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በኢሕጤኢ የህዝብ ግንኙነትና ኮሙኒኬሽን ቢሮ በየወሩ የሚዘጋጅ

የኢንሰቲትዩቱ ለታላቁ የኢትዮጵያ የህዳሴ ግድብ ግንባታ የሚውል
የሶስት ሚሊዮን ብር የቦንድ ግዢ አከናወነ
የኢንሰቲትዩቱ የሰራተኞች ካፌና
ሬስቶራንት ለታላቁ የኢትዮጵያ
የህዳሴ ግድብ ግንባታ የሚውል
የሶስት ሚሊዮን ብር የቦንድ
ግዢ አከናወነ፡፡ ዶ/ር ኤባ አባተ
የኢንስቲትዩቱ ዋና ዳይሬክተር
የቦንድ ግዢው በተከናወነበት
ስነ ስርዓት ላይ እንዳስታወቁት
የታላቁ የኢትዮጵያ የህዳሴ ግድብ
መጠናቀቅ እና ስራ ላይ መዋል
እንደሌሎቹ ዘርፎች ሁሉ ለጤናው
ዘርፍ የሚሰጠው ጠቀሜታ
እጅግ የላቀ እንደሆነ መረጃዎችን
በማጣቀስ አብራርተዋል፡፡
ኢንስቲትዩቱ በቅርቡ በግድቡ
ጠቀሜታ ላይ ያተኮረ ጥናታዊ
ጽሁፎችን አጥንቶ ማቅረቡን
ያስታወሱት ዋና ዳይሬክተሩ
ከህብረተሰባችን ውስጥ 55%
በላይ
የሚሆነው
ህዝብ
የኤሌክትሪክ ሀይል የማይጠቀም
በመሆኑ በቤት ውስጥ በሚከሰት
የአየር ብክለት የተነሳ ለሳንባ
ምች፣ ለሳንባ ካንሰር፣ ከመተንፈሻ
አካል ጋር ለተያያዙ ልዩ ልዩ
በሽታዎች፣ ለልብና ለሌሎችም

በርካታ
ህመሞች
ተጋላጭ
እንደሚሆን ተናግረዋል፡፡ እ.ኤ.አ
በ2019 ብቻ ከላይ በተጠቀሱት
በሽታዎች በአንድ ዓመት ብቻ
67000 ዜጎቻችን ለሞት የተዳረጉ
ሲሆን
ከዚህም
በተጨማሪ
ባለፉት ሰላሳ ዓመታት ውስጥ
ሶስት ሚሊዮን የሚሆኑ ዜጎቻችን
በቤት ውስጥ በሚከሰተው የአየር
ብክለት ጠንቅ የተነሳ በልዩ ልዩ
በሽታዎች ለህልፈተ ህይወት
መዳረጋቸውን ተናግረዋል፡፡

የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ
ማስተባበሪያ ጽ/ቤት ሃላፊ አቶ
ሃይሉ አብርሃም በበኩላቸው
ኢንስቲትዩቱ የኮሮና ቫይረስን
የተመለከቱ በርካታ የመከላከል
ስራዎቸንም
እያከናወነ
ጎን
ለጎን የህዳሴውን ግድብ ግንባታ
ለማጠናቀቅ የሚያግዝ የቦንድ
ግዢ በማከናወኑ ምስጋናቸውን
አቅርበዋል፡፡ በዚህም ሰራተኛው
ያለውን ከፍተኛ የሀገር ፍቅር
ያሳየበት መሆኑን ተናግረዋል፡፡

በሀገራችን ለምስራቅ አፍሪካ ጭምር አገልግሎት የሚሰጥ እጅግ ዘመናዊ
ላቦራቶሪ ግንባታ ሊጀመር ነው

የኢትዮጵያ
የሕብረተሰብ
ጤና
ኢንስቲትዩት ከዓለም ባንክ ባገኘው
የ150 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር
ድጋፍ እና ብድር ከ2013 ዓ.ም

