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ኢንስቲትዩቱ የብሔሮች፣ ብሔረሰቦች እና ህዝቦች ቀንን 
በታላቅ ድምቀት አከበረ

የኢትዮጵያ የህብረተሰብ ጤና ኢን
ስቲትዩት በኢንስቲትዩቱ ህዝብ ግን
ኙነት ጽ/ቤት አስተባባሪነት11ኛውን 
የብሔሮች ብሔረሰቦች እና ህዝቦች 
በዓል ቀን ህገ መንግስታችን ለዴሞ
ክራሲያዊ lአንድነታችንና ለህዳሴያ
ችን በሚል መሪ ቃል እና በተለያዩ 
ዝግጅቶች የኢንስቲትዩቱ የበላይ ሃ
ላፊዎችና ሰራተኞች በተገኙበት ህዳ
ር 22 ቀን 2009 ዓ.ም በኢንስቲት
ዩቱ የስልጠና ማዕከል በታላቅ ድም
ቀት ተከበረ፡፡
አቶ አቤል የሻነህ የኢንስቲትዩቱ የ
ህዝብ ግንኙነት ሃላፊ የኢትዮጵያ 
ህገ መንግስት ለብሔሮች፣ብሔረሰቦ
ች እና ህዝቦች የሰጠውን መብት፣የ
ህገ መንግስቱ ዓላማዎች፣የፌዴራ
ሊዝም ልዩ ባህሪያትና መገለጫዎ

በኢሕጤኢ የህዝብ ግንኙነትና ኮሙኒኬሽን ቢሮ በየወሩ የሚዘጋጅ

ች፣ተጨባጭ የትግበራ ሂደትና የተ
ገኙ ውጤቶች እንዲሁም የ25 ዓመ
ት የሃገሪቱን የልማት እድገትና ለ
ውጥ፣የህዝቦች አንድነት እና እሴቶ
ቻቸው ምን እንደሚመስል በፓዎር 
ፖይንት አቅርበዋል፡፡
በቀረበው ጽሁፍ ላይ ሰፋ ያለ ውይ

ይት የተደረገ ከመሆኑም በላይ ከኢ
ንስቲትዩቱ ሰራተኞች ለቀረበው ጥ
ያቄና አስተያየት የኢንስቲትዩቱ ም/
ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ጽጌረዳ ክ
ፍሌ ሰፋ ያለ ማብራሪያና  መልስ 
ሰጥተው የእለቱ ፐሮግራም ተጠና
ቋል፡፡

በመስክ የመረጃ አሰባሰብ ዘዴ ላይ ለባለሞያዎች 
ስልጠና ተሰጠ

የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲ
ትዩት የባክቲዮሮሎጂ፣ ዞኖሲስ እና 
የፓራሳይቶሎጂ ዳይሬክቶሬት ስለ 
ቢልሃርዚያ ጥገኛ ተዋስያን የመረጃ 
አሰባሰብ ዘዴ ላይ ከሁሉም የሃገሪቱ 
ክልሎች ተመርጠው ለመጡ 140 
የላብራቶሪ ባለሞያዎች በኢንስቲትዩ
ቱ የስልጠና ማእከል ከህዳር 6 እስ
ከ 9/2009 ዓ.ም ስልጠና ሰጠ፡፡
የስልጠናው ዋና ዓላማ ኢትዮጵያ 
በ2014 እና 2015 የቢልሃርዚያ መ

ድሃኒት የነጻ እደላ ለህብረተሰቡ ተ
ካሂዷል በመሆኑም የነጻ መድሃኒት 
እደላው ምን ለውጥ እንዳመጣ፣ የ
ጥገኛው ተዋስያኑ በሰው ሰውነት 
ውስጥ የመቀነስ ደረጃው ምን ላይ 
ይገኛል? እስከ 2017ስ ምን ውጤ
ት ተገኘ? የሚሉትን ጥያቄዎች ለ
መመለስና ለመገምገም ይቻል ዘንድ 
መረጃ የማሰባሰብ  ስራ መሰራት በ
ማስፈለጉ መረጃ ለሚሰበስቡ ባለሞ
ያዎች የመረጃ አሰባሰብ ዘዴ ስልጠ

