
በኢጤሥምኢ ሕዝብ ግንኙነት አገልግሎት በየአስራ አምስት ቀኑ ዘወትር ማክሰኞ በኢንስቲትዩቱ ክንውኖች ላይ በማተኮር የሚታተም 
ቅጽ 3 ቁጥር 6  ነሐቫ 15 ቀን 2003 ዓ.ዔ 

በ ሳዴዙኴ  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   

ወደ ቇጸ 3 ዞሯኴ 

ወደ ቇጸ 2 ዞሯኴ 

  በውቬጥ ቇጾች፡- 

 

ሇኤች አይ ቪ መዴሃኒት ብግርነት ጥናት የሚረዲ ጥራት ያሇው ናሙና   አወሳሰዴ ሊይ ስሌጠና ተሰጠ 

ኟዒቬዲወሻ ዒቬዲወሻ  
 

ወደ ቇጸ 2 ዞሯኴ 

ኟኢንቬዱዴአደ  ኟቫዴ ሠዙዯኞች   ኟኢንቬዱዴአደ  ኟቫዴ ሠዙዯኞች   

ስዖዔ ዯዏሠዖዯስዖዔ ዯዏሠዖዯ  

የኢንስቲትዩቱን ሴት ሠራተኞች ብቻ  ያካተተ 
የሴቶችን አቅም በማጎሌበት በመሌካም አስተዲዯር 
እጥረት በጾታቸው ምክንያት በሴቶች ሊይ 

የሚዯርስ የፍትህ መጓዯሌ  ካሇ በተበዲይ ሴቶች  
ጎን በመቆም ፍትህ እንዱገኙ በማዴረግ የተሇያዩ 
ተግባራትን የሚያከናውን የኢንስቲትዩቱ ሴት 

ሠራተኞች ፎረም ምስረታ በዓሌ ሐምላ 12 ቀን 
2003 ዓ.ም በአዱስ አበባ ሜዴካሌ ሊቦራቶሪ 
ቴክኖልጂ ት/ቤት አዲራሽ ተመሠረተ፡፡ 

 

    የፎረሙ አባሊት የኢንስቲትዩቱ ሴት 
ሠራተኞች የኢንስቲትዩቱን ተሌዕኮና ራዕይ  
ሇማሳካት ግንባር ቀዯም ሚና መጫወት 

እንዯሚጠበቅባቸው ተገሌጿሌ፡፡ 
 

 የፎረሙን የምስረታ በዓሌ አስመሌክቶ በንግግር 

የእብዴ ውሻ በሽታ በሁለም 
የ አ ገ ራ ች ን  ክ ሌ ል ች 
በተዯጋጋሚ በወረርሽኝ 
መሌክ በመከሰት በሰው 
ሌጅና በእንስሳት ጤና ሊይ 
ከፍተኛ ጉዲት የሚያዯርስ 
ተሊሊፊ በሽታ ስሇሆነ 
ሕብረተሰቡ በተጠናከረና 
በተቀናጀ ሁኔታ የመከሊከሌ 
ስራ በመስራት የበሽታውን 
ስርጭትና የጉዲት መጠን 
በከፍተኛ ዯረጃ ሉቆጣጠረው 
እንዯሚችሌ ሀምላ 22 ቀን 
2003 ዓ/ም በኢንስቲትዩቱ 
በተሰጠ ጋዜጣዊ መግሇጫ 
ተገሇጸ፡፡ 
 
በኢንስቲትዩቱ ተሊሊፊና 

ተሊሊፊ ያሌሆኑ በሽታዎች 
ምርምር ዲይሬክቶሬት 
የእንስሳት ነክ በሽታዎቸ 
ኬዝ ቲም አስተባባሪ የሆኑት 
ድ/ር አብርሀም ዓሉና 
የእንስሳት ነክ በሽታዎች 

ተመራማሪ የሆኑት ድ/ር 
አሰፋ ዳሬሳ እንዱሁም 
የክትባትና ዱያግኖስቲክ 
ምርት ምርምር ዲይሬክቶሬት 
ባሌዯረባ የሆኑት ወ/ሮ 

ቊዜጣዊ ዏግኯጫ ኟቧገ ባኯዐያዎች  

ውይይደ በዯካሄደበዴ ወቅዴ 

የመጪውን የ2004 በጀት ዓመት ዝርዝር ዕቅዴ 
ወዯ እያንዲንደ ፈጻሚ ሠራተኛ ማውረዴን 
አስመሌክቶ ነሐሴ 12 ቀን 2003 ዓ.ም ሇጠቅሊሊ 
ሠራተኞች ገሇጻና ማብራሪያ በኢንስቲትዩቱ 
የመሰብሰቢያ አዲራሽ ተሰጠ፡፡ 

