
በ ፌዴራል  ጤና  ጥ በቃ  ሚኒ ስቴር  
የ ኢ ት ዮ ጵ ያ  ¾ጤና ና  ሥነ  ምግብ  ም ርምር  ኢ ን ስ ቲ ት ዩት   

በኢጤሥምኢ ሕዝብ ግንኙነት 
አገልግሎት በየአስራ አምስት ቀኑ 
ዘወትር ማክሰኞ በኢንስቲትዩቱ 

ክንውኖች ላይ በማተኮር የሚታተም 
 

ቅጽ 1 ቁጥር 5 
የካቲት 30 ቀን 2002 ዓ.ም 

 

የኢትዮጵያ ጤናና ሥነ-ምግብ 

ምርምር ኢንስቲትዩት 

የሚሰጣቸውን አገሌግልቶች 

እና የምርምር ውጤቶች 

ሇማሳወቅና ተዯራሽ ሇማዴረግ 

ከሚያሰራጫቸው የህትመት 

ውጤቶች በተጨማሪ የዴረ-

ገጽ/ዌብ ሳይት/ አገሌግልቱን 

በቅርቡ ሉጀምር ነው፡፡ 

 

ዴረ-ገጹ ኢንስቲትዩቱን 

በመሊው ዓሇም ከማስተዋወቅ 

በተጨማሪ ኢንስቲትዩቱ 

የጤናውን ዘርፍ አገሌግልት 

ሇማጎሌበት እያከናወናቸው 

የሚገኘውን ተግባራት 

የሚዘረዝር ነው፡፡ ከዚህም 

አንጻር የምርምር ውጤቶችን 

የማሸጋገርና 

የማሰራጨት፣ 

የክትባት ምርቶችን 

መረጃ እና የዴንገተኛ 

አዯጋዎችን ክስተት 

መረጃ የማሰራጨት 

ተግባር ያከናውናሌ፡፡     

በኢንስቲትዩቱ 

የሕዝብ ግንኙነት 

አገሌግልትና የአይ 

ቲ ቡዴን ቅንጅት 

እየተሠራ ያሇው 

ይኀው ዴረ-ገጽ ከዚህም 

በተጨማሪ ሇክሌሌ ጤና 

ቢሮዎችም የሊቦራቶሪ 

ቴክኒኮችን የሚያስተዋውቅ 

ሲሆን፤ በሊቦራቶሪ ወቅታዊ 

ጉዲዮች ሊይም ሙያዊ ምክር 

ይሠጣሌ፡፡  

ሇሇጋሾች፣ ሇአገሌግልት 

ተጠቃሚዎች፣ ሇምርምር 

ተቋማት፣ ሇባሇዴርሻዎች እና 

ሇሚመሇከታቸው የመንግሥት 

የኢንስቲትዩቱ ዴረ-ገጽ አገሌግልት ሉጀምር ነው 

በመሠራት ላይ ያለው ድረ-ገጽ የመጀመሪያ ገጽ 

በትግራይ ክሌሌ በሰውና 

በእንስሳት ሊይ የተከሰተውን 

ምክንያቱ ያሌታወቀውን 

የጉበት በሽታ መንስኤ 

ሇማጥናት ከተሇያዩ የሙያ 

ዘርፎችና ዴርጅቶች 

የተቋቋመው 19 አባሊት 

ያለት የሥራ ቡዴን 

ከየካቲት 8 እስከ 24 ቀን 

2002 ዓ.ም ያከናወነውን 

የመስክ ሥራ ሪፖርቱን 

ሇጤና ጥበቃ ሚኒስቴር 

አቀረበ፡፡ 

የተሇያዩ የሙያ ዘርፎችን 

በመጠቀም የተቀናጀ 

መንስኤው ያልታወቀውን የጉበት በሽታ 
አስመልክቶ ሪፖረት ቀረበ 

በዚህ እትም፡- 

በዘመናዊ የኤች አይ ቪ ሊቦራቶሪ ሊይ 
ሥሌጠና ተሰጠ 

3 

በአዱሱ ኢንፉላንዛ በሽታ ቁጥጥር ሊይ 
ገሇጻ ተዯረገ 
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ወዯ ገጽ 2 ዞሯል 
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ገጽ 2 

