
በኢጤሥምኢ ሕዝብ ግንኙነት አገልግሎት በየአስራ አምስት ቀኑ ዘወትር ማክሰኞ በኢንስቲትዩቱ ክንውኖች ላይ በማተኮር የሚታተም 
ቅጽ 4 ቁጥር 7 ጥቅምት 15 ቀን 2005 ዓ.ም 

በ ፌዴራል  ጤና  ጥ በ ቃ  ሚ ኒ ስቴ ር  

የ ኢ ት ዮ ጵ ያ  የ ጤ ና ና  ሥ ነ  ምግ ብ  ም ርም ር  ኢ ን ስ ቲ ት ዩ ት   

   በውስጥ ገጾች፡ - 

                            *በእቅድ ዝግጅት ወቅት ሥርዓተ ጾታን ማካተት ላይ ሥልጠና ተሰጠ                              *  ዜና እረፍት  

              *በሄማቶሎጂ መሣሪዎች አጠቃቀም ላይ ሥልጠና ተሰጠ      

የኢንስቲትዩቱ ዋና ዳይሬክተር ዶ/

ር አምሀ ከበደ ወርክሾን በንግግር 

ሲከፍቱ እንደተናገሩት 

ኢንስቲትዩቱ ላለፉት በርካታ 

ዓመታት ይህንን አስከፊ በሽታ 

ለመከላከልና ለመቆጣጠር 

የእብድ ውሻ በሽታ ለመከላከልና 

ለመቆጣጠረወ  እንዲሁም  

የበሽታውን ስርጭት ለማወቅ  

በአገር አቀፍ ደረጃ የተካሄደው 

የዳሰሳ ጥናት የተገኘው የመጀመሪያ 

ደረጃ ውጤት ይፋ የተደረገበት 

ወርክሾፕ ከጥቅምት 8-9 ቀን 2005 

ዓ.ም በአዳማ ከተማ አዳማ ጀርመን 

ሆቴል ተካሂዷል፡፡ 

 

የእብድ ውሻ በሽታ በአሁኑ ወቅት 

በሁሉም የአገራችን ክልሎች 

በተደጋጋሚ በወረርሽኝ መልክ 

በመከሰት የሰው ልጅንና እንስሳትን 

በከፍተኛ ሁኔታ በማጥቃት ላይ 

ስለሚገኝ በጤናው ዘርፍ የቅድሚያ 

ትኩረት ከተሰጣቸው በሽታዎች 

መካከል አንዱ ነው፡፡  

 

የኢትዮጵያ የጤናና ሥነ ምግብ 

ምርምር ኢንስቲትዩት ከተለያዩ 

ዩኒቨረስቲዎች ጋር በሚያካሂዳቸው 

ችግር ፈች ምርምሮች ዙሪያ የጋራ 

የምክክር መድረክ መስከረም 28 

ቀን 2004 ዓ.ም በኢንስቲትዩቱ 

አዳራሽ ተካሄደ፡፡  

 

በኢንስቲትዩቱ የምግብና ሥነ 
ምግብ ምርምር ዳይሬክቶሬት 

ዳይሬክተር የሆኑት ወ/ሮ አረጋሽ 

ሳሙኤል የምክክር መድረኩን 

በንግግር በከፈቱበት ወቅት ይህ 

የምክክር መድረክ የኢንስቲትዩቱ 

ተመራማሪዎች ከመንግስት 

ዩኒቨረስቲዎች ጋር ሃሳቦቸን 

በመለዋወጥ ጥሩ አጋጣሚ ነው 

ብለዋል፡፡ 

 

አክለውም ወ/ሮ አረጋሽ 

ኢንስቲትዩቱ ምርምርና ቴክኖሎጅ 

ሽግግርና ስርጭት፣ የህብረተሰብ 

ጤና አደጋ ቁጥጥር፣ የክልል 

ላቦራቶሪዎችን አቅም መገንባትና 

የሥራ አመራር የመሪነት 

ሚናዎች ላይ ትኩረት ሰጥቶ 

እየሰራ መሆኑን ለተሳታፊዎች 

ገልጸዋል፡፡  

 