ገሇጻው በተሰጠበት ወቅት እንዯተገሇጸው  እቅደ 
የተነዯፈው የአምስት ዓመቱን የእዴገትና 
የትራንስፎርሜሽን እቅዴን ከግብ ሇማዴረስ 
ይቻሌ ዘንዴ የተነዯፈውን 4ኛውን የጤናውን 
ዘርፍ የሌማት ፕሮግራም መሰረት አዴርጎ 
ከተቀረጸው ከኢንስቲትዩቱ የአምስት ዓመት 

(2003-2007) መሪ እቅዴ ውስጥ ተወስድ ነው፡፡  
 
የኢንስቲትዩቱ ተ/ዋና ዲይሬክተር ድ/ር አምሀ 
ከበዯ ስብሰባውን ሲከፍቱ እንዯተናገሩት 
የሚዛናዊ ስኮር ካርዴ ወይንም የውጤት ተኮር



እንዲያቇኘ ዯደርጓኴ፡፡ቊዜጇኞችዔ
ሿባኯዐያዎች ባቇኘዴ ዏዖጃ ዏቧዖዴ
በኟዑቧበዴ ዑዲያ በዏጇቀዔ
ሕብዖዯቧቡን ኯዒቬዯዒርና ኯዒቬቇንዘብ
ኟበቀኲዶውን ጥዖዴ እንደዑያደርቈ
ቇኴጸዋኴ፡፡
በኢንቬዱዴአደ ኟህዝብ ግንኘነዴና

ኮዑኒኬሽን ጽ ቤዴ ዘቊጅነዴ ቬኯ እብድ

ውሻ በሽዲ ወቅዲዊ ሁኔዲ ቬዏኴክድ

በዯካሄደው ቊዜጣዊ ዏግኯጫ ኲይ ሿ

በኲይ ሿዯኯያአ ኟዏቇናኛ ብዙሃን

ኟዯውጣገ ቊዜጇኞች ዏቇኗዲዶው

ዯዖቊግጧኴ ፡፡

ሿእነዚህ ዯኴሿቧካሽ ውሾች ጥቃዴ
እንዲጇብቅ ዒቬዯዒር፣ዒቪወቅና
ዒ ቬ ቇ ን ዘ ብ እ ን ደዑያ ቬሯኴ ግ
ብዙርዯዋኴ፡፡
በዯቧጇው ቊዜጣዊ ዏግኯጫ ወቅዴ
ቬ ኯ እ ብ ድ ው ሻ በ ሽ ዲ
ዔንነዴ፣ቬኯበሽዲው ዏዯኲኯሱያ

ዏንቇዶዷ፣ቬኯ በሽዲው ዔኴክድች፣ቬኯ
እብድ ውሻ በሽዲ ዏሿኲሿያ ክዴባዴ
ቬኯዏውቧድ፣ቬኯ ዏሿኲሿያና ዏቆጣጇዘያ
ዏንቇዶዷ፣በውሻ ወይንዔ በኳኲ እንቬቪ
ኟዯነሿቧ ቧው ዏውቧድ ቬኯዑቇባው
እርዔጃ፣እና በበሽዲው ኯዲዏዏ ቧው
ዏደዖግ ቬኯዑቇባው ጥንቃቄ ቧሲ
ያኯዒብዙዘያና ቇኯጻ በቭቬደ ባኯዐያዎች
ዯቧጥቷኴ፡፡
በዏጨዖሻዔ ሿዯኯያአ ቊዜጇኞች
ኯዯነቨ በርካዲ ጥያቄዎች ቧሱ ቇኯጻና
ዒብዙዘያ በዏቬጇዴ ዔኲሽ

ሿሴዯኛው ኟዕዴ ቁጥር ኟዑዲኟው ግን
እድዓያዶው ሿ ዓዏዴ በዲች በሆኑ
ሕጻናዴ ኲይ ዏሆኑን እና ይህዔ ሆን
ኟዑችኯው ሕጻናዴ ቬኯበሽዲው ያኲዶው
ግንዛቤ ዝቅዯኛ ዏሆንና ሿዲዏዐ

ውሾች ዙቪዶውን ኯዏሿኲሿኴ ቅዔ
ኟኳኲዶው በዏሆናዶው ዔክንያዴ
ዏሆኑን ባኯዐያዎዷ ቬዖድዯዋኴ፡፡
በዏሆኑዔ በዚህ በያዝነው ኟክዖዔዴ
ወቅዴ በዯኯይዔ ሿቧኔ ቊዒሽ እቬሿ
ዏቬሿዖዔ ቊዒሽ ባኯው ዜ ውቬጥ
ኟውሾች ኟዏዙቢያ ዜና በርካዲ
ባኯቤዴ ኟኳኲችው ውሾች በብዛዴ
ኟዑንቀቪቀቨበዴ ወቅዴ ቬኯዑሆን
ኯእብድ ውሻ በሽዲ ዏሿቧዴ ዏዸ
በዏሆኑ ሕብዖዯቧቡ ዙቨንና ኴጆዷን

