
በኢጤሥምኢ ሕዝብ ግንኙነት አገልግሎት በየአስራ አምስት ቀኑ ዘወትር ማክሰኞ በኢንስቲትዩቱ ክንውኖች ላይ በማተኮር የሚታተም 
ቅጽ 2 ቁጥር 19  ህዳር 30 ቀን 2003 ዓ.ዔ 

በ ሳዴራል  ጤና  ጥ በቃ  ዑኒ ቬዳ ር  
ኟ ኢ ዴ ዮ ጵ ያ  ¾ጤና ና  ሥ ነ  ዔ ግ ብ  ዔ ርዔ ር  ኢ ን ቬ ዱ ዴ አ ዴ   

ተመራማሪው የአህሪ ቶረ ጎዲሌ ተሸሊሚ ሆኑ 

ሊቦራቶሪዎች የጥራት ዯረጃቸውን በማሻሻሌ ዓሇም አቀፍ እውቅና እንዱያገኙ የሚረዲ ስሌጠና ተሰጠ  

ወደ ቇጽ  4 ዞሯል 

     ኟሥልጇናው ዏክሯቻ ሥነ-ቬርዓዴ 

   በውቬጥ ቇጾች፡ - 

 
 . የአሇም ኤዱስ ቀን በኢንስቲትዩቱ ተከበረ 
 
. የኢንስቲትዩቱ የሀገርህን እወቅ ክበብ አባሊት የመጀመሪያ ጉብኝት አዯረጉ  
 

በኢንቬዱዴአደ ዯባባሪ ዯዏራዒሪ 

ኟሆኑዴ  ሏድ ቇረዏው ጣቧው በዯኲኲሱ 

ኟቆዳ በሸዲ ዙርያ ዔርዔር ሏካሂደው  

ባቇኘዴ ኟዔርዔር ውጤዴ በሏርዏን 

ሃንቧን ኟዔርዔር ኢንቬዱዴአዴ 

ኟዯደረቇውን  ኟ10ኛውን TORE GODAL Gold 

Medal  ሸልዒዴ ሏሸናሱ 

በዏሆናዶው ህዳር 16 ቀን 

2003ዓ.ዔ  በዯካሄደ ሥነ 

ቬርዓዴ ኲይ ኟዓዳልያ፣ 

ኟቇንዘብ እና ኟቧርዯሱኬዴ 

ሽልዒዴ ሏቇኘ፡፡ 

በኢንቬዱዴአደ ዯኲኲሱና 

ዯኲኲሱ ያልሆኑ በሽዲዎች 

ዔርዔር ዳይሬክድሬዴ 

በወባና ዏቧል ኟጥቇኛ 

ዯህዋቩያን ቡድን ዯባባሪ 

ዯዏራዒሪ ኟሆኑዴ ሏድ 

ቇረዏው ጣቧው  ሽልዒደን 

ያቇኘዴ ሽዒኒያ 

ዘመናዊ የላቦራቶሪ መረጃ አያያዝ 
ሥርዓት በሆስፒታሎች ተግባራዊ 

መሆን ጀመረ            
 
የኢትዮጵያ ጤናና ሥነ ምግብ 
ምርምር ኢንስቲትዩት ከአሜሪካን 
የበሽታዎች መከላከያና መቆጣጠሪያ 
ማዕከል-ኢትዮጵያ (CDC) እና 
APHL ከተሰኙ አጋር ዴርጅቶች ጋር 
በመተባበር በመጀመሪያው ዙር 
በተመረጡ 18 የፌዯራልና የክልል 
ሆስፒታሎች የመረጃ አያያዝ 
ሥርዓቱን ሇማስጀመር አስፈላጊ የሆኑ 
ግብአቶች እንዱሟለ ከተዯረገ በኋላ 
በተያዘው የጊዜ ሰሌዲ መሠረት 
ከነዚህ ውስጥ በመጀመሪያው ዙር 
ስዴስት ሆስፒታሎች የኮምፒውተር 
ተከላ፣ የመሥመር ዝርጋታ እና 
የላቦራቶሪ ባሇሙያዎች ሥሌጠና 