ና ተሰጥቷል፡፡
በጥገኛ ተዋስያኑ ላይ ስራ ከተጀመ
ረበት ጊዜ ጀምሮ መድሃኒቱ ለህብ
ረተሰቡ ነጻ የመታደሉ ስራ የጥገኛ
ው በሽታ የመቀነስ ሂደቱ ምን ደ
ረጃ ላይ እንደሚገኝ ተገቢውን ግም
ገማ  ለማድረግ ሰልጣኞች በስልጠ
ናው ወቅት የቀረቡትን የተለያዩ የ
መረጃ ማንዋሎች በሚገባ በመረዳት 
የመስክ መረጃዎችን በሚሰበስቡበት  
ወቅት ጥራት ያላቸውና ተአማኒነታ
ቸው ከፍተኛ የሆኑ መረጃዎችን እ
ንዲሰበስቡ ያስችላቸዋል፡፡  
ስልጠናውን ያዘጋጀው የኢትዮጵያ ህ
ብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ሲሆን 
የገንዘብ  ድጋፍ በማድረግ እገዛ ያደ
ረገው  የሽቶሶማ ተዋስያንን የሚቆ
ጣጠር  የኢንግሊዝ ተቋም ከመሆኑ
ም በላይ ተቋሙ ለአራት አመታት 
ከኢትዮጵያ የህብረተሰ ጤና ኢንስቲ
ትዩት ጋር በመተባበር የተለያዩ ድ
ጋፎችን ሲያደርግ የቆየ መሆኑ ይ
ታወቃል፡፡
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በኢንፍሉዌንዛ የመረጃ ቅኝት ላይ ለሚሰ
ሩ ባለሞያዎች ስልጠና ተሰጠ

የኢትዮጵያ የህብረተሰብ ጤና ኢንስ
ቲትዩት የህብረተሰብ ጤና ድንገተኛ 
አደጋዎች ቁጥጥር ማዕከል ከአለም 
አቀፍ የጤና ድርጅት ጋር በጋራ በ
መሆን በሃገር አቀፍ ደረጃ ለተመረ
ጡ የኢንፍሉዌንዛ መረጃ ቅኝት ላይ 

ለሚሰሩ 38 ለሚሆኑ ለክልል ጤና 
ጣቢያ እና ሆስፒታል ሃላፊዎች እ
ንዲሁም በኢንፍሉዌንዛ ላይ ለሚሰ
ሩ ባለሞያዎች የመረጃ ቅኝት አሰባ
ሰብ ዘዴ ላይ ከህዳር 19 እስከ 23 
/2009 ዓ.ም ስልጠና ሰጠ፡፡

የስልጠናው ዋና አላማ በኢንፍሉዌ
ንዛ የመረጃ ቅኝት ላይ የሚሰሩትን 
ባለሞያዎች በሚሰሩት ስራ ላይ ተ
ጨማሪ የማንቂያ ስልጠና በመስጠ
ት ባለሞያዎቹ በሚሰሩት ስራ ላይ 
ከፍተኛ ትኩረት በመስጠት የሚሰበ
ስቡት መረጃ ጥራት ያለውና ወቅቱ
ን የጠበቀ መረጃ ለሚመለከተው  ክ
ፍል እንዲሰጡ ለማድረግ ታስቦ የ
ተዘጋጀ ስልጠና ነው፡፡
የስልጠናው አሰጣጥም ባለሞያዎቹ 
በሚሰሩት ስራ ላይ የተለያዩ ጥያ
ቄዎችን በአሰልጣኞች እየቀረበ በቡ
ድን በመወያየትና የተረዱትን በገለ
ጻ በማቅረብ እንዲሁም አሰልጣኞች 
ማብራሪያና መልስ በመስጠት ተካ
ሂዷል፡፡ከስልጠና በኋላ ሰልጣኞች በ
ሚሰሩት መረጃ ቅኝት ላይ ጥራት 
ያለውና የተቀላጠፈ የመረጃ አሰባሰ
ብ ስራ እንደሚሰሩ ይጠበቃል፡፡
የስልጠናውን የገንዘብ ድጋፍ አለም 
አቀፍ የጤና ድርጅት ያደረገ ሲሆ
ን ስልጠናውንም በመስጠት ከፍተ
ኛ ስራ መስራቱን የኢንስቲትዩቱ የ
ህብረተሰብ ጤና ድንገተኛ አደጋዎ
ች ቁጥጥር ማዕከል ባለሞያዎች አ
ረጋግጠዋል፡፡