ቇጽ 2 

ቤተሌሔም ነዋየሥሊሴ ከተሇያዩ 
ዏቇናኛ ብዙሀን ኯዯቇኘ ኟዑዲያ
ባኯዐያዎች ቬኯእብድ ውሻ በሽዲ
ቊዜጣዊ ዏግኯጫ በቧገበዴ ወቅዴ
እንደዯናቇዴ በሽዲው ሿዲዏዏ

እንቬቪ ወይንዔ ቧው በዯኯያአ
ዏንቇዶች ኟዑዯኲኯሴ እንደሆነና
በሽዲውን ወደ ቧው በዒቬዯኲኯሴ
ዖቇድ ኟ በዏድውን ድርሻ
ኟዑይዙዴ ውሾች እንደሆኑ
ቬዖድዯዋኴ፡፡
በዯጨዒዘዔ ድዏድችና ኳኵች ኟዱር
እንቬቪዴ ቀዘውን ኟ በዏድውን
ድርሻ እንደዑይዙ ቇኴጸው፣ዔንዔ
እንኳን በሽዲው ሁኰንዔ ኟህብዖዯቧብ
ክሴኵች ኟዑያጇቃ ቢሆንዔ

ኟእብድ ውሻ በሽዲን በቅንጅዴ ኟእብድ ውሻ በሽዲን በቅንጅዴ ...... 

(BSC) አሰራርን ተግባራዊ ሇማዴረግ እንቅስቃሴ ከጀመርን የቆየን ቢሆንም 
ከጤና ጥበቃ ሚ/ር እና ከሲቪሌ ሰርቪስ ሚ/ር የሚወርደ ተጨማሪ 
መመሪያዎችንና ማብራሪያዎችን እንጠብቅ ስሇነበረ ሉዘገይ መቻለን 
ገሌጸዋሌ፡፡አሁን ግን ከሁሇቱም ሚ/ር መሥሪያ ቤቶች እንዳት መጀመር 
እንዲሇብን መመሪያዎቹ ስሇተሊኩሌን ወዯ ትግበራው ሇመግባት ጠቅሊሊ 
ሠራተኛው በተገኘበት ስሇአፈጻጸሙ ግንዛቤ እንዱኖረን በፕ/ፋ/ክ/ግ/
ዲይሬክቶሬት የተዘጋጀውን ማብራሪያ በጽሞና ተከታትሇን የጋራ ውይይት 
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በማዴረግ ግንዛቤያችንን ሇማጠናከር ሲባሌ ይህ ስብሰባ እንዱካሔዴ 
ማስፈሇጉን አስገንዝበዋሌ፡፡ 
አቶ አዱስ ተሾመ በኢንስቲትዩቱ የፕ/ፋ/ክ/ግ/ ዲይሬክቶሬት የፕሊን 
ክትትሌና ግምገማ ኬዝ ቲም ኤክስፐርት የኢንስቲትዩቱን የ2004 በጀት 
እቅዴን ሇእያንዲንደ ሠራተኛ እንዳት ተመጥኖና ተቆርሶ 
እንዯሚሰጠውና በሚዛናዊ ስኮር ካርዴ እንዳት እንዯሚመዘን 
ስሇተዘጋጀው ቅጽ ጠቅሇሌ ያሇ ማብራሪያ ሰጥተዋሌ፡፡ የኢንስቲትዩቱ 
እቅዴ በሚዛናዊ ስኮር ካርዴ የእቅዴ አዘገጃጀት ዘዳን የተከተሇና 
በዋናነት በአራት የስትራቴጂክ ውጤቶች ሊይ ያተኮረ መሆኑንና 
እነዚህም በሕብረተሰብ ጤናና ሥነ- ምግብ ሊይ ችግር ፈቺ የሆኑ 

በኢንስቲትዩቱ ሇሚካሄደ የተሇያዩ 
ሥሌጠናዎችና  ስ ብ ሰ ባዎች 
አገሌግልት ሉሰጥ የሚችሌ 
ዯረጃውን የጠበቀ ሁሇገብ አዲራሽ 
የግንባታ ሥራ በመጪው 2004 
ዓ / ም  መ ጀመ ሪ ያ  አ ካ ባ ቢ 
በኢንስቲትዩቱ ቅጥር ግቢ  
እንዯሚጀመር ተገሇጸ፡፡ 
 
የሁሇገቡ ማሰሌጠኛ ማዕከሌ  
መ ገ ን ባ ት  ኢ ን ስ ቲ ት ዩ ቱ 
ሇሚያካሄዲቸው የተሇያዩ ዓሇም 
ዓቀፍና አገር ዓቀፍ ሥሌጠናዎችና 
ስብሰባዎች ያሇምንም ችግር 
ሇማካሄዴ እንዱችሌ ከፍተኛ 
አስተዋጽኦ እንዯሚኖረውና እስከ 
አሁን የነበረውን የሥሌጠና መስጫ 
እና የመሰብሰቢያ አዲራሽ  ችግር 
ሇ ዘሇቄታው  የሚያቃሌሌ 
እንዯሚሆን እምነታቸው መሆኑን 
ድ/ር አምሀ ከበዯ የኢንስቲትዩቱ 