ዓ.ም ጀምሮ ሇተከታታይ አራት ቀናት 
የተሰጠው ሥሌጠና ሁሇተኛ ክፍሌ ሲሆን፤ 
የሥሌጠናው ተሳታፊዎች የሙያ ዯረጃቸውን 
እንዱያሻሽለ እና በየዙሩ በሚወስደት ግብዓትም 

የሊቦራዎቻቸውን ዯረጃ ከፍ እንዱያዯርጉ 
የሚረዲ ነው፡፡  
 
ሠሌጣኞቹ የሁሇተኛውን ዙር የማሻሻያ 

ኢትዮጵያ የጤና ሊቦራቶሪ ሥራዎች የጥራት 
ዯረጃቸውን በማሳዯግ አሇም አቀፍ እውቅና 
እንዱያገኙ  ሇሚዯረገው ጥረት አጋዥ የሆነ 
ሥሌጠና በዯብረዘይት መኮንኖች ክበብ ከህዲር 22 
እስከ 25 ቀን 2003 ዓ.ም እንዱሁም ከህዲር 27 
እስከ 30 ቀን 2003 ዓ.ም በሁሇት ዙር ተካሄዯ፡፡  

በሥሌጠናው መክፈቻ ሥነ ስርዓት ስሌጠናውን 
በንግግር የከፈቱት በኢንስቲትዩቱ የክሌሌ ሊቦራቶሪ 
አቅም ግንባታ ዲይሬክቶሬት ዲይሬክተር የሆኑት 
ድ/ር ጉዯታ ትቢሶ ሲናገሩ ሥሌጠናው ሇታዲጊ 
ሀገሮች ወዯ ተቀመጠው የሊቦራቶር እውቅና ዯረጃ 
ሇመዴረስ እና ፈጣን ማሻሻያ ሇማዴረግ 
፣ሥራዎችን በተሻሇ ጥራት ሇመተግበር፣ ጥሩ 
ተሞክሮዎችን ሇመሇዋወጥ፣ ያጋጠሙ ችግሮችን 
በመቅረፍ ወዯ ፊት ሇሚሠሩ ሥራዎች ግብዓት 
ይዞ ሇመሄዴና የሊቦራቶሪ ጥራት ዯረጃን ሇማሻሻሌ 
የሚረዲ ነው፡፡  
 