‹‹ይህ መንስኤው 

ያሌታወቀ የጉበት 

ህመም በሰዎችና 

በእንስሳት ሊይ 

የህመምና የሞት አዯጋ 

ማዴረሱ ሪፖርት 

መዯረግ የጀመረው 

ከስምንት አመት በፊት 

ጀምሮ ነው›› 

በኢንስቲትዩቱ 

ሇዴንገተኛ የጤና 

አዯጋዎች ቁጥጥር 

ባሇሙያዎች በአዱሱ 

የኢንፉላንዛ በሽታ 

ክትትሌና ቁጥጥር 

ሊይ ከአሜሪካ 

የበሽታዎች ቁጥጥርና 

መከሊከሌ ማዕከሌ 

(CDC) የኢንፉላንዛ ቡዴን በመጡ 

ባሇሙያዎች አንዴ ቀን የፈጀ ገሇጻ 

የካቲት 16 ቀን 2000 ዓ.ም ተሰጠ፡፡ 

በአሜሪካን አገር አትሊንታ ከተማ 

ከሚገኘው ከዚሁ የኢንፉላንዛ ቡዴን 

በመጡ ባሇሙያዎች በተዯረገው 

በዚሁ ገሇጻ ሊይ በሽታውን ሇይቶ 

ከማወቅ ሂዯት ጀምሮ እስከ 

መቆጣጠር፣ ማከምና ሪፖርት 

አቀራረብ ዴረስ ገሇጻ ተዯርጓሌ፡፡ 

በገሇጻው መክፈቻ ወቅት እንዯተገሇጸው 

በሽታውን ከመከሊከሌ፣ ከመቆጣጠር 

እና ቅኝትና ዲሰሳውን ከማጠናከር 

አንጻር ሥራውን ከሊቦራቶሪ ጋር 

በተቀናጀ መሌኩ ማከናወን ወረርሽኙን 

በወቅቱ ሇመግታት አስፈሊጊ ነው፡፡ 

ሥሌጠናው በተሰጠበት ወቅት 

በአዱሱ ኢንፉላንዛ በሽታ ቁጥጥር ሊይ ገሇጻ ተዯረገ 

የአጠናን ሥሌት የሚጠቀመው 

የጥናት ቡዴኑ የመስክ የጥናት 

ሥራውን ያከናወነው የጉበት 

ህመሙን መንስኤ ፈሌጎ 

ሇማግኘትና ከበሽታው ጋር 

በተያያዘ አዯገኞች ናቸው 

የተባለትን ሇይቶ ሇማስቀመጥ 

ሲሆን፤ የጥናት ሥራውን 

ሙለ ሇሙለ ከማከናወን ጎን 

ሇጎንም በበሽታው በተጠቃው 

አካባቢ የሚኖሩ ነዋሪዎችንም 

መሌሶ የሚቋቋሙበትን 

መንገዴም ሇማመቻቸት ነው፡፡   

መሠረቱን በሽሬ ከተማ 

በማዴረግ በሁለም የትግራይ 

ሰሜን ምዕራብ ዞን ወረዲዎች 

ምርመራውን የሚያካሂዯው 

ቡዴኑ፤ ስዴስት ዋና ዋና 

ክፍልች ያለት ሲሆን፤ 

እነዚህም የኅብረተሰብ ጤና፣ 

የእንስሳት፣ እጽዋት፣ አካባቢ፣ 

አንትሮፖልጂ እና  

ኮሙኒኬሽን የሚለ ናቸው፡፡ 

የዚህ ሇአንዴ አመት ያክሌ 

ክትትለን የሚያካሂዯው ቡዴን 

ሪፖርት እንዲመሊከተው 

የበሽታው መንስኤ በአመዛኙ 

አግራተም ከተሰኘው አረም ጋር 

የተያያዘ ሲሆን፤ ቡዴኑ 

ኅብረተሰቡን የማሳወቅና 

በማንቀሳቀስም አረሙን 

የማስወገዴ ሥራ እንዱከናወን 

አክል አሳስቧሌ፡፡  

እንዯ ቡዴኑ ሪፖርት ከሕመሙ 

ጋር በተያያዘ የታዩት በሽተኞች 

በአመዛኙ ሇተመጣጣኝ ምግብ 

እጥረት ተጋሌጠው የተገኙ 

ሲሆኑ፤ ሇዚህም የዞኑ 

አስተዲዯር ኃሊፊነቱን 

በመውሰዴ ተጨማሪ ምግቦችን 

ማቅረብ እንዯሚገባው 

ተጠቁሟሌ፡፡ ከዚሁ ጋር 

በተያያዘ ከፍተኛ የምግብ 

እጥረት በሚከሰትባቸው ወራት 

መንስኤው ያልታወቀውን ... 