ተ/ዋና ዲይሬክተር በማሰሌጠኛ ማዕከለ 
ረ ቂ ቅ  ን ዴ ፍ  ሊ ይ  ሇ መ ወ ያ የ ት 
ከኢንስቲትዩቱና ከሲዱሲ ኢትዮጵያ 
ተውክሇው ሇተገኙት ተሰብሳቢዎች 
ገሌጸዋሌ፡፡ 
 
ዶ/ር ዏሀ በዒሿኴዔ ቩዲቩ-ኢዴዮጵያ  ዐኰ 
ኟግንባዲ ወጪውን በዏቮሯን ዘዏናዊ ኟሥኴጇና 
ዒእሿኴ ኯዏቇንባዴ ኲደዖቇኴን  ድቊሴ 
በኢንቬዱዴአደና በዙቫ ሥዔ ሿኴብ ኲዏቧግን 
እወዳኯሁ ብኯዋኴ፡፡ 
 

ረቂቅ ንዴፉን ያዘጋጁት መሀንዱሶች 
በአዯረጉት ገሇጻ የስብሰባ ማዕከለ 
በመጀመሪያው ወሇሌ ሊይ እስከ 500 
ሰው ሉይዝ የሚችሌ አዲራሽና ሁሇገብ 
አ ገ ሌ ግ ልት  ሉ ሰ ጥ  የሚች ሌ 
ክበብ፣በሁሇተኛው ወሇሌ ሊይ ደግዕ 
150 ቧው ኟዑይዝ ዏኯቬዯኛ ዳዙሽና ቤዯ 
ዏጽሀሴዴ እንዲሁዔ ኟዯኯያአ ቢሮዎች ፣ 
በቭቬዯኛው ወኯኴ ደግዕ 150 ቧው ኟዑይዝ 
ዳዙሽና እንዲሁዔ ኯዯኯያአ ቇኴግኵድች 
ኟዑውኰ ኟዯኯያአ ቢሮዎች እንደዑኖዴ 
ቬዖድዯዋኴ፡፡ 

 
በወቅደ እንደዯቇኯጸው ኟፕኲኑ ይዘዴ 
ሿጸደቀ በኋኲ ኟግንባዲ ሥዙው  በቅርብ 
ዜ እንደዑዷዏርና በንድ ዓዏዴ 
ዯቀኴ ዜ ውቬጥ ይጇናቀቃኴ ዯብኵ 
ይቇዏዲኴ፡፡ 
 
ኟቩዲቩ-ኢዴዮጵያ ዯወካይ ዶ/ር ኟኔው 
ሿበደ በበቀኲዶው ኟዒእሿኰ ግንባዲ 
በሴጥነዴ እንዲጇናቀቅ በቩዲቩ-
ኢዴዮጵያ   በቀኴ ዝግዸነዴ ዴ ያኯ 
ዏሆኑን ቇኴጸው ሿኢንቬዱዴአደ ቊር 
በኳኵች ኟዴብብር ዏቬኮችዔ 
ኟዯዷዏዖው እንቅቬቃቫ ዯጇናክሮ 
እንደዑቀጥኴና በቇዘደ ኟዯዷዏዖውን 
ኟጤና ቇኴግኵዴ ሽሲን ኟዒሻሻኴ 
እቅድ ቬኬዲዒ እንዲሆን ኟዑዹኯውን 
ሁኰ ኯዒድዖግ ጥዖዴ እናደርቊኯን 
ብኯዋኴ፡፡ 

ወደ ቇጽ 4 ዞሯኴ 

... 

በቊዘጣዊ ዏግኯጫ ሿዯቇኘ ዑደድያዎች በሿሱኴ 
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ኟኢንቬዱዴአደ  ኟቫዴ  ...ኟኢንቬዱዴአደ  ኟቫዴ  ... 

የከፈቱት የኢንስቲትዩቱ ተ/ዋና ዲይሬክተር ድ/ር 

አመሀ ከበዯ በሀገራችን እየታየ ያሇውን ሌማት 
ቀጣይነት ሇማረጋገጥና ሴቶችን የሌማቱ 
ተሳታፊና የውጤቱ ተጠቃሚ ሇማዴረግ የሴቶች 

ጉዲይ ከመንግስት መዋቅሮች በተጨማሪ 
ሴቶች ራሳቸው በባሇቤትነት ይዘው ሇተሻሇ 
እዴገትና የፆታ እኩሌነት መረጋገጥ በቁርጠኝነት 
መንቀሳቀስ ይኖርባቸዋሌ፡፡  
 