በዚህ መድረክ ከየዩኒቨረስቲዎች 

የመጡ ሃሳቦች ላይ ውይይት 

በማደረግና  በማዳበር ለጥናቱ 

ብቁ የማድረግ ሥራ መስራት 

እንደሚጠበቅ ወ/ሮ አረጋሽ 

አክለው ገልጸዋል፡፡   

 

በምግብና ሥነ ምግብ ምርምር 

ዳይሬክቶሬት አዘጋጅነት 

የተካሄደው ይህ የውይይት 

መድረክ የተለያዩ ችግር ፈች 

ምርምሮች በሚካሄዱበት ወቅት 

በዩኒቨረስቲዎችና 

በኢንስቲትዩቱ የጋራ እውቅና 

የሚሰሩ ሲሆኑ የተሻለ ውጤት  

ለማግኘት እንደሚረዳና አንድ 

ዓይነት ምርምር በተለያዩ 

 

በዓይነቱ በአገራችን የመጀመሪያ የሆነውን የሕብረተሰብ ጤና የስልጠና 

ማዕከል በኢንስቲቱዩቱ ቅጥር ግቢ ለመገንባት የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር 

ሚኒስትር ዶ/ር ቴድሮስ አድሀኖምና በኢትዮጵያ የአሜሪካ አምባሳደር 

ዶናልድ ቡዝ ጥቅምት 12 ቀን 2005 ዓ.ም የመሠረት ድንጋይ 

አስቀመጡ፡፡ 

 

በመሠረት ድንጋይ የማስቀመጡ ሥነ ሥርዓት ላይ የጤና ጥበቃ ሚኒስትር 

ዶ/ር ቴድሮስ አድሀኖም እንደተናገሩት የስልጠና ማዕከሉ መገንባት 

እንስቲትዩቱ በጤናው ዘርፍ በአገር ዓቀፍና ዓለም ዓቀፍ ደረጃ 

የሚሰጣቸው ሥልጠናዎች ዓለም ዓቀፍ ደረጃቸውን የጠበቁ እንዲሆኑ 

ከማስቻሉም በላይ በዚህ በኩል አገራችን የነበረባትን ክፍተትም በከፍተኛ 

ሁኔታ እንደሚቀርፈው አምናለሁ ብለዋል፡፡ 

 

አክለውም የአሜሪካ መንግስት በአገራችን በመካሄድ ላይ ለሚገኙት 

የተለያዩ የጤናው ልማት ዘርፍ  ፕሮጋራሞቻችን የገንዘብና የቴክኒክ 

ድጋፍ በማድረግ ከፍተኛ እገዛ እያደረገልን የሚገኝ ሲሆን፣ ይህ ዛሬ 

የመሰረት ድንጋይ የተቀመጠለት የተሟላ ዘመናዊ የስልጠና ማዕከል 



ገጽ 2 

የኢትዮጵያ የጤናና ሥነ ምግብ 

ምርምር ኢንስቲትዩት ከአጋር 

ድርጅቶች ጋር በቅንጅት ለኤች 

አይ  ቪ  ተጋላጭ  በሆኑ 

የህብረተሰቦች ክፍሎች ዙሪያ 

የሚካሄደውን ጥናት አስመልክቶ 

በአማራ ክልል ባህር ዳር ከተማ 

አቫንት በሉ ናይል ሆቴል from 
21 to 22 September 
2012, ከ-----እስከ ---- 

ተካሄደ፡፡  

 