ለኢንስቲትዩቱ ሰራተኞች መሰረታዊ የፍጆታ ሸቀጣ 
ሸቀጥ የማቅረብ አገልግሎት ተጀመረ

የኢንስቲትዩቱ የሰው ሃብት ስራ አ
መራር ዳይሬክቶሬት የኢንስቲትዩ
ቱን ሰራተኞች እየተፈጠረ ያለውን 
ውቅታዊ የኑሮ ውድነት እንዲቋቋ
ሙ ለማገዝ ከጉለሌ ክፍለ ከተማ የ
ሸማቾች የህብረት ስራ ማህበር ጋ
ር በመተባበር ሠራተኞች በተመጣ
ጣኝ ዋጋ ሸቀጣ ሸቀጦችን በማቅረ
ብ ከሕዳር 15/2009 ጀምሮ አገልግ
ሎቱን በኢንስቲትዩቱ ግቢ እንዲያገ

ኙ አድርጓል፡፡ 
መንግስት በየጊዜው እየተፈጠረ ያለ
ውን የኑሮ ውድነት ችግር ለመቅረ
ፍ በተለይም ዝቅተኛ ገቢ ያላቸውን 
የህብረተሰብ ክፍሎች ችግሩን መቋ
ቋም እንዲችሉ ለመርዳት በየአካባቢ
ው የሸማቾች የህብረት ስራ ማህበር 
በማቋቋም የተለያዩ ሸቀጣ ሸቀጦች
ን በተመጣጣኝ ዋጋ እያቀረበ መሆ
ኑ ይታወቃል፡፡
በመሆኑም የኢንስቲትዩቱ የሰው ሃ

ብት ስራ አመራር ከሰራተኛው ግን
ኙነትና ጥቅማ ጥቅም አንፃር የሰራ
ተኞችን ፍላጎት ለማወቅ ባሰራጨ
ው መጠይቅ ላይ ተመስርቶ ሠራተ
ኞች ለዕለት ተዕለት ፍጆታ የሚው
ሉ ሸቀጣ ሸቀጦች በተመጣጣኝ ዋጋ 
ቢቀርብላቸው በስራቸው ላይ አወን
ታዊ አስተዋፅኦ እንደሚኖራቸው በ
ገለፁት መሰረት በተመጣጣኝ ዋጋ 
ሸቀጣ ሽቀጦችን ሰራተኞች በኢንስ
ቲትዩቱ ግቢ ውስጥ እንዲያገኙ ተ
ደርጓል፡፡
የኢንስቲትዩቱን ሠራተኞች ከሩቅ 
አከባቢዎች ለሥራ ማለዳ ወጥተው 
ከመሸ በኋላ ወደ ቤታቸው የሚመ
ለሱ እና ቅዳሜን ጨምሮ ሳምንቱ
ን ሙሉ በሥራ ላይ ስለሚቆዩ በየ
አካባቢው ባሉ የሸማቾች ሱቆች የ
ሚቀርቡ ሸቀጣ ሸቀጦችን በተመጣ
ጣኝ ዋጋ ሊሸምቱ የሚችሉበት ዕ
ድል ባለመኖሩ ፍቃድ መጠየቅ ወ
ይም ከስራ ገበታ ላይ ያለፍቃድ በ
መውጣት በአካባቢው ካሉ የሸማቾ
         . . .ወደ ገጽ 3 ዞሯል
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         ከገጽ 2 የዞረ
. . .የፍጆታ ሸቀጣ ሸቀጥ