ወዯ ገጽ 4 ዞሯል 
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‹‹ሥሌጠናው የክሌሌ 

ሊቦራቶሪዎች 

በመሳሪያው አጠቃቀም 

ሊይ አስተማማኝ 

ዕውቀት እንዱኖራቸው 

ሇማስቻሌ ታስቦ 

የተዘጋጀ ነው››
 

ሌምምዴን ጭምር ያካተተ ነው፡፡  

ሥሌጠናው  የክሌሌ ሊቦራቶሪዎች 

በመሳሪያው አጠቃቀም ሊይ   አስተማማኝ 

ዕውቀት እንዱኖራቸው ሇማስቻሌ ታስቦ 

የተዘጋጀ ነው፡፡ በሥሌጠናው ሊይ ከየክሌለ 

ሁሇት፣ሁሇት ባሇሙያዎች እንዱሰሇጥኑ 

የተዯረገ ሲሆን፣ ሁሇት ባሇሙያዎች 

እንዱሰሇጥኑ የተዯረገውም የክሌልችን የሰው 

ኃይሌ ሇማጠናከርና በተሇያዩ ምክንያቶች 

ሉፈጠር የሚችሇውን የስራ ክፍተት 

ሇመሙሊት  መሆኑን ኦፊሰሩ ተናግረዋሌ፡፡ 

የአሁኑ ስሌጠና FACS Calibur 

መመሪመሪያ መሳርያ ሉሰጠው ስሇሚችሇው 

የምርመራ አገሌግልት እና ስሇመሳሪያው 

አጠቃሊይ ይዘት እውቀት ያስጨበጠ መሆኑን 

የገሇጹት አቶ ወንዴወሰን ይኸው መሳሪያ 

ከዚህ በፊት ከተሰራጨው FACS Calibur 

Tri Test ከተሰኘው መሰሌ የሊቦራቶሪ መሳሪያ 

CD8 በመሥራትና በሊቦራቶሪ ምርመራ 

ውጤት ጥራት ቁጥጥር የተሇየ አገሌግልት 

የሚሰጥ እንዯሆነ አስረዴተዋሌ፡፡ ስሌጠናው 

ከኦሮሚያ ክሌሌ ከአዲማ እና ጂማ ሆስፒታሌ 

፤ ከአማራ ክሌሌ ከጎንዯር፣  ፈሇገ ህይወት 

እና ዯሴ ሪፈራሌ ሆስፒታልች፤ ከዯቡብ 

ክሌሌ ከሐዋሳ ሆስፒታሌ እና ሐዋሳ ክሌሊዊ 

ሊቦራቶሪ፤ ከአዱስ አበባ ዯግሞ ከዘውዱቱ 

የኢትዮጵያ የጤናና ሥነ ምግብ ምርምር 

ኢንስትቲዩት ከአሜሪካን የበሽታዎች 

መቆጣጠሪጠያና መከሊከያ ማዕከሌ ጋር 

በመተባበር በተገዙት የሊቦራቶሪ ምርመራ 

መሳሪያ ሊይ ያተኮረ የአምስት ቀን ሥሌጠና 

ከየካቲት 22 እስከ 26 ቀን 2002 ዓ/ም ዴረስ 

ተሰጠ፡፡ ሁሇተኛው ዙር ተመሳሳይ 

ሥሌጠናም ካሇፈው ሰኞ ጀምሮ በመሰጠት 

ሊይ ነው፡፡ 

በሀገር አቀፍ ዯረጃ በተሰጠው በዚሁ ሥሌጠና 

ከሁለም ክሌልች የተውጣጡ የሊቦራቶሪ 