በአውደ ጥናቱ የእንኳን ደህና 

መጣችሁ መልዕክት ያስተላለፉት 

የአማራ  ብሔራዊ  ክልላዊ 

መንግስት  ምክትል ጤና ቢሮ 

ኃላፍ የሆኑት አቶ አሊ ገበየሁ 

በአለም አቀፍ ደረጃ ኤች አይ ቪ 

ለመከላከልና  ለመቆጣጠር 

በይበልጥ ለኤች አይ ቪ ተጋላጭ 

የሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎች ቁልፍ 

ሚና አላቸው፡፡  እንዲሁም 

በእነዚህ የህብረተሰብ ክፍሎች 

ዙሪያ ወቅታዊ የሆነ መረጃ 

ለማግኘት በተለይም በበሽታው 

የመያዝ መጠን፣ ከቦታ ወደ ቦታ 

የመንቀሳቀስ ባህሪያቸው ጋር 

ተያይዞ ለበሽታው ያላቸውን 

ተጋላጭነታቸውን  በማወቅ 

ለ ፖ ሊ ስ  አ ው ጭ ዎ ች ና 

ፕሮግራሙን ለሚተገብሩ መረጃ 

ላይ የተመሠረተ ውሳኔ ለመስጠት 

የጥናት ግኝት ጥሩ መነሻ ይሆናል 

ብለዋል፡፡ 

 

የአማራ ክልላዊ መንግስትም 

እንደ አንድ የዚህ አገራዊ ጥናት 

ተጠቃሚ  አካል  በሁሉም 

አ ቅ ጣ ጫ  አ ጋ ር ነ ቱ ን ና 

ተሳታፍነቱን  እንደሚገልጽ 

ላረጋግጥ እወዳለሁኝ ብለዋል አቶ 

አሊ፡፡  

 

በኢትዮጽያ የጤናና ሥነ ምግብ 

ምርምር ኢንስቲትዩት ዋና 

ዳይሬክተር የሆኑት ዶ/ር አመሃ 

ከበደ በመክፈቻ ንግግራቸው 

እንደገለጹት ኢንስቲትዩቱ በኤች 

አይቪ፣ ቲቢ፣ ወባ እንድሁም 

በ ለ ሎች  ጠቃሚ  የጤ ና 

አጀንዳዎች ዙሪያ መረጃ ላይ 

የተመሰረታ  ፎሊስ ለማውጣት 

የሚያግዝ ሥራ እየሠራ መሆኑን 

ጠቅሰዋል፡፡  

 

ይበልጥ ለኤች አይ ቪ ተጋላጭ 

የሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎች ዙሪያ 

ከሥራ ባህሪያቸው አንጻር የመረጃ 

እጥረት መኖሩንና በዚህም ኤች 

አይ ቪ የመቆጣጠር ፕሮግራም 

ትክክለኛ መረጃ ባለመኖሩ 

ትክክለኛ ሰትራቴጅ ለማውጣት 

ግንባታም የዲዛይን ስራውንና አጠቃላይ 

የግንባታ ወጪውን ሙሉ በሙሉ በመሸፈን 

በአጭር ጊዜ ውስጥ ሊገነቡልን ተግባራዊ 

እንቅስቃሴ በመጀመራቸው በኢትዮጵያ 

መንግስትና በጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ስም ልባዊ 

ምስጋናየን ለቀርብ እወዳለሁ ብለዋል፡፡ 

 

በኢትዮጵያ የአሜሪካ አምባሳደር ዶናልድ 

ቡዝ ባሰሙት ንግግር መንግስታቸው 

ስትራቴጂክ በሆኑ የልማት እንቅስቃሴዎች 

በተለይም የጤናውን የልማት ዘርፍ በማገዝ 

ለማጠናከር በሚያስችሉ የተብብር መስኮች 

ላይ ትኩረት ተሰጥቶ ሲሰራ መቆየቱን ገልጸው 

የዚህ የማሰልጠኛ ማዕከል ግንባታም 

በኢንስቲትዩቱ ብሎም በአገሪቱ ያለውን 

የህብረተሰብ ጤና የተሟላ የስልጠና ማዕከል 

ችግር በከፍተኛ ሁኔታ እንደሚቀርፍ 

ስለታመነበት ነው ብለዋል፡፡ 

 