በመሆኑም ይህ ፎረም መመስረቱ አስፈሊጊነቱ የጎሊ ነው 
ብሇዋሌ፡፡  እንዱሁም ሴቶች በተናጠሌ ከሚዯረገው 

እንቅስቃሴ ባሻገር ያሊቸውን ችልታ፣ እውቀትና አቅም 
አዯራጅተው በጋራ መንቀሳቀስ ሇተሻሇ ውጤትና 
ተጠቃሚነት እንዯሚያበቃቸው ይታመናሌ፡፡ በመሆኑም 

ይህ ፎረም ኢንስቲትዩቱ ሇሀገር ሌማት ሇሚያበረክተው 
አስተዋጽኦ የጎሊ ዴርሻ እንዲሇውና ብዙ መስራት 
እንዯሚጠበቅባችሁ እያሳሰብኩ ፎረሙ ሇሌማትና ሇውጤት 

በሚንቀሳቀስበት በየትኛውም ተግባረ ሊይ ኢንስቲትዩቱ 
ሙለ እገዛውን እንዯሚያዯርግ ቃሌ ገብተዋሌ፡፡  

የፎረሙ ሰብሳቢና በኢንስቲትዩቱ የሥርዓተ ፆታ ተወካይ 
የሆኑት ወ/ሮ ፀሐይነሽ ኤሌያስ በፎረሙ አስፈሊጊነት፣ 
ዓሊማ እና በአጠቃሊይ የፎረሙ መተዲዯሪያ ዯንብ ሊይ 

ባዯረጉት ገሇጻ  ፎረሙ የኢንስቲትዩቱን 
ተሌዕኮና ራዕይ  ሇማሳካት 

የኢንስቲትዩቱ ሴት ሠራተኞች 
ግምባር ቀዯም ተዋናዮች እንዱሆኑ 
ሇማስተባበርና በስራቸው ተወዲዲሪና 

ተፎካካሪ ሰራተኞች በመሆን 
አ ር ዓ ያ ነ ታ ቸው ን  እ ን ዱ ያ ሳ ዩ 
ሇማበረታታት፤እንዱሁም ሴቶችን 
በተመሇከተ በሀገር አቀፍ ዯረጃ  

የ ወ ጡ  ሕ ጎ ች ፣  የ ተ ቀ ረ ፁ 

ፖሉሲዎች፣መመሪያዎች  ኘሮግራሞች፣ 
ፖኬጆች  ሊይ የሴቶችን ተሳታፊነትና 

ተጠቃሚነትን ሇማረጋገጥ ብልም የሴት 
ሠራተኞችን ግንዛቤ ሇማሳዯግ፣ በኢንስቲትዩቱ  
በመሌካም አስተዲዲር ጉዴሇት የተነሳ በሴት 

ሠራተኞች ሊይ የሚዯርሱ ጥቃቶችና በዯልች 
ስኖሩ እነርሱን በጋራ ሇመታገሌ፣ የሴቶችን 

የኤች አይቪ ቫይረስ በዯማቸው ውስጥ ሊሇባቸው 
ሰዎች ስሇሚሰጠው የህክምና መዴሀኒት 
የብግርነት ሁኔታ ሇማወቅ ይህንን አገሌግልት 
ሇመስጠት በተመረጡ የጤና ተቋማት 
አገሌግልቱን ሇማግኘት ከሚመጡ ታካሚዎች 
ሇጥናቱ አስፈሊጊውን መጠንና ጥራት ያሇው የዯም 
ናሙና አወሳሰዴና አሊሊክ  ሊይ ያተኮረ ሥሌጠና 
ሇሚመሇከታቸው ባሇሙያዎች ከሀምላ 23 ቀን 
እስከ 24 ቀን እና ሀምላ 28 ቀን እስከ ነሀሴ 2 
ቀን 2003 ዓ/ም ባለት ጊዜያት በኢንስቲትዩቱና 
በጎንዯር ዩኒቨርስቲ ሆስፒታሌ ተሰጠ፡፡ 
የሥሌጠናው ዓሊማ ሇኤች አይቪ ታካሚዎች 
የሚሰጠው መዴሀኒት የብግርነት ሁኔታን 
ሇማጥናት አገሌግልቱ ከሚሰጥባቸው በተመረጡ 
አካባቢዎች በመከናወን ሊይ የሚገኘው የዲሰሳና 
የቁጥጥር ሥራ በምን ሁኔታ ሊይ እንዯሚገኝ 
ሇማወቅና  ቀጣይ ተግባራትን በተሻሇ መንገዴ 
ሇማከናወን የሚያስችሌ አሰራር ሇመዘርጋት 