ች ሱቆች ይገዙ እነደነበረ ሰራተኞ
ቹ ገልጸዋል፡፡
በሌላ በኩል ሠራተኞቹ ከጊዜ እጥ
ረት የተነሳ በአካባቢው ከሚገኙ የሸ
ማቾች ሱቅ መመዝገብ ያልቻሉ ከ
መሆናቸውም በላይ የአቅርቦት ውስ
ንነትም ስላለ የሚፈልጉዋቸውን ሸ
ቀጣ ሸቀጦች ለማግኘት ሲቸገሩ  እ
ንደነበር ተናግረዋል፡፡
በመሆኑም የኢንስቲትዩቱ ሰራተኞ
ች የሸቀጣ ሸቀጦቹ አቅርቦት በኢን
ስቲትዩቱ ግቢ መጀመሩ እና በተመ
ጣጣኝ ዋጋ መሸጡ እጅግ እንዳስደ
ሰታቸው ገልጸዋል፡፡

አለም አቀፍ የኤች አይ ቪ አድስ ቀንን አስመልክቶ 
ለኢንስቲትዩቱ ሰራተኞች ስልጠና ተሰጠ

የኢንስቲትዩቱ ሴቶችና ወጣቶች ጉ
ዳይ ዳይሬክቶሬት ህዳር 20/2009 
ዓ.ም አለም አቀፍ የኤች አይ ቪ ኤ
ድስ ቀንን ምክንያት በማድረግ 53 
ለሚሆኑ የኢንስቲትዩቱ ሰራተኞች 
ስለ ኤች አይ ቪ ኤድስ ወቅታዊ ሁ
ኔታና ስለ ሚደረጉ ጥንቃቄዎች በ
ኢንስቲትዩቱ የስልጠና ማእከል የአ
ንድ ቀን ስልጠና ሰጠ፡፡
የስልጠናው ዋና ዓላማ በኤች አይ
ቪ ኤድስ  የመጋለጥ ችግር በሴቶች
ና በወጣቶች ላይ ከፍተኛ ስለሆነ በ
ሴቶችና ወጣቶች ላያ ያለው የባህሪ  
ለውጥ ዝቅተኝነትና ተጋላጭ መሆ
ን፣በምርመራ  ላይ ያለው አመለካከ
ት ዝቅተኛ መሆንና በህክምና መታ
ገዝም ላይም ከፍተኛ ክፍተት በመ
ኖሩ ችግሮችን ለማቃለል ከሚሰሩ 
ስራዎች አንዱ ህብረተሰቡን በተለያ
ዩ መንገዶች  ማስተማር የመጀመ
ሪያው ደረጃ ስለሆነ ለኢንስቲትዩቱ 
ሰራተኞች በሽታውን አስመልክቶ ስ
ልጠና መስጠት አስፈላጊ ሆኖ በመ
ገኘቱ ነው፡፡ስልጠናው በገለጻና በው
ይይት የተሰጠ ሲሆን በገጠርም ሆ
ነ በከተማው የሃገሪቱ ክፍል ሴቶች
ና ወጣቶች በበሽታው በመጠቃት ከ
ፍተኛውን ቦታ እንደያዙ በጥናት የ
ተደገፈ መረጃ  ከመቅረቡም በላይ 
በቀጣይ ሊወሰዱ የሚገባቸውን ጥን
ቃቄና የመከላከል ተግባራት በዝርዝ
ር ቀርበዋል፡፡
ስለጣኞችም ስልጠናውን ካገኙ በኋ
ላ ትምህርቱን ላላገኙ የህብረተሰብ 
ክፍል በየአሉበት እንደሚያሰለጥኑ 
ይጠበቃል፡፡

ከዚህ ጋር ተያይዞ የኢትዮጵያ የህብ
ረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት አለም አ
ቀፍ የኤች አይ ቪ ኤድስ ቀንን የህ
ዝብ ግንኙነት ጽ/ቤት፣የሴቶችና ወ
ጣቶች ጉዳይ ዳይሬክቶሬት እና የ
ኤች.አይቪ ቲቢ ዳይሬክቶሬት በጋ
ራ በመሆን “አሁንም ትኩረት ለኤ
ች አይ ቪ መከላከል” በሚል መሪ 
ቃል እና በተለያዩ ዝግጅቶች የኢንስ
ቲትዩቱ የበላይ ሃላፊዎችና ሰራተኞ