ዶ/ር አምሀ ከበደ የኢንስቲትዩቱ ዋና 

ዳይሬክተር በበኩላቸው ባደረጉት ንግግር 

የአሜሪካ መንግስት በፔፕፋርና በሲዲሲ-

ኢትዮጵያ አማካኝነት የገንዘብና የቴክኒክ 

ድጋፍ እያደረገልን ብዙ ሥራዎችን  

በትብብር እየሰራን ነው ካሉ በኋላ አሁንም 

ይህ ዛሬ የመሰረት ድንጋይ የተቀመጠለት 

የስልጠና ማዕከል ግንባታም የትብብራችን 

ቀጣይነት አንዱ ማሳያ ነው 

ብለዋል፡፡በመሆኑም የማሰልጠኛ ማዕከሉ 

መገንባት ኢንስቲትዩታችን በምርምር 

ውጤቶች፣በድንገተኛ የህብረተሰብ ጤና 

ቁጥጥርና በላቦራቶሪ አቅም ግንባታ ዙሪያ 

ለሚያካሂዳቸው ስልጠናዎች የሚኖረው 

ጠቀሜታ እጅግ ከፍተኛ መሆኑን ገልጸዋል፡፡ 

ለማዕከሉ ግንባታ አራት ሚሊዮን የአሜሪካን 

ዶላር የተመደበ ሲሆን ህንጻው ዘመናዊና ባለ 



ገጽ 3 

 

የኢዮጵያ የጤናና ሥነ ምግብ ምርምር 

ኢንስቲትዩት የሴት ሠራተኞች ፎም 

የተመሠረተበትን አንደኛ ዓመት 

በዓል በተለያዩ ዝግጅቶች ጥቅምት 6 

ቀን 2005 ዓ.ም በኢንስቲትዩቱ ቅጥር 

ጊቢ ውስጥ አከበረ፡፡ 

 

በዓሉን በንግግር የከፈቱት በጤና 

ጥበቃ የሥርዓተ ፆታና ሴቶችን 

የማብቃት ዳይሬክቶሬት ተወካይ 

የሆኑት አቶ አለማየሁ ቦጋሌ ባሰሙት 

ንግግር ኢንስቲትዩቱ በጤና ጥበቃ 

ሚኒስትር በሥርዓተ ፆታ ዙሪያ ጥሩ 

ሥራዎችን እየሰሩ ከሚገኙ ተጠሪ 

ተቋማት መካከል አንዱ እና ጠንካራ 

ሥራዎች  የሚሰሩበት ተቀቋም 

መሆኑን ጠቅሰው ሥርዓተ ፆታን 

በዳይሬክቶሬት ደረጃ በመሰየም 

እየተደረገ ያለው እንቅስቃሴ ሴቶችን 

የኢንስቲትዩቱ የሴቶች ፎረም የተመሠረተበትን አንደኛ ዓመት 
የሴቶችን  አቅም 

በመገንባትና ሴቶችን 

በማብቃትና ዙሪያ 

ጥ ሩ  ሥ ራ ዎ ች 

እየተሰሩ መሆናቸውን 

ገልፀዋል፡፡  

 

በ ኢ ን ስ ቲ ት ዩ ቱ 

የሥርዓተ  ፆታና 

ሴቶችን የማባቃት 

ዳ ይ ሬ ክ ቶ ሬ ት 

ዳይሬክተር የሆኑት ወ/

ሮ  ኑሪያ  አወል 

በሥርዓተ ፆታ ጽንስ 

ሃሳብ ዙሪያ ገለፃ 
አድርገዋል፡፡ በዕለቱ የሴቶች ፎረምና 

የሥርዓተ ፆታ ተወካይ የ2004 ዓ.ም 

የሥራ አፈጻጸም ሮፖርት ገለጻ ያደረጉት 

በኢንስቲትዩቱ የሴቶች ፎረም ሰብሳብ ወ/

ሮ ፀሐይነሽ ኤሊያስ ናቸው፡፡ በቀረበው 

ሪፖርትና  በ2005 ዓ .ም  ትኩረት 

ሊሰጣቸው  በሚገቡ  ነገሮች  ላይ 

ከኢንስቲትዩቱ ሴት ሠራተኞች ጋር የጋራ 

ውይይት ተደርጓል፡፡ 

በብቸኝነት ሲሰራ መቆየቱንና 

አሁንም እየሰራ መሆኑን ገልጸው 

ነገር ግን በሽታውን ለዘለቄታው 

ለመከላከልና ለመቆጣጠር 

የሁሉንም ባለድርሻ አካላት 

የተቀናጀ ጥረት ይጠይቃል፡፡  

 