ሥሌጠናው ከዚህ ቀዯም ከሏምላ 27 ቀን 2002 

ወደ ቇጽ 2 ዞሯል 

ወደ ቇጽ 4 ዞሯል 

ዯሸኲዑው ከኢንቬዱዴአደ ሏዏራር ሏካኲዴ ቊር 



ቇጽ 2 

ዝግጅድች ሏክብረዋል፡፡ በኢንቬዱዴአደ ኟኤችሏይቪ/ኤድቬ ኮዑዳ 

ሏዘቊጅነዴ እና በህዝብ ግንኘነዴ ጽህሯዴ ቤዴ ሏቬዯባባርነዴ በዯከበረው 

በዚሁ በዓል ኲይ ኟዯኯያአ ሏዝናኝና ሏቬዯዒሪ ዴዔህርድች ቀርበዋል፡፡  

በዕኯደ “ጆሮ ዳባ  እና ሏድሬው” በዑል ርዕቬ በኤች ሏይ ቪ ዙሪያ ዏደረግ 

ቬኲኯበዴ ጥንቃቀና ሏኯዏጇንቀቅ ቬኯዑያቬከዴኯው ችግር ኟዑያዴዴ 

ግጥዔ እንዲሁዔ ቬውር ዕንባ ኟዯቧኗ  ኤች ሏይ ቪ ኟዑያዏጣውን ዏዘዝ 

ኟዑዘረዝር ሱልዔ ቀርቧል፡፡  ቇበያ ኲይ ባልዋኯውና ወደ ቇበያ 

ኯዏውጣዴ በሂደዴ ኲይ በዑቇኗው ኟቫድች ኮንዶዔና በወንድ ኮንዶዔ 

ያኯበዴን ደረጃ ሏቬዏልክድ ኟእኯደ ዯቊባዥ እንግዳ በሆኑዴ በረ/ፕሮሯቧር 

ዮሐንቬ ዏቧረዴ  ዴዔህርዴ ዯቧጥቷል፡፡ በዕኯደ ኟኮንዶዔ እደኲዔ 

ዯደርጓል፡፡  

በበሏል ሏከባበሩ ኲይ ከዯቪዯሰዴ ዏካከል በዕኯደ ዯንቀቪቃሸ ኟኤች ሏይ ቪ/

ኤድቬ ዔርዏራ ሏቇልግሎዴ ሏዒካኝነዴ ዔርዏራ እንዲያደርቈ በዯደረቇው 

ቅቬቀቪ 17 ቧዎች ኟደዔ ዔርዏራ ሏድርቇዋል፡፡  

በኟዓዏደ በዓኯዔ ሏቀሴና በሏቇር ሏቀሴ  ደረጃ ኟዑከበረው ኟዓኯዔ ኤድቬ 

ቀን በያዝነው ዓዏዴዔ “ኟኤች ሏይ ቪ/ኤድቬ ሏቇልግሎድች ዯደራሸነዴና 

ቧብዓዊ ዏብዴ” በዑል ዏሪ ቃል ኯ22 ዜ ህዳር 22 ቀን 2003 ዓ.ዔ 

ዯከበረ፡፡  

ኟኢዴዮጵያ ኟጤናና ሥነ ዔግብ ዔርዔር ኢንቬዱዴአዴ ሠራዯኞችዔ 

ዕኯደን ዔክንያዴ በዒድረግ በዯኯያአ ከቈዳአ ቊር ግንኘነዴ ባኯዶው 

ሏጇቃቀዔ እንዲሁዔ ኮንዶዔ ከጤና ቊር ቬኲቧው ግንኘነዴ ከኢዴዮጵያ 

ኟዔግብ፣ ኟዏድኃንዴና ኟጤና ክብካቤ ሏቬዯዳደር ቁጥጥር ባኯቬልጣን 

በዏገ ባኯዐያ ቧሲ ያኯ ዴዔህርዴ ከዯቧጇ በኃኲ ከሠራዯኞች ኯዯነቨ 

ጥያቀዎችዔ ከባኯዐያው ዔኲሸ ዯቧቷል፡፡ ሏጇቃኲይ ኤች ሏይ ቪ 

በሏኯዔና በኢዴዮጵያ ያኯበዴ ደረጃ፣ ኤች ሏይ ቪ ከእናዴ ወደ ልጅ 

እንዳይዯኲኯሴ ቬኯዑደረግ ህክዔና እንዲሁዔ ኟቫይረቨ ቬርጭዴ በኢዴዮጵያ 

የአሇም ኤችአይቪ/ኤዴስ ቀን በኢንስቲትዩቱ ተከበረ 

 በዓኰ በዯከበረበዴ ወቅዴ 

ከተሰጣቸው በኋሊ ከነዚህም 
ውስጥ የአሇርት፣ የቅደስ 
ጳውልስ እና ቤሊ 
ሆስፒታልች ከታህሳስ 2 ቀን 
2003 ዓ.ም ጀምሮ የመረጃ 
አያያዝ ሥርዓቱን ሙለ 
ሇሙለ ተግባራዊ ማዴረግ 
ጀመሩ ፡፡  
 
በተመሳሳይ ሁኔታም 
የአዲማ፣ የመቀላና የጎንዯር 
ሆስፒታልችም በሚቀጥሇው 
ሳምንት ሙለ ሇሙለ 
ተግባራዊ ማዴረግ 
እንዯሚጀምሩ ተገሌጿሌ፡፡  

በነዚህ በሆስፒታሌ 
ሊቦራቶሪዎች የተዘረጋው 
የሊቦራቶሪ የመረጃ መረብ 

ከላልች የሆስፒታሌ ክፍልች 
ጋር ሲገናኝ ሏኪሙ 
ሇህሙማን ያዘዘውን 
የሊቦራቶሪ ምርመራ ውጤት 

በመረጃ መረቡ አማካኝነት 
በህክምና ክፍለ ከሚገኘው 
ኮምፒውተሩ ሊይ  

ወዯ ገጽ 3 ዞሯሌ 

ዘመናዊ የሊቦራቶሪ ... 