ች በተገኙበት ህዳር 22 ቀን 2009 
ዓ.ም በኢንስቲትዩቱ የስልጠና ማዕ
ከል በታላቅ ድምቀት ተከበረ፡፡
አቶ ይማም ጌታነህ የኤች አይ ቪ 
ቲቢ ዳይሬክቶሬት ተመራማሪ ባለ
ሞያ በሃገር አቀፍ ደረጃ የኤች አይ 
ቪ ኤድስ ስርጭት በአሁኑ ወቅት 
ምን ይመስላል? ህብረተሰቡ ስለ በ
ሽታው ያለው ግንዛቤ ምን ደረጃ ላ
ይ ይገኛል? የሚሉትንና አጠቃላይ 
የበሽታውን ስርጭት አስመልክቶ በ
ፓዎር ፖይንት አቅርበዋል፡፡
በቀረበው ጽሁፍ ላይ ዶክተር ጽጌረ
ዳ ክፍሌ የኢንስቲትዩቱ ምክትል ዋ
ና ዳይሬክተር የኢንስቲትዩቱን ሰራ
ተኞች ያወያዩ ሲሆን ከሰራተኞች ለ
ተነሱ የተለያዩ ጥያቄዎችና አስተያ

የቶች ተገቢውን ማብራሪያና መልስ 
ሰጥተዋል፡፡
በተጨማሪም በአለም አቀፍ ደረጃ 
ለ25ኛ ጊዜ በሃገር አቀፍ ደረጃ ደ
ግሞ ለ11ኛ ጊዜ የሚከበረውን የጸ
ረ ጾታዊ ጥቃት ቀን “በሴቶች፣በወ
ጣቶች እና በአካል ጉዳተኞች ላይ የ
ሚፈጸሙ የሃይል ጥቃቶችን በመከ
ላከልና በማስቆም በጤናው ዘርፍ የ
ተያዘውን የትራንስፎርሜሽን እቅድ 

እናሳካ” በሚል በጤና ጥበቃ ሚኒስ
ቴር መሪ ቃል በኢንስቲትዩቱ በዚ
ሁ እለት ተከብሮ ውሏል፡፡
በአሁኑ ሰአት የጸረ ጾታዊ ጥቃት አ
ለ ውይስ የለም በሚለው ጥያቄ ዙሪ
ያ በኢንስቲትዩቱ  የሴቶችና ወጣቶ
ች ዳይሬክቶሬት አስተባበሪነት ከጉ
ለሌ ክፍለ ከተማ ፖሊስ ጽ/ቤት በ
ተጋበዙ ሁለት የፖሊስ ባልደረባዎ
ች በሁለቱም ጾታዎች ስለተፈጸሙ 
ጾታዊ ጥቃቶች በተያዙ ተጨባጭ 
ማስረጃ እና ምሳሌ በመጥቀስ የጾታ
ዊ ጥቃት በአሁኑ ሰዓት ስለመኖሩ 
ትምህርት የሰጡ ሲሆን ከኢንስቲት
ዩቱ ሰራተኞችም ለቀረበላቸው የተለ
ያዩ ጥያቄዎች ሰፊ ማብራሪያና መ
ልስ ሰጥተዋል፡፡
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የነዚህን በሽታዎች መንስኤና መከላ
ከያ ዝርዝር ሁኔታዎች ከማንሳታች
ን በፊት ጤና ምንድን ነው? በሚለ
ው ላይ በቅድሚያ መሰረታዊ ግንዛ
ቤ መውሰድ ተገቢ ይሆናል፡፡
የዓለም ጤና ድርጅት ጤና ማለት 
ምን  እንደሆነ ሲገለጽ አንድ ሰው 
ጤነኛ ነው ሲባል ሕመምተኛ አለ
መሆኑ ብቻ ሳይሆን የተሟላ ተክለ 
ሰውነት፣ አእምሮና ማሕበራዊ ሕይ
ወት ጭምር ሲኖረው ነው ይላል፡፡
በሌላ በኩል ደግሞ በሽታ ማለት የ
ሰውነት ጤናማ የአሰራር ሁኔታ በ
ተለያዩ ምክንያቶች ሲዛባና ጤንነት 
ሲታወክ ነው፡፡
በሽታን ከአንዱ ሰው ወደ ሌላው ሰ
ው የሚተላለፍበት ሁኔታ ሲታይ 
በሁለት ዋና ዋና ክፍሎች ማለት
ም ተላላፊ እና ተላላፊ ያልሆኑ በሽ
ታዎች በማለት ከፋፍሎ ማየት ይ
ቻላል፡፡
ሀ. ተላላፊ በሽታዎች ማለት በንክ
ኪ ወይም በበሽታ አስተላላፊ ተዋስ
ያን /ነፍሳት/  አማካኝነት ከታመመ 
ሰው ወይም እንስሳ ወደ ጤነኛ ሰው 
የሚተላለፉ በሽታዎች ናቸው፡፡
ለምሳሌ 