እንዱቻሌ ታስቦ ነው፡፡ 
በኢንስቲትዩቱ የተሊሊፊና ተሊሊፊ ያሌሆኑ 
በሽታዎች ምርምር ዲይሬክቶሬት ዲይሬክተር ድ/ር 
አሌማዝ አበበ ስሌጠናውን ሲከፍቱ እንዯተናገሩት 
የዚህ ሥሌጠና አስፈሊጊነት የኤች አይቪ ቫይረስ 
በዯማቸው ውስጥ ያሇባቸው ሰዎች የሚወስደት 
መዴሀኒት ብግርነትን ሇማወቅ ጥናቱ 
በሚዯረግባቸው አካባቢዎች በምን ሁኔታ ሊይ 
እንዯሚገኝ ሇመገንዘብ እንዯሚረዲና የሚሰበሰቡ 
ናሙናዎችን ሇመመርመርም ዘመናዊ 
የሞሉኩዩሊር ቴክኒኮች ጥቅም ሊይ የሚውለ 
መሆኑን ጠቅሰው ከዚህ ጥናት የሚገኘው 
ውጤትም በመሊ አገራችን በመሰጠት ሊይ 
የሚገኘውን የኤች አይቪ የህክምና አገሌግልት 
በእቅዴ ሇመምራት ጠቃሚ መረጃ እንዯሚያበረክት 
እምነታቸው መሆኑን ገሌጸዋሌ፡፡ 
ስሌጠናው በኢንስቲትዩታችን፣በዓሇም የጤና ጥበቃ 
ዴርጅትና ከሲዱሲ ኢትዮጵያ ጋር በትብብር 

የሚካሄዴ እንዯሆነና ላልች የጤና ተቋማትም 
የ ጥ ና ቱ  ተ ሳ ታ ፊ ዎ ች  እ ን ዯ ሆ ኑ 
ታውቋሌ፡፡በመጀመሪያው ዙር ስሌጠና ከፌዯራሌ 
ቅደስ ጳውልስ ስፔሻሊይዝዴ ሆስፒታሌ 
የ ተ ው ጣ ጡ  የ ህ ክ ም ና 
ባሇሙያዎች፣ነርሶች፣የሊቦራቶሪ ቴክኖልጂ 
ባሇሙያዎችና የምክር አገሌግልት ሰጪ 
ባሇሙያች ከሀምላ 23 ቀን እስከ ሀምላ 24 ቀን 
2003 ዓ/ም ባለት ቀናት መሳተፋቸው 
ታውቋሌ፡፡በሁሇተኛ ዙር ዯግሞ ከጎንዯር 
ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታሌ የተውጣጡ የጥናቱ ተሳታፊ 
ተመሳሳይ ባሇሙያዎች ከሀምላ 28 ቀን እስከ 
ነሀሴ 1 ቀን 2003 ዓም ባለት ጊዜያት በጎንዯር 
ከተማ በቋራ ሆቴሌ ስሌጠናውን እንዱወስደ 
መዯረጉ ታውቋሌ፡፡ 

አቅም ከማሳዯግ አንፃር ያለ ችግሮችን 
በመቅረፍ ሴቶችን በሁሇንተናው መሌኩ 

ሇማብቃትና ውጤታማ እንዱሆኑ ተገቢውን 
እገዛ ማዴረግ፣ የሚለትን ዓሊማዎች ይዞ 
ይንቀሳቀሳሌ ብሇዋሌ፡፡ 

በመቀጠሌም ወ/ሮ ፀሐይነሽ ፎረሙን 
በኢንስቲትዩቱ ሴት ሠራተኞች  ዙሪያ ያሇው 

የተሳታፊነትና የተጠቃሚነት ሁኔታ 
እንዱሻሻሌ፣ በሴት ሠራተኞች ሊይ የሚዯርሱ 
የአሰራር በዯልችን በጋራ ሇመከሊከሌ ፣ 
የሴቶችን ግንዛቤ ሇማሳዯግ እና ሴቶችን 