በሏኯርዴ ኟዯካሄደው ሥነ ቬርሏዴ 
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የኢትዮጵያ የጤናና ሥነ ምግብ 
ምርምር ኢንስቲትዩት ሠራተኞች 
የሀገርህን እወቅ ክበብ መስራች 
አባላት ህዲር 25 ቀን 2003 ዓ.ም 
የመጀመሪያ ጉብኝት አዯረጉ፡፡ 

ጉዞው የታቀዯው ቱሪዝም 
ከማህበራዊ፣ኢኮኖሚያዊ እና 
ፖሇቲካዊ ጠቀሜታው ባሻጋር 
በሠራተኛው መካከልም ጥሩ የሆነ 
የሥራ ግንኙነት በመፍጠርና እርስ 
በእርስ በማቀራረብ  ረገዴም ጉልህ 
ዴርሻ ስሇአሇው ነው፡፡ 
 
በኢንስቲትዩቱ ህዝብ ግንኙነት 
አስተባባሪነት ቱሪዝም ሇጤንነት 
፣ቱሪዝም ሇዕውቀት ቱሪዝም ሇፍቅር፣ 
ቱሪዝም ሇወንዴማማችነት፣ቱሪዝም 
ማሕበራዊ ችግሮችን ሇመፍታት  
በሚል ዓላማ የተጀመረው ይህ 
የሀገርህን እወቅ ክበብ ሠራተኞችን 

ሇማዝናናትና ጥሩ የስራ መንፈስ 
እንዱፈጠር ሇማዴረግ 
ጠቀሜታው የጎላ 
እንዯሆነ ተገልጿል፡፡ 
 
ከኢንስቲትዩቱ ሠራተኞች 
መካከል በቁጥር 30 
የሚሆኑ የሀገርህን 
እወቅ ክበብ መስራች 
አባላት ባዯረጉት በዚሁ  
የመጀመሪያ ጉዞ  
እንጦጦንና አካባቢዋን 
ጎብኝተዋል ፡፡ አባላቱ 
እንዯየሁኔታው በአመት 
ሁሇት ጊዜ ጉብኝት 
ሇማዴረግ ያቀደ 
ሲሆን፤ ይህንንም 
የሚያስፈጽሙ የኮሚቴ 
አመራሮች ምርጫም 
አካሂዯዋል፡፡  
 
በምርጫውም ወ/ሮ ቤተልሄም ንዋይ 

የኢንስቲትዩቱ የሀገርህን እወቅ ክበብ አባሊት የመጀመሪያ ጉብኝት አዯረጉ  
፣አቶ ገዛኸኝ አግዛ፣ ድ/ር ፋሲል 
መንግስቱ፣ አቶ አሇማየሁ ታዯሰ፣ አቶ 
ወንዴወሰን ካሳ፣ አቶ አበራ እሳቱ፣ ወ/
ሮ ትዕግስት ጥላሁን እና  
ወ/ሮ ትዕግስት ሀብታሙ  ተመርጠዋል 
፡፡ 
 
የጉዞው አስተባባሪዎች  ሇዓላማው 
መሳካት ጉልህ ዴርሻ ያበረከቱትን 
የኢንስቲትዩቱን ዋና ዲይሬክተር፣ 
የሰው ሃብት አስተዲዯር ዲይሬክቶሬት 
፣የ ፌዯራል ኤች አይ ቪ መከላከያና 
መቆጣጠሪያ ጽህፈት ቤት እንዱሁም  
ዴጋፍ ላዯረጉ ግሇሰቦች ሁለ ምስጋና 
አቅርበዋል፡፡  
 

የአገር ውስጥ ቱሪዝም 
በኅብረተሰቡ ዘንዴ እንዱሇመዴ፣ 
ሕዝቡ ቅርሶቹንም አውቆ  
እንዱጠብቅና በተሇመዯው 
የእንግዲ አቀባበል ባህለም 
የውጭ አገር ቱሪስቶችን 
እንዱንከባከብ ሇማዴረግ የአገር 
ውስጥ ቱሪዝም ሇማስፋፋት 
በተያዘው የትኩረት አቅጣጫ 
እያንዲንደ ኢትዮጵያዊ  በቀበሌ፣ 
በወረዲ፣ በዞንና በክልል 
መንግሥት ተወስኖ ሳይቀር  
ተንቀሳቅሶ አገሩን መጎብኘት 
የአገሩን የታሪክ፣ የባህልና  
የተፈጥሮ  ሃብት እንዱያውቅ 
የሚያስችል ዓይነተኛ ዘዳ ነው፡፡  