ስራዎቸን እንደሚጀምር አስታወቀ፡
፡
እነዚህ የሚገነቡት ላብራቶሪዎች
እጅግ ዘመናዊ እና ደረጃቸውን
የጠበቁ በመሆናቸው ከሀገራችንም
አልፎ ለምስራቅ አፍሪካ ሀገራትም
ጭምር አገልግሎት የመስጠት
አቅም ይኖራቸዋል፡፡
የፕሮጀክቱ ትግበራ በአራት ዋና ዋና
መርሀ ግብሮች የተከፋፈለ ሲሆን
በአንደኛው መርሀ ግብር የሀገሪቷን
አጠቃላይ
የላቦራቶሪ
አቅም
ጀምሮ በኢንስቲትዩቱና በመላው የመገንባት ስራዎች የሚከናወኑ
ሀገሪቱ በሚገኙ በሁሉም ክልሎች ይሆናል፡፡ በመሆኑም ደረጃ ሶስት
እጅግ ዘመናዊ የሆኑ ላቦራቶሪዎች ባዮ ሴፍቲ ብሔራዊ ሪፈረንስ
ግንባታ እና የአቅም ማጎልበት
. . .ወደ ገጽ 3 ዞሯል
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የ1000 ታብሌቶች ድጋፍ ተደረገ

ዩናይትድ ኒሽን ፖፕሌሽን ፈንድ
(UNFPA) በኢትዩጵያ ሕብረተሰብ
ጤና ኢንስቲዩት፣ የሕብረተሰብ
ጤና ድንገተኛ አደጋ ማስተባበሪያ
ማዕከል
የኮቪድ-19
ምላሽ
ማስተባበሪያ አንድ ሺህ ሊኖቫ
ታብሌት ሞባይሎችን ከሶላር ቻርጀር
እንዲሁም ሙሉ መለዋወጫዎች

ጋር በስጦታ አበረከተ፡፡
የዩናይትድ
ኒሽን
ፖፕሌሽን
ፈንድ (UNFPA) 200‚315 ዶላር
ሚያወጡ 1000 ታብሌቶች እንደሆነ
የኢንስቲትዩቱ
ምክትል
ዋና
ዳይሬክተር አቶ አስቻለው አባይነህ
አስታውቀዋል፡፡
የተደረገውም

ድጋፍ ለሕብረተሰብ ጤና አደጋ
ማስተባበሪያ
ማዕከል
የኮቪድ19 ምላሽ የሚጠቅም እና ስራን
የሚያቀል እንደሆነ ጠቁመዋል
ስለተደረገው ድጋፍ በኢትዩጵያ
ሕብረተሰብ ጤና ኢንስቲዩት እና
በጤና ሚኒስቴር ስም ምስጋና
አቅርበዋል ፡፡
የዩናይትድ ኒሽን ፖፕሌሽን ፈንድ
(UNFPA) ተወካይም ኮሮና ቫይረስ
ለመከላከል የሚውሉ ድጋፎች በዚህ
ብቻ እንደማይወሰኑና እንደሚቀጥል
ጠቁመዋል፡፡

በህብረተሰቡ ውስጥ በሚከሰት ሞት የአስከሬን አያያዝ ላይ
ጥንቃቄ ሊደረግ እንደሚገባ ተገለጸ
የኢትዮጵያ የሕብረተሰብ ጤና
አደጋ ማስተባበሪያ ማእከል በሃገር
አቀፍ ደረጃ የኮሮና ቫይረስ በሽታን
ለመከላከል እና ለመቆጣጠር
በወጣው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ
መሰረት በሁሉም የሃገሪቱ ክፍል
የአስከሬን አያያዝ ላይ ተገቢውን
ጥንቃቄ ማድረግ ወረርሺኙን
ለመግታት ከፍተኛ አስተዋጽኦ
እንዳለው ተገለጸ፡፡
አቶ
አስቻለው
አባይነህ
የኢንስቲትዩቱ ም/ዋና ዳይሬክተር
አሁን ስላለው የቀብር ሥነሥርዓት
እንደገለጹት
በርካታ
ሰዎች
ከተለያዩ
ቦታዎች
ስለሚመጡ የኮሮና
ቫይረስን
በማስተላለፍ በኩል
አመቺ አጋጣሚዎች ሊፈጠሩ
ይችላሉ፤ይህ ደግሞ ችግር ላይ
የሚወድቁ
ሌሎች
ሰዎችን
መፍጠር ስለሚሆን የቀብር
ስነ-ስርዓት ሲፈጸም ህብረተሰቡ
አስፈላጊውን ጥንቃቄ ማድረግ
እንደሚገባ ተናግረዋል፡፡
ከዚህ ጋር በተያያዘ የአስከሬን