የማብቃት ሥራ ከሚመሇከታቸው አካሊት ጋር 
ሇማከናወን የኢንስቲትዩት  ሴት ሠራተኞችን 
ያካተተ የሴት ሰራተኞች ፎረም መመሥረት 

አስፈሊጊ ሆኖ መሆኑ ስሇታመነበት  ነው  
ብሇዋሌ፡፡ 

በምስረታ በዓለ ሊይ የተሇያዩ የማኔጅመንት 
አካሊትና ከጤና ጥበቃ ሚ/ር የሥርዓቴ ፆታ 

ዲ ይ ሬ ክ ቶ ሬ ት 

ዲ ይሬ ክ ተ ር  ወ / ሮ 
ሊምሮት አንደአሇም 
የተ ገኙ  እ ን ግድች 

የፎረሙን መመስረት 
በ መ ዯ ገ ፍ 
አ ጋ ሪ ነ ታ ቸ ው ን 

ገሌጸዋሌ፡፡ 
በኢንስቲትዩቱ ሴት 
ሠራተኞች ፎረመ 

ምስረታ ሊይ የጤና 
ጥበቃ ሚ/ር የሥርዓተ ፆታ ዲይሬክቶሬት፣ 
ቅደስ ጴጥሮስ ቲቢ ስፐሻሊዝዴ ሆስፒታሌና 

ከመሊው አፍርካ ሥጋ ዯዌ መከሊከያና 
ትምህርት መስጫ ማዕከሌ የስርዓተ ፆታ 
ተወካዮች እንዱሁም የኢንስቲትዩቱ 

ማኔጅመንት አባሊት የፎረሙ ምስረታ በዓሌ 
ታዲሚ መሆናቸው ታውቋሌ፡፡  

ኟስዖዐ ሥዙ ቬሯፃዑ ኮዑዳ በሿሱኴ 

ኟስዖዐ ባኲዴና ጥዘ ኟዯደዖቇኲዶው እግዶች በሿሱኴ 

ኟዔቬዖዲ በዓኰ ዳቦ ቆዖሣ   



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 
    ፀሐይነሸ ኤሉያስ 
     
ፎቶግራፈር፡- 
    ጽግነሽ ፀጋዬ 

   
 
የኮምፒውተር ጽሑፍ፡- 
    ሐረገወይን ይግዛው 

 

 

+25112 751522 

+25112 753470 

 

 

+251 1 754744 

+251 1 757722 

 

 

1242/5654 

 
 

 

    ehnri@ethionet..et 
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ኟኢንቬዱዴአደ ባኴደዖባ ኟሆኑዴ  ድ ድኴነቪው 

ዘርሰ በያዝነው ዓዏዴ በሁኯዯኛ ዲግዘ  

በዏዏዖቃዶው ዝግጅዴ ክሴኰ ኟእንኳን ደቬ 

ያኯዎዴ ዏኴዕክዴ ያቬዯኲኴሲኴ፡፡  

ምን ማሇት ነው ብሊችሁ እንዲትጨነቁ፤ 

እኔንም  በጥያቄ እንዲታዋክቡኝ አዯራ! 

ከገባችሁ ይግባችሁ ካሌገባችሁ የራሳችሁ 

ጉዲይ አሌሌም፡፡ ምክንያቱም አሁን 

ባይገባችሁ መጨረሻ ሊይ ወይም ገና 

ከጅምሩ ምን ማሇት እንዯሆነ ሉገባችሁ 

እንዯሚችሌ እርግጠኛ ነኝ፡፡ 

       እኔ ዯህና! ዯህና! ሇመሆኑ 

እናንተ እንዳት ከረማችሁ? አውቃሇሁ፤ 

እስከዛሬ አንተ የት ከርመህ ነው? የሚሌ 

የትዝብት ቃሌ ሌትወረውሩ 

ትችሊሊችሁ፡፡ ሆኖም ያጋጠሙኝን 

ምክንያቶች እንዱህ ነው ብል መዘርዘሩ 

ባያቅተኝም እንዱያው በዯፈናው 

በመተው የነበራችሁን ቅሬታ አንሱሌኝና 

የማስታወሻ ማስታወሻውን ግን  

ተከታተለት፡፡   

   ቀኑ ቅዲሜ ሚያዝያ 8 ቀን 2003 

ዓ.ም. በተያዘው የዕቅዴ መርሃ - ግብር 

መሠረት ከረፋደ 3፡05 በቦታው 

የተገኙትንና በአውራ መንገደ ሊይ 

የሚጠብቁትን ጭምር ሰብስቦ ከሚፈሇገው 

ቦታ ሇማዴረስ ካሚዎኑ ወዯፊት 

ይገሰግሳሌ፡፡ 

      የዕሇቱ አየር ጠባይና በተሣፋሪውም 

ፊት ሊይ የሚታየው ውብ ፈገግታ 

መሌካምና አስዯሳች ነበር፡፡ ጎን ሇጎን ሆነ 

ማድ ሇማድ የሚዯረገው ጨዋታ ያሇምንም 

መዯናቆር የሚሰማ በቁም ነገርና በቀሌዴ 

የተዋዛ አሌፎ አሌፎም በሣቅ የታጀበ ነበር፡፡ 

      ካሚዎኑ መሃሌ ከተማውን ሰንጥቆ 

ከረፋደ 3፡25 የብዙ ምሁራን መፍሇቂያና 

በሃገራችን አንጋፋ ወዯሆነው አዱስ አበባ 

ዩኒቨርስቲ ገብቶ በ1955 ዓ.ም. 