ስሇሚያገኘው ቀዯም ሲሌ 
ህሙማኑ የምርመራ ውጤት 
ፍሇጋ ወዯ ሊቦራቶሪዎች 
የሚያዯርጉትን ምሌሌስ ሙለ 
በሙለ እንዯሚያስቀር 
ተገሌጿሌ፡፡  
 
ይኸው የመረጃ አያያዝ 
ሥርዓቱን የመዘርጋትና 
የማስጀመር ተግባር በመቀጠሌም 
በተቀሩት 12 የተመረጡ 
የሆስፒታሌ ሊቦራቶሪዎች 
የሚከናወን ሲሆን፤ ኢንስቲትዩቱ 
በመቀጠሌም ከአጋር ዴርጅቶቹ 
ጋር በመሆን በሁለም 
የመንግሥት ሆስፒታልች 

ተግባራዊ ሇማዴረግ በመሥራት 
ሊይ ነው፡፡  
 
ኢንስቲትዩቱ በመንግሥት ጤና 
ተቋማት የሚሰጠው የሊቦራቶሪ 
አገሌግልት ዯረጃውን የጠበቀና 
ቀሌጣፋ እንዱሆን የአምስት 
ዓመት የዴርጊት መርሃ ግብር 
አውጥቶ በመንቀሳቀስ ነው፡፡ 
የዴርጊት መርሃ ግብሩ 17 
ግቦችን በውስጡ ያካተተ 
ሲሆን፤ ከነዚህ ውስጥም 
ዘመናዊ የሊቦራቶሪ መረጃ 
አያያዝ ሥርዓትን መዘርጋት 
አንደ ነው፡፡ 
 

ኟዴግበራ ዏዏሪያ በዯበረከዯበዴ ወቅዴ 



ኟኢዴዮጵያ  
¾ጤናና ሥነ ዔግብ 
ዔርዔር ኢንቬዱዴአዴ 

በኢትዮጵያ ¾ጤናና 
ሥነምግብ ምርምር 
ኢንስቲትዩት ሕዝብ 
ግንኙነት አገልግሎት 
በየአስራ አምስት ቀኑ 

ዘወትር ማክሰኞ 
የሚታተም 

 
 

አዘጋጆች፡- 
    አቤሌ የሻነህ 
    ፍቃደ በሻህ 
    ፀሏይነሸ ኤሉያስ 
     
     
ፎቶግራፈር፡- 
    ጽግነሽ ፀጋዬ 
 
የኮምፒውተር ጽሐፍ፡- 
ክብነሽ እንግዲ 
ሏረገወይን ይግዛው 
 

 

 

+25112 751522 

+25112 753470 

 

 

+251 1 754744 

+251 1 757722 

 

 

1242/5654 

 
 

 

    ehnri@ethionet.et 
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በዯቧኗው ኟቆዳ  በሸዲ ኲይ ባደረቈዴ ኟዔርዔር ውጤዴ ነው 

፡፡  

በሽዲው ኟቧውነዴን በሸዲ ኟዏከኲከል ኃይል በዒጥቃዴ ኟቆዳ 

ቁቬል ኟዑያዏጣ  እና ሏብዛኛውን ዜዔ ከህክዔና በኋኲ 

ጇባቪ ጥሎ ኟዑያልሴ ነው፡፡ ይሁን እንጂ ሏሁን በዯቇኗው 

ኟዔርዔር ውጤዴ የቁስለን ስፋት በመቀነስ ጇባቪውንዔ  

ኟዑከኲከል ንጥረ ነቇር  ጭዔር ኟዯቇኗ ቩሆን፤ ኟበሽዲው 

ዯጇቂዎች ከህዏዐ በኋኲ ጇባቪ ቪይኖርባዶው ዒከዔ 

ኟዑቻልበዴን ዏንቇድ  በኲቦራድሪ ዐከራ ሇማረጋገጥ 
ተችሎሌ፡፡  

ተመራማሪው ይሄንን ሽሌማት ያገኙት የምርምር 
ውጤታቸውን በአሇም አቀፍ የምርምር መጽሔት 
በማሳተም ምርምሩንም ሇውዴዴር በማቅረባቸው 
ሲሆን፤ የምርምር ውጤቱም ካለት ተወዲዲሪዎች 
በመረጃ ወጥነት፣ በጥናቱ ተገቢነት፣ በመረጃ 
አተረገጓጎም እና የአሰራር ዜዯ በሌጦ በመገኘቱ 
ነው፡፡  