ባሇሙያዎች መሳተፋቸውን በክሌሌ ሊቦራቶሪ 

አቅም ግንባታ ዲይሬክቶሬት የጥራትና 

የሊቦራቶሪ ግብኣት አቅርቦት ኦፊሰር የሆኑት 

አቶ ወንዴወሰን ካሣ ገሌጸዋሌ ፡፡ 

ሥሌጠናው የተሰጠው አዱስ በተገዛውና ከዚህ 

ቀዯም ሇክሌሌ ጤና ተቋማት በተከፋፈሇው  

FACS calibur በተባሇው የሊቦራቶሪ መሣሪያ 

ሊይ ሲሆን፤ FACS Calibur Tri Test  እና 

FACS Calibur Multi test ያሇውን 

አንዴነትና ሌዩነት እንዱሁም የተግባር 

በዘመናዊ የኤች አይ ቪ ሊቦራቶሪ መሳሪያዎች ሊይ ሥሌጠና ተሰጠ 

ሥልጠናው በተከፈተበት ወቅት 

ሆስፒታሌ እና ከአዱስ አበባ ሪፈራሌ ሊቦራቶሪ 

እንዱሁም ከኢጤሥምኢ የሊቦራቶሪ መሣሪያዎች 

ማዯራጃና ጥገና  ክፍሌ፤ የኤች አይ ቪ ሊቦራቶሪ 

እና የክሌሌ ሊቦራቶሪ አቅም ግንባታ ዲይሬክቶሬት 

የጥራት ቁጥጥር ሇተውጣጡ ባሇሙያዎች የተሰጠ 

መሆኑን አቶ ወንዴወሰን ካሣ ገሌጸዋሌ፡፡    

 

የክሌሌ ሊቦራቶሪ አቅም ግንባታ ዲይሬክቶሬት 

በሀገር አቀፍ ዯረጃ የሚሰጠውን የሊቦራቶሪ 

አገሌግልት አቅም ሇማጠናከር ከሚያዯርጋቸው 

በርካታ አገሌግልቶች መካከሌ የሰው ሃይሌን 

በተሇያዩ ስሌጠናዎች ማብቃት አንደ የሥራ 

ዴርሻው  እንዯሆነ ይታወቃሌ፡፡   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



የኢትዮጵያ ¾ጤናና ሥነ ምግብ 

ምርምር ኢንስቲትዩት 

በኢትዮጵያ ¾ጤናና ሥነ 
ምግብ ምርምር 

ኢንስቲትዩት ሕዝብ 
ግንኙነት አገልግሎት 
በየአስራ አምስት ቀኑ 
ዘወትር ማክሰኞ 
የሚታተም 

 
አዘጋጆች፡- 
    አቤሌ የሻነህ 
    ፍቃደ በሻህ 
    ፀሐይነሽ ኤሌያስ 
ፎቶግራፈር፡- 
    ጽግነሽ ፀጋዬ 
ጽሑፍ፡- 
    ክብነሽ እንግዲ 

 
 

+25112 751522 

+25112 753470 
 

 

+251 1 754744 

+251 1 757722 
 

 

1242/5654 
 

 

 
ehnri@telecom.net.et 

 