በመሆኑም  በአገራችን ለመጀመሪያ 

ጊዜ በተካሄደው የእብድ ውሻ 

በሽታ ስርጭት የዳሰሳ ጥናት 

በተገኘው የመጀመሪያ ደረጃ 

ውጤት ላይ በመወያየት የተሻለ 

ቅንጅት ፈጥረን በሽታው 

እያስከተለ ያለውን የሞትና የህመም 

አደጋ ለመቀነስ በብሔራዊ ደረጃ 

መከተል ስለሚገባን የመፍትሄ 

አቅጣጫ ላይ ለመምከር ታስቦ 

ወርክሾፑ መዘጋጀቱን ዶ/ር አመሃ 

ገልጸዋል፡፡  

 

አክለውም ዶ/ር አመሃ በወርክሾ 

የበሽታውን አደጋ በይበልጥ 

ለመቀነስ ከምንፈጥረው ቅንጅት 

በተጨማሪ በየክልሉ የሚገኙ 

የክልል ጤና ላቦራቶሪዎች 

በየክልላቸው የእብድ ውሻ በሽታ 

የምርምራ አገልግሎት 

የሚሰጡባቸውን መንገዶች 

በማመቻቸት ላይም ውይይት 

ይካሄዳል፡፡እነዚህ ጥረቶች 

በአንድ ላይ ከተቀናጁና 

በበሽታው ሕክምና ዘርፍ 

የተሰማራችሁ ባለሙያዎችና 

ተቋማት በመናበብ 

የየበኩላቸውን ድርሻ 

መወጣት ከቻሉ በሽታውን 

በዘላቂነት መቆጣጠር ይቻላል 

ብለዋል፡፡ 

 

ዶ/ር አልማዝ አበበ 

በኢንስቲትዩቱ የተላላፊና 

ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎች 

ምርምር ዳይሬክቶሬት 

ዳይሬክተር በወርክሾ ላይ 

ለመካፈል ከተለያዩ ተቋማት 

ለተገኙ ባለሙያዎች የእንኳን 

ደህና መጣችሁ ንግግር 

ባደረጉበት ጊዜ ጥናቱ የእብድ ውሻ 

በሽታ ከሰውና ከእንስሳት ጋር 

በተያያዘ ያለውን አጠቃላይ ገጽታ 

አስመልክቶ ጠቃሚ መረጃዎችን 

ለማሰባሰብ ታቅዶ የተከናወነ 
መሆኑን ገልጸዋል፡፡  

 

 አክለውም ዶ/ር አልማዝ ጥናቱ 

ሙሉ በሙሉ ተጠናቆ የግኝቶቹ 

የመጨረሻ ውጤቶች 

በሚታወቁበት ጊዜ በሽታውን 

ለመከላከልና ለመቆጣጠር 

ለሚደረገው ርብርብ በከፍተኛ 

ሁኔታ እንደሚያግዝ እምነቴ ነው 

ብለዋል፡፡ 

 