የቅብር
ስነ-ስርዓት ላይ
በሚኖሩ የተለያዩ
ንክኪዎች
የኮሮና ቫይረስ ወረርሺኝ ከፍተኛ
እንዳይሆን በሃገር አቀፍ ደረጃ
ማንኛውም የሞተ ሰው የቅብር
ስነ-ስርዓት ከመካሄዱ አስቀድሞ
የኮሮና ቫይስ የላቡራቶሪ ናሙና
መወሰድ
እንዳለበት
ሁሉም
የህብረተሰብ ክፍል፣የሃይማኖት
አባቶች እና የቅብር አስፈጻሚ
ባለድርሻ
አካላት
በትኩረት
ሊገነዘቡት እንደሚገባ ምክትል
ዋና
ዳይሬክተሩ
አያይዘው
ገልጸዋል፡፡
አቶ
አስቻለው
አያይዘውም
እንደተናገሩት
ከዚህ
በፊት
የቀብር ስነ-ስርዓት ለማድረግ
የኮቪድ 19 ምርመራ ውጤት
እስኪመጣ ይጠበቅ የነበረው
መመሪያ ተሻሽሎ ከሰኔ 11/2012
ዓ.ም ጀምሮ ያለውን የቀብር
መዘግየት፣የማህብረሰቡን ቅሬታ
ታሳቢ
በማድረግ
የአስከሬን
ናሙና እንደተወሰደ የቀብር ስነስርዓት እንዲፈጸም መደረጉን
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ገልጸው፤በአዲስ አበባ ከተማ
የአስከሬን ምርመራ ከተጀምረበት
ከሰኔ መጀመሪያ አካባቢ ጀምሮ
እስከ ሀምሌ 30/ 2012 ዓ.ም
በአጠቃላይ 1827 የአስከሬን
የላቦራቶሪ ምርመራ መደረጉን እና
176 የሚሆኑት የኮሮና ቫይረስ
እንደነበረባቸው እንዲሁም 1651
የሚሆኑት ደግሞ ከቫይረሱ ነጻ
መሆናቸውን አብራርተዋል፡፡
ከጤና
ተቋማት
ውጪ
ሞት ሲከሰት ጊዜ ኮቪድ
-19 ን ለመከላከል የሚደረጉ
ጥንቃቄዎች
ከጤና ተቋማት ውጪ ሞት
በሚከሰት ወቅት
የአስከሬን
ግነዛ፣አስከሬን
የማጓጓዝ
፣የቀብር
እና
የሃዘን
ስነስርዓት ላይ የሚደረጉ የሟች
ቤተሰቦችና አስከሬን የሚገንዙ
ሰዎች
ሊያደርጓቸው የሚገቡ
ጥንቀቄዎች የኮቪድ -19 ወረርሽን
ለመከላከልና
ለመቆጣጠር
የሚከተሉትን
ተግባራትን
መከተል ይገባል፡-
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•
ለጤና ተቋም በማሳወቅ
የኮቪድ-19 ላቡራቶሪ ናሙና
ከአስክሬኑ እንዲወሰድ ማድረግ
•
አስከሬን የሚገንዙ ሰዎች
የእጅ ጓንት፣የአፍ እና አፍንጫ
መሸፈኛ
ጭንብል
ወይም
ከፕላስቲክ የተሰራ ጓንት እና
መነጽር እንዲለብሱ ማድረግ
•
ሀኪሞች
በሌሉባቸው
አስከሬን ለማጓጓዝ
ተገቢውን
ጥንቃቄ
ለማድረግ
በሚችሉ
ሰዎች ብቻ እንዲከናወን ማድረግ
•
ኮቪድ
19
ምልክት
የሚታይባቸው ሰዎች አስከሬን
ከሚያጓጉዙ
ሰዎች
ጋር
እንዳይሳተፉ ማድረግ
•
በቀብር ስነ-ስርዓቱ ላይ
የሚገኙ ሰዎች ሁሉ ሁለት
የአዋቂ
እርምጃ
በመራራቅ

የአፍና
የአፍንጫ
መሸፈኛ
ማድረግ እንዲሁም አስከሬኑንም
ሆነ አስከሬኑ ያለበትን
ሳጥን
ያለመቅረብ
•
አስከሬን ከተጫነ በኋላ
የሰውነት መከላከያ አልባሳት
በመልበስ
አስከሬን
ያለበትን
ሳጥን
፣አስከሬን
የገነዙትን
ሆነ
አስከሬኑ
የነካካቸውን
ቦታዎች ወይም ቁሳቁሶች፣ሟቹ
የነበረበትን
አልጋ፣የተለያዩ
የመገልገያ
እቃዎች፣የቤቱን
ወለል ፣የተጓዘበትን መኪና እና
አጠቃላይ እቃዎች በበረኪና
ውህድ እንዲጸዳ ማድረግ
•
አስከሬን የሚያጓጉዙ ሰዎች
ጓንት ማድረግ የግድ ሲሆን
በጓንታቸው የተለያዩ እቃዎችን
ያለመነካካት እና አስከሬኑን ከቦታ