ተመራማሪው ከዚህ በፊት ከሀገር ውስጥ ከሚገኝ 
ግብዓት በቀሊለ ሉዘጋጅ የሚችሌ የሉሽማኒያ 
ተህዋስያን ማረቢያ ሚዱያ በመቀመም ተህዋስያኑን 
በሊቦራቶሪ ውስጥ ማራባት እንዯሚቻሌ 
ማረጋገጣቸውን ገሌጸዋሌ፡፡ ይህ አዱሱ ሚዱያ 
ከዚህ በፊት ሇተመሳሳይ ሥራ ከውጪ ሀገር 
ከሚገቡት ሚዱያዎች በዋጋ ከ80 እስከ 95 በመቶ 
ያህሌ ቅናሽ ያሇውና የውጪ ምንዛሪንም በማዲን 

ጊዜን በመቆጠብ ከፍተኛ ዴርሻ እንዲሇው አቶ 
ገረመው ገሌጸዋሌ፡፡  

በዚሁ ሚዱያ ሊይ ሰፋ ያሇ ጥናት በማዴረግ 
በከፍተኛ ምርምር ተቋማት ሊይ ብቻ ተወስኖ 
የነበረውን የሉሽማንያ ተህዋስያንን የማራባት ዘዳን 
ወዯ ዞን እና ሆስፒታሌ ሊቦራቶሪዎች በማውረዴ  
ሇህብረተሰቡ አገሌግልት በሰፊው እንዱውለ 
ሇማዴግ የበኩሊቸውን ጥረት እንዯሚያዯርጉ 
ተመራማሪው ጠቅሰዋሌ፡፡  በተጨማሪም በባህሊዊ 
ዘዳ ሇሉሽማኒያ በሽታ ህክምና ሲያገሇግለ ከነበሩት  
እፅዋቶች መካከሌ በተመረጡት ሊይ 
ፈዋሽነታቸውንና ዯህንነታቸውን በሣይንሣዊ ዘዳ 
ሇማረጋገጥ እንዱያስችሌ ከዓሇም ጤና ዴርጅት 
ዴጋፍ ተገኝቶ ሥራውን እየተሰራ እንዯሚገኝም 
አሳውቀዋሌ፡፡ 

ተመራማሪው በተጓዲኝም የኢትዮጵያ 
ተመራማሪዎች በኔትወርክ እንዱገናኙና የምርምር 
መረጃዎችንም መሇዋወጥ እንዱችለ እና አገሪቱ 
ወዯተሻሇ የምርምር እዴገት እንዴትገባ እንዱሁም 
ተመራማሪው በራሱ የመተማመን መንፈስ 
እንዱፈጥር፣ ችግር ፈቺ የሆኑ የምርምር ሀሳቦችን 
እንዱያፈሌቅ የሚያበረታታ “Young Ethiopian Net-

work for Health Research and Development” የተሰኘ 
ኔትዎርክ ከመሰሌ የሥራ ባሌዯረቦቻቸው ጋር 
በመመስረት በአሁኑ ጊዜ ኔትዎርኩን 
በፕሬዚዯንትነት እያገሇገለ ይገኛለ፡፡ 

ተመራማሪው ... 