ከግንቦት 1 እስከ ሰኔ 25 ቀን 2004 

ዓ.ም በነበሩት ጊዚያት ለመጀመሪያ 

ጊዜ በአገር ዓቀፍ ደረጃ የተካሄደው 

የእብድ ውሻ በሽታ ስርጭት የዳሰሳ 

ጥናት በዘጠኝ ክልሎችና በሁለት 

የከተማ አስተዳደሮች ከተመረጡ 

አካባቢዎች የተካሄደ ሲሆን፣ 

ለዳሰሳ ጥናቱ የሚረዱ መረጃዎችን 

ከ4972 ቤተሰቦች፣ ከ176 የጤና 

ተቋማት፣ ከ176 የእንስሳት ጤና 

ተቋማትና ከ14 የዱር እንስሳት 

መጠለያዎች የተሰበሰበ መሆኑንና 

በኢንስቲትዩቱ የእንስሳትና 

እንስሳት ነክ በሽታዎች ምርምር 

ቡድንና የዳሰሳ ጥናቱ አስተባባሪ ዶ/

ር አብርሀም አሊ ገልጸቷል፡፡  

 

አክለውም ዶ/ር አብርሃም የዳሰሳ 

ጥናቱ እስከ አሁን ድረስ በአገራችን 

የነበረውን የእብድ ውሻ በሽታ 

የመረጃ ክፍተት በመሙላት 

በሽታውን በዘላቂነት ለመከላከልና 

ለመቆጣጠር የሚያስችል ስልት 

ለመንደፍ እንደሚረዳ 

በኢንስቲትዩቱ የእንስሳትና 

እንስሳት ነክ በሽታዎች ምርምር 

ቡድንና የዳሰሳ ጥናቱ አስተባባሪ ዶ/

ር አብርሀም አሊ አስረድተዋል፡፡  

 

በወርኩሾፑ ላይ የጤና ጥበቃ 

ሚኒስቴር፣ ተወካዮች ምርክር 



የኢትዮጵያ  

ጤናና ሥነ ምግብ ምርምር 

ኢንስቲትዩት 

በኢትዮጵያ ¾ጤናና 

ሥነምግብ ምርምር 

ኢንስቲትዩት ሕዝብ 

ግንኙነት አገልግሎት 

በየአስራ አምስት ቀኑ 

ዘወትር ማክሰኞ 

የሚታተም 

 
 

አዘጋጆች፡- 

    አቤል የሻነህ 

    ፍቃዱ በሻህ 

    ፀሐይነሸ ኤሊያስ 

     

     

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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ቦታዎች በመስራት የሚባክነውን  

የሀገርን ሀብት በመቀነስ በአግባቡ 

ለመጠቀምና የምርምር ድግግሞሸን 

ለማስቀረት እንደሚረዳ 

በዳይሬክቶሬቱ ረዳት ተመራማሪ 

የሆኑት አቶ ደሳለኝ ኩቼ ገለጹ፡፡  

 

ኢንስቲትዩቱ በምርምር፣ 

በላቦራቶሪ ሥራ፣ ተማሪዎችን 

በማማከር፣ በሥልጠና፣  በማማከር 

አገልግሎት እና በዩኒቨረስቲው 

የሚሰጠው ትምህርት እና 

በኢንስቲትዩቱ የሚካሄደው 

ምርምሮች ዙሪያ መረጃ 

በመለዋወጥ ተግባራት ላይ 

በማተኮር ከዩኒቨረስቲዎች ጋር 

እንደሚሰራ አቶ ደሳለኝ አክለው 

ገልጸዋል፡፡  

 

በምግብና ሥነ ምግብ ምርምር 

ዳይሬክቶሬት ረዳት ተመራማሪ 

የሆኑት አቶ አብነት ተክሌ በችግር 

ፈች ምርምር ሥራ ዙሪያ የሚጠበቁ 

ውጤቶች እና ዓላማው ላይ ገለጻ 

ያደረጉ ሲሆን በቀረበው ገለጻ ዙሪያ 

ውይይት ተደርጓል፡፡  

 

የተመረጡ የዩኒቨረስቲዎች 

ተወካዮች በምርምር ሥራ 

እንዲሳተፉ በተሰጣቸው ርዕስ ዙሪያ 

ያዘጋጁትን ሃሳብ አቅርበው 

ውይይት የተደረገ ሲሆን በጋራ 

ሊያሰራቸው የሚችል ኮሚቴ 

በማቋም የችግር ፈች ምርምር ሥራ 

ተከፋፍሎ በመውስድ ፕሮፖዛል 

አዘጋጅቶ ከሦስት ወር በኃላ 

በመገናኘት በተዘጋጀው ፕሮፖዛል 

ላይ ለመምከር ተወስኗል፡፡    

 