ገጽ 4 

አካሊት የኢንስቲትዩቱን 

እንቅስቃሴና ያስመዘገባቸውን 

ውጤቶች አስመሌክቶ ጠቃሚ 

መረጃ የሚሰጠው ይኄው ዴረ-ገጽ 

በኢንስቲትዩቱ ሉካሄደ የታቀደ 

ክንውኖችን በቅዴሚያ 

የሚያስታውቅ ሲሆን፤ የስሌጠናና 

የአውዯ ጥናት ተሳታፊዎችም 

በዴረ-ገጹ አማካኝነት /online/ 

እንዱመዘገቡ እና ወቅታዊ መረጃ 

እንዱያገኙ የሚያስችሌ ነው፡፡   

አቶ አቤሌ የሻነህ የኢንስቲቲዩቱ 

የሕዝብ ግንኙነት አገሌግልት 

ኃሊፊ እንዯገሇጹት ዴረ -ገጹ 

ሇመገናኛ ብዙሃን ዜናዎችንና 

ጋዜጣዊ መግሇጫዎችን እንዱሁም 

በኢንስቲትዩቱ ወቅታዊ ጉዲዮች 

ሊይ ዯረጃውን የጠበቀ መረጃ 

የሚሰጥ ሲሆን፤ የዴምጽና የምስሌ 

መረጃዎችንም ያቀርባሌ፡፡ 

በኢንስቲትዩቱ የአይ ቲ ቡዴን 

መሪ የሆኑት ወ/ሮ ትዕግስት 

ሐብታሙ እንዯገሇጹት ዌብ 

ሳይቱ የዘመኑ ቴክኖልጂ 

የዯረሰበትንና በአሁኑ ወቅት 

በአብዛኛው ዴረ-ገጾች 

በአገሌግልት ሊይ እየዋለ 

ያለትን ቴክኒኮችና መሳሪያዎች 

ይጠቀማሌ፡፡ 

የኢንስቲትዩቱ ዴረ-ገጽ 

መረጃዎችን የሚያሰራጨው 

ሇሇፌዳራሌ ጤና ጥበቃ 

ሚኒስትርና ሇሚኒስትሩ 

ኤጀንሲዎች፣ ሇአጋሮችና 

ባሇዴርሻ አካሊት፣ 

ሇሚመሇከታቸው የመንግሥት 

አካሊት፣ ሇተመራማሪዎች፣ 

ሇክሌሌ ጤና ቢሮዎች፣ በሁለም 

ዯረጃ ሇሚገኙ የጤና ተቋማት 

ሠራተኞች፣ ሇኢንስቲትዩቱ 

ሠራተኞችና ሇመገናኛ ብዙሃን 

ነው፡፡ 

የኢትዮጵያ የጤናና ሥነ-

ምግብ ምርምር ኢንስቲትዩት 

የጤናውን ዘርፍ አገሌግልት 

ሇማሻሻሌ እንዯሚሠራ ተቋም 

ሇአገሌግልቱ ተጠቃሚዎችና 

ሇአጋሮቹ የሚያሠራጨው 

በርካታ መረጃዎች አለት፡፡ 

ከዚህም መካከሌ የምርምር 

ውጤቶች፣ የሊቦራቶሪ 

ወቅታዊ መረጃና የዴንገተኛ 

አዯጋዎች መከሊከሌና 

መቆጣጠር መረጃዎች ዋና 

ዋናዎቹ ናቸው፡፡ 

 

የኢንስቲትዩቱ ዴረ-ገጽ ... 

የፌዳራሌ መንግስት የምግብ አቅርቦት 

የሚመቻችበት መንገዴ እንዱኖረው የተጠቆመ 

ሲሆን፤ የተገኙትን የምግብ እጥረት ህመሞች 

ሇመታዯግም የመመገቢያ ጣቢያዎች 

እንዯሚያስፈሌጉ በሪፖርቱ ተካቷሌ፡፡  

የሥራ ቡዴኑ በመጪው ሦስት ወራት 

ሇሚያከናውናቸው ተግባራት በጀት እንዱሊክሇት 

የጠየቀ ሲሆን፤ ሇሥራው ግብአት የሚያስፈሌጉ 

ቁሳቁሶች ግዢም በአፋጣኝ እንዱከናወን 

ጠይቋሌ፡፡ በሪፖርቱ በሰው ህክምና፣ 

በእንስሳትና በእጽዋት ዘርፎች መካከሌ ቅንጅት 

ያሇው አሠራር እንዱኖር ሲጠየቅ፤ የጥቁር 

አንበሳ ሆስፒታሌም በዚሁ በሽታ ምክንያት 

በዝውውር/ሪፈር/ የሚሊኩ በሽተኞችን 

ተቀብል .ሇማከም ዝግጅት ማዴረግ 

እንዯሚገባው ተጠቁሟሌ፡፡ 

ይህ መንስኤው ያሌታወቀ የጉበት ህመም 

በሰዎችና በእንስሳት ሊይ የህመምና የሞት 

አዯጋ ማዴረሱ ሪፖርት መዯረግ የጀመረው 

ከስምንት አመት በፊት ጀምሮ ነው፡፡ 

በበሽታው የተጠቁት የትግራይ ሰሜን 

ምዕራብ ዞን ወረዲዎች ታህታይ ቆራሮ፣ 

መዯባይ ዜና፣ አስግዯ ጺምበሊ፣ ሊዕሊይ 

አዱአቦ፣ ታህታይ አዱአቦ እና ጸሇምቲ 

ናቸው፡፡  

መንስኤው ያልታወቀውን ... 