ፕሮጀክት ግብአቶች ይዘው በመሄዴ 
በየዙሩ ያገኙትን ሥሌጠና እና 
የወሰደትን ግብዓት ሇሶስት ወራት 
ተግባር ሊይ የሚያውለ ሲሆን፤ ከሦስት 
ወር ትግበራ በኃሊ በሚዘጋጀው 
ተከታታይ ስሌጠና አፈፃፀማቸውን 
ይዘው በመምጣት ግምገማ 
ይዯረግበታሌ፡፡ 
ሠሌጣኞቹ በስሌጠናው ማጠቃሇያ ሊይ 
ከኢንስቲትዩቱ ዋና ዲይሬክተር ከድ/ር 
ፀሏይነሸ መሰሇ ጋር በሥሌጠናው እና 
በሊቦራቶር እውቅና እንዱያገኝ 
በሚዯረገው እንቅስቃሰ ዙሪያ ውይይት 
አካሂዯዋሌ፡፡ በዚሁ ውይይት መዴረክ 
ድር ፀሏይነሸ መሰሇ የሀገርቱን 
የሊቦራተሪ አቅም ሇማሳዯግ በየሆስፒታለ 
የሚገኙ የጤና ሊቦራቶሪ ባሇሙያዎች 
ቁርጠኛ ሆነው መሥራት እንዯሚገባቸው 
ገሌጸው  የክሌሌ ሊቦራቶሪዎች አቅም 
ግንባታ እንስቲትዩቱ ካለት የትኩረት 

አቅጣጫዎች አንደ መሆኑን 
አስረዴተዋሌ፡፡  የኢንስቲትዩቱ ሥራ 
አመራር በዚህ ዙሪያ ትኩረት ሰጥቶ 
እየሰራ እንዯሚገኝ የገሇጹት ድ/ር 
ጸሏይነሽ ሇመሳሪያዎች ጥገና ትኩረት 
እንዯሚሰጥ ጠቅሰው የSLMTA 
ሥሌጠናዎችን ወዯታች ማውረዴ 
የሚቻሇው በእያንዲንደ ክሌሌ ባሇው 
የሊቦራቶሪ ጥራት ሥራ አስኪያጅ 
አማካኝነት በመሆኑ ሰሌጣኞች ብዙ 
ኃሊፊነት ይጠበቅባቸዋሌ ብሇዋሌ፡፡          
በሥሌጠናው ሊይ ሇሊቦራቶራያቸው 
እውቅና ሇማስገኘት እየሠሩ ያለት 
የየክሌለ ሊቦራቶሪዎች እና 
ዩኒቨርስቲዎች የሊቦራቶሪ ጥራት 
እፊሰሮች እና የሊቦራቶሪ ሥራ 
አስኪያጆች ያሇፉትን ሦስት ወራት 
አፈፃፀም ያቀረቡ ሲሆን፤ በእያንዲንደ 
አቅራቢ ሪፖርት ዙርያ ጥያቄ 
በማንሳትና አስተያየት በመስጠት 
መሻሻሌ አሇባቸው ባለዋቸው ጉዲዮች 
ሊይ ውይይት አዴርገዋሌ፡፡ 

ስሌጠናው በሁሇት ዙር ሲካሄዴ፤ 
በመጀመሪያው ዙር  28 የሊቦራቶረ 
ኦፊሰሮች፣ በሁሇተኛው ዙር ዯግሞ 35 
የሊቦራቶሪ ሥራ አስኪያጆች  
ተሳትፈዋሌ፡፡ በስሌጠናው የተሳተፉትም 
ከሏረሪ፣ ከዯሴ እና ከመቀላ ክሌሊዊ 
ሊቦራቶሪዎች፣ ከጎንዯር ዩኒቨርሲቲ 
ሆስፒታሌ፣ ከአዲማ ክሌሊዊ ሊቦራቶሪ፣ 
ከአሇርት ሆስፒታሌ፣ ከአክሱም 
ሆስፒታሌ፣ ከሀዋሳ ክሌሊዊ ሊቦራቶሪ፣ 
ከጂማ ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታሌ፣ከባህርዲር 
ክሌሊዊ ሊቦራቶሪ፣ ከቅደስ ጳውልስ 
ሆስፒታሌ፣ ከቅደስ ጴጥሮስ ሆስፒታሌ 
ከፌዳራሌ ፖሉስ ሆስፒታሌ 
የተውጣጡ  የሊቦራቶሪ ሃሊፊዎችና 
የጥራት ኦፊሰሮች ሲሆኑ፤ በተመሳሳይ 
ሁኔታ JHU፣ ICAP ITECH እና 
NCRHR ተሳታፊ ሆነዋሌ፡፡  

ሊቦራቶሪዎች የጥራት ... 


