኖ፣ 
የጫት አመራረትን፤ወደ 
ተጠቃሚው የማጓጓዝ 

ሂደትን፤ ጫትን ለማሳመር 
ኬሚካል መጠቀምን፤ የጫት 
አጠቃቀም ን ፤ተጠቃሚው 
ለጫት የሚያወጣው ወጪ፤ 
ለሀገር የሚያስገባው ገቢ እና 
ወጪ እንደዚሁም ተጠቃሚው 
በጫት ላይ ያለውን ግንዛቤ እና 
አጠቃቀም አሳሳቢ መሆኑን 
በማጤን ካሉት የፖሊሲ 
አማራጮች ውስጥ፡ አሁን ባለበት 
ከመተው ወይም በህግ ሙሉ 
በሙሉ ክልከላ ከማድረግ ይልቅ 
የተጠቃሚን እድሜ፤የመቃሚያ 
ቦታን፤የኬሚካል ግብይት 
አጠቃቀም፣ ግብይትና ዕፁን 
መጠቀም የሚከናወንበትን 
ቦታ፣ ወዘተ... የሚቆጣጠርና 
የሚገድብ ፖሊሲና ህግ 
መውጣት እንዳለበት

• ከላይ የተጠቀሱትን ተግባራዊ 
ለማድረግ የኢትዮጵያ ህብረተሰብ 
ጤና ኢንስቲትዩት፣ ከምግብና 
መድሃኒት ቁጥጥር ባለስልጣን፤ 
ከጤና   ሚኒስቴር፤ከንግድ 
ሚኒስቴር፤ ከትምህርት 
ሚኒስቴር፤ ከግብርና ምርምር 
ኢንስቲትዩት፤ ግብርና 
ሚኒስቴር፤ ከአካባቢና ደን 
ልማት ምርምር ኢንስቲትዩት፤ 
ከሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ 
ሚኒስቴር፤ ከብዝሃ-ሂወት 
ኢንስቲትዩት፣ ከጠቅላይ አቃቢ 
ህግ አና ከሚመለከታቸው 
ሌሎች አካላት የተውጣጡ 
ባለሞያዎችን የያዘ አገር አቀፍ 
ግብረ ሀይል በሚንስትር 
ዲኤታ የሚመራ እንዲያቋቁም 
የኢትዮጵያ ሕብረተሰብ 

ጤና ኢንስቲትዩት ሀላፊነት 
ተሰጥቶታል፡፡

• የሚቋቋመው ግብረ ሀይል 
በሀገራችን የጫት አጠቃቀምን 
የተመለከተ ፖሊሲና ህግን 
ምክረሃሳብ በማርቀቅ ለ 
ፓርላማ እንዲያቀርብ ስምምነት 
ላይ ተደርሷል፡፡

• በሀገራችን ጫትን በተመለከተ 
ከአሁን በፊት የተጠኑ የጥናትና 
ምርምር ውጤቶችን በማሰባሰብ 
የSystematic Review ጥናት 
እንዲያከናውን፡የኢትዮጵያ 
ሕብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት/
የዕውቀት  ሽግግር ዳይሬክቶሬት/ 
ሃላፊነት ተሰጥቶታል፡፡

• ጫትን በተመለከተ እስከ አሁን 
በሀገራችን በተከናወኑ ጥናቶችና 
ምርምሮች ያልተዳሰሱ 
ነጥቦችን በመለየት ቀጣይ 
ጥናት በኢትዮጵያ ሕብረተሰብ 
ጤና ኢንስቲትዩት /የሥርዓተ 
ጤናና ሥነ ተዋልዶ ምርምር 
ዳይሬክቶሬት/ አሰተባባሪነት 
የቴክኒካል ኮሚቴ በማቋቋም 
እንዲያከናወን ተወስኗል፡፡   

ከ50 የሚበልጡ የጤናው ዘርፉ 
ተመራማሪዎች፣መንግስታዊ 
እና መንግስታዊ ያልሆኑ የስራ 
ኃላፊዎች የፖሊሲ አውጭ አካላት፤ 
የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት፣ 
የጤና ምርምር ተቋማት፤ 
የጤና ሙያ ማህበራትና አጋር 
ድርጅቶች እና በጫት ላይ ለበርካታ 
አመታት ጥናትና ምርምር ያደረጉ 
ባለሙያዎች በምክክር ዓውደ-ጥናቱ 
ላይ ተሳትፈዋል፡፡