ወደ ቦታ አለማንቀሳቀስ
•
አስከሬን ከገነዙትም ሆነ
ከሟች ቤተሰቦች ሁለት የአዋቂ
እርምጃ መራቅ እንዳለ ሆኖ
የአፍና
የአፍንጫ
መሸፈኛ
መጠቀም
•
የሟች ቤተሰቦች በተቻለ
መጠን አስከሬኑን በሞተበት
አካባቢ መቅበር ይኖርባቸዋል፤ወደ
ሌላ ቦታ የማጓጓዝ ግዴታ
በሚፈጠርበት
ጊዜ ከፍተኛ
ጥንቃቄ መደረግ አለበት፡፡
•
የእምነት
ተቋማት
ሃላፊዎች
እና
የሃይማኖት
አባቶች አስከሬኑ ወደ ቀብር ቦታ
ከመምጣቱ በፊት የኮቪድ-19
የላቦራቶሪ
የምርመራ ናሙና
መወሰዱን ማረጋገጥ አለባቸው፡፡

sistance/AMR/
Surveillance)
የሚዘምንበት ስራ ይሰራል፡፡
በኢንስቲትዩቱ
የሚገነባው
የላቦራቶሪ ግንባታ ከ3-4 ዓመት
እንዲሁም በየክልሉ የሚገነቡት
15 ላቦራቶሪዎች ግንባታ ስራዎች
በሁለት ዓመት ውስጥ ይጠናቀቃሉ
ተብሎ
ታቅዷል፡፡
እነዚህ

ላቦራቶሪዎች በመላው ሀገሪቷ
ወደ ስራ በሚገቡበት ጊዜ ደግሞ
ወደ ውጭ ሀገር የሚላኩ ከፍተኛ
ደህንነትን የሚጠይቁ የምርመራ
ስራዎች
እዚሁ
ሀገር
ቤት
የሚከናወኑ ሲሆን በተጨማሪም
የጎረቤት
ሃገራት
ተጠቃሚ
ይሆናሉ፡፡

. . . በሀራችን ለምስራቅ አፍሪካ
ከገጽ 1 የዞረ
ላብራቶሪ (BSL3) በኢንስቲትዩቱ
ቅጥር ግቢ ውስጥ ይገነባል፡፡ ይህም
ላቦራቶሪ ከዚህ ቀደም በሀገሪቱ
የሌለና በአቅምም ሆነ በአይነቱ
አዲስ እንደሚሆን ተገልጸል፡፡
ከዚህም
በተጨማሪ
15
የክልል
ሪፈረንስ
ላቦራቶሪዎች
የመገንባት እና ላቦራቶሪዎቹንም
በመሳሪያ
የማሟላት
ስራዎች
የሚከናወን
ይሆናል፡፡
በሌላም
በኩል አሁን በሀገሪቷ በስራ ላይ
ያሉ 8 ላቦራቶሪዎችም የአቅም
ግንባታ እና በመሳሪያ የማዘመን
ስራዎች ይከናወናሉ፡፡ እንዲሁም
በኢንስቲትዩቱ ቅጥር ግቢ ውስጥ
የሀገሪቷን የላቦራቶሪ አቅም ይበልጥ
ያዘምናል የተባለለት የባዮ ባንክ፣
የጥገና ማዕከል፣ ዘመናዊ መጋዘን
እና የጥራትና ቁጥጥር ማዕከል
ግንባታዎች የሚሰሩ ይሆናል፡፡
በሁለተኛው መርሀ ግብር ውስጥ
ደግሞ የሕብረተሰብ ጤና አደጋ
ቁጥጥርን የማጠናከር ስራዎች
ይደረጋሉ፡፡
በሶስተኛው መርሀ ግብር ውስጥ
ደግሞ የሀገሪቷን የሕብረተሰብ
ጤና ብሔራዊ የመረጃ አስተዳደር
ማዕከል የማጠናከር እና የማዘመን
ስራዎች ይከናወናሉ፡፡
በአራተኛው መርሀ ግብር ደግሞ
በሀገር አቀፍ ደረጃ ያለውን የጸረተዋህሲያን መድሐኒት ብግርነት
ቋሚ ቅኝት (Antimicrobial Re-

www.ephi.gov.et