ኢንስቲትዩቱ  በሥነ ምግብ ዙሪያ 

ሥልጠና ከሚሰጡ ከጎንደር 

ዩኒቨረስቲ፣ ከሀዋሳ ዩኒቨረስቲ፣ 

ከመቀሌ ዩኒቨረስቲ፣ ከጅማ 

ዩኒቨረስቲ እና ከአዲስ አበባ 

ዩኒቨረስቲ  ጋር አብሮ የሚሰራ 

ሲሆን   ከጎንደር ዩኒቨረስቲ ጋር 

“Effectiveness of organiz-
ing newly-wed women 
and adolescent girls 
through community based 

nutrition to improve ac-
cess to, coverage and 
utilization of Community 
Based Nutrition services.” 
በሚል ርዕስ ከሀዋሳ ዩኒቨረስቲ ጋር 

“Development and mar-
keting of nutrient rich lo-
cally processed foods for 
under-2 children and 
pregnant and lactating 
women through village-
based women’s enter-
prises.”በሚል ርዕ፣ ከመቀሌ 

ዩኒቨረስቲ ጋር “Examining 
alternate means of reach-
ing school and non 
school attending adoles-
cent girls for iron supple-
mentation.” በሚል ርዕስ፣ 

ከጅማ ዩኒቨረስቲ 

“Effectiveness of school-
based health and nutrition 
education to improve 

አለመቻሉ በዚህም የበሽታውን ስርጭት ለመግታት 

አለመቻሉን ዶ/ር አመሃ ገልጸዋል፡፡  

  

የዚህ ጥናት ዋና ዓላማውም በይበልጥ ለኤች አይ ቪ 

ተጋላጭ የሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎች የኤች አይ ቪ  

ተጋላጭነታቸውንና ስርጭትን የሆኑ ለሎች ተመሳሳይ 

ክስተቶችን  አስመልክቶ  ያሉንን መረጃዎችን 

በማዳበር  መረጃ በመፍጠር ኤች አይ ቪ በመከላከልና 

በመቆጣጠር የተሸለ ኢትዮጵያን መፍጠር ነው  

ብለዋል ዶ/ር አመሃ፡፡   

 

 ዶ/ር አመሃ ለጥናቱ የገንዘብና የቁሳቁስ እገዛ 
ያደረጉትን  ሲዲስ ኢትዮጵያ እና የኢትዮጵያ ጤና 

አጠባበቅ ማህብር administrative support እና 

እገዛ ያደረጉትን አጋር ድርጅቶችን አመስግነዋል፡፡  

 

በወርክሾፑ መክፈቻ የተለያዩ ተወካዮች አጭር 

መልእክት ያስተላለፉት የፌዴራል ኤች አይ ቪ 

መከላከያና መቆጣጠሪያ ጽ/ቤት ተወካይ  ሲዲስ 

ኢትዮጵያ ተወካይ, የኢትዮጵያ ጤና አጠባበቅ 

ማህብር ተወካይ ናቸው፡፡   

  

በአውደ ጥናቱ የተለያዩ መንግስታዊና መንግስታዊ 

ያልሆኑ መ/ቤቶች ተወካዮች የተገኙ ሲሆን ከእነዝህም 

መካከል የክልል ጤና ቢሮዎች ፣ የክልል ኤች አይ ቪ 

መከላከያና መቆጣጠሪያ ጽ/ቤቶች፣ የክልል የሴቶችና 

ህጻናት ቢሮዎች፣  የክልል ማህበራዊ ጉዳዮች ጥናቱን 

የሚተገብሩ አጋር ድርጅቶች ተሳታፊ ሆነዋል፡፡  