እንዯተቋቋመ ከሚገሌጸው ቅርስ ጥናት 

ምርምር ማዕከሌ ፊት ሇፊት ቆመ፡፡    

     በቦታው ላልች ጎብኝዎች ቀዴመው 

በመገኘታቸውና ሠሌፍ ይዘው ወዯውስጥ 

እየገቡ በመሆናቸው ትንሽ መጠበቅ ግዴ 

ሆነብን፡፡ ሆኖም በዚህ በተገኘው አጋጣሚ 

በህብረት ፎቶግራፍ በመነሳትና አጠር 

ባሇሁኔታ የጋራ ውይይት በማዴረግ ምንም 

ሥራ ሳንፈታ ጊዜውን ሥራ ሊይ ሇማዋሌ 

ጥረናሌ፡፡  

ወዯዋናው የጉብኝት ክፍሌ እስክንገባ   
   

የማስታወሻ ማስታወሻ  ቀጣይ ክፍሌ በሚቀጥሇው 
እትማችን ይዘን እንቀርባሇን  

ክሴኴ ንድ 

የ ም ር ም ር 
ውጤቶች፣የሕብረተሰብ 
ጤና አዯጋ ቁጥጥርን 
አ ስ ተ ማ ማ ኝ 
ማ ዴ ረ ግ ፣ ጥ ራ ቱ 
የተረጋገጠና አስተማማኝ 
የሊቦራቶሪ አገሌግልት 
ሇሕብረተሰቡ ማቅረብና 
ወሳኝ የሆነ የመሪነት 
ሚ ና  በ መ ጫ ዎ ት 
የኢንስቲትዩቱን ተሌእኮ 
ከ ግ ብ  ማ ዴ ረ ስ 
መሆናቸውን አክሇው 
አስረዴተዋሌ፡፡ 
በተጨማሪም እቅደ 
የተዘጋጀው ከእያንዲደ 
ዲይሬክቶሬት በተሊከ 
እቅዴ መሰረት ስሇሆነ 
በ የ ዲ ይ ሬ ክ ቶሬ ቻቸው 
ሉሰራ ስሇተዘጋጀው 

እቅዴ ዝርዝር ተግባራት 
ተተንትነው እንዱዘጋጁ 
በማዴረግ ሇእያንዲንደ 
ሠራተኛ  ሉ ሰጠው 
የሚገባ ሥራ ተሇይቶ 
መዘጋጀት አሇበት፡፡ 
ይ ህም  የሚሆ ነው 
ሥ ራ ው 
የ ሚ መ ሇ ከ ታ ቸ ው 
ሠ ራ ተ ኞ ች 
ተ ወ ያ ይ ተ ው በ ት ና 
ተስማምተውበት መሆን 
ይ ገ ባ ዋ ሌ ፡ ፡ ቀ ጥ ል 
እያንዲንደ ሠራተኛ 
የተሰጠውን ዝርዝር 
ተ ግ ባ ር  ከ ሦ ስ ቱ 
እይታዎች አን ጻር 
ማሇትም ከጊዜ፣ከብዛት 
እና ከጥራት አንጻር 
እንዳት እንዯሚሇኩ 

መስማማትና መፈራረም 
ይጠበቅባቸዋሌ ሲለ አቶ 
አዱስ አስረዴተዋሌ፡፡  
በ መ ጨ ረ ሻ ም 
ከተሰብሳቢዎች የተሇያዩ 
ጥያቄዎች ተነስተው 
በመዴረኩ መሪዎች በድ/ር 
አምሀ ከበዯ፣በድ/ር ዲዱ 
ጅማ እና በአቶ አዱስ 
ተሾመ በቂ ማብራሪያና 
ገሇጻ ከተሰጠባቸው በኋሊ 
ላልች ሉነሱ የሚገባቸው 
ሀሳቦችና ጥያቄዎች ቢኖሩ 
በ የ ዲ ይ ሬ ክ ቶ ሬ ታ ቸ ው 
በሚዯ ረ ግ  ውይይት 
ሉቀርቡና በቂ ግንዛቤ 
ሉያዝባቸው እንዯሚቻሌ 
ማሳሰቢያ ተሰጥቶ የእሇቱ 
ስብሰባ ተጠናቋሌ፡፡ 
 

በኳኲ በቀኴዔ ኟዱቢ በሽዲን 

ኯዏሿኲሿኴና ኯዏቆጣጇር በሀዋቪ 

ኟዯዷዏዖው ኟኲቦዙድዘ ቇኴግኵዴ 

ዏቬጫ ሕንጻ ግንባዲ ሥዙ በቩዲቩ-

ኢዴዮጵያ ዴብብር እኟዯቧዙ 

እንደዑቇኝና ኟግንባዲ ሥዙው 

በዯያዘኯዴ ኟዜ ቇደብ ዏቧዖዴ 

እንዲጇናቀቅ ሿሴዯኛ  ጥዖዴ እኟዯደዖቇ 

ዏሆኑ ዲውቋኴ፡፡ቀደዔ ቩኴዔ 

በዯዏቪቪይ ሁኔዲ በባሕርዳር እና 

በዳዒ ሿዯዕች ኟዱቢ ኲቦዙድዘ 

ግንባዲ በቩዲቩ-ኢዴዮጵያ ዴብብር 

ዏሿናወኑንና ቇኴግኵዴ በዏቬጇዴ 

ኲይ እንደዑቇኘ ዲውቋኴ፡፡   

... 