የወባ በሽታ- በወባ ትንኝ አማ• 
ካኝነት ከታመመ ሰው ወደ ጤ
ነኛ 
የሳንባ በሽታ - በትንፋሽ አማካኝ• 
ነት ከታመመ ሰው ወደ ጤነኛ
ኤይድስ• 
የተቅማጥ በሽታ በምግብ /ው• 
ሃ/ መበከል 

ለ. ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎች ማለ
ት ከታመመ ሰው ወደ ጤነኛ ሰው 
የማይተላለፍ ማለት ነው፡፡
ለምሳሌ 

የልብ በሽታ• 
የደም ግፊት• 
የስኳር በሽታ• 
አስም (የመተንፈሻ አካላት ለረ• 
ዥም ጊዜ መታወከ)
ካንሰር (የጡት፣ የማሕፀን፣ ወ• 
ዘተ)
የሚጥል በሽታና ሌሎች የአእም• 
ሮ በሽታዎች

ከፍ ብሎ በ”ሀ” እንደተዘረዘሩት ሁ
ሉ በ”ለ” ስር የተገለጹት ከሕመምተ

የኢትዮጵያ ሕብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት - በስርአተ ጤና ምርምር 

ዳይሬክቶሬት የተዘጋጀ 

ዋና ዋና ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎች ዓይነት፣ መንስኤና መከላከያ
ኛ ወደ ጤነኛ ሰው አይተላለፍም፡፡
በአሁኑ ወቀት በአገራችን ተላላፊ በ
ሽታዎች ቀዳሚ የጤና ችግሮች ሲ
ሆኑ በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ እን
ዲሉ ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎች ስ
ርጭት በወረርሽኝ መልክ በመባባስ 
ላይ ይገኛል፡፡
እነዚህ በሽታዎች ምንም ዓይነት የ
ሕመም ምልክት ሳይኖራቸው ረዘ
ም ላለ ጊዜ እስከ አስር ሃያ ዓመት 
ድረስ ስር እየሰደዱ ሊቆዩ ይችላሉ፡
፡ በመሆኑም እነዚህን በሽታዎች ስ
ውር የሰው ልጅ ገዳዮች ብሎ መሰ
የም ይቻላል፡፡ ስለሆነም ችግሩ አሰ
ቃቂ ደረጃ ላይ ከመድረሱ በፊት በየ
ጊዜው በመመርመር ችግሩን ቀደም 
ብሎ በማወቅ መቆጣጠር ይቻላል፡፡
እነዚህ ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎች 
በዓለም አቀፍ ደረጃ ለሰው ልጆች 
ሕመም ስቃይና ሞት መንስኤ በመ
ሆን ቀዳሚውን ስፍራ ይዘው ይገኛ
ሉ፡፡ ይኸው ችግር እንደ ዓለም ጤና 
ድርጅት ዘገባ 80%  በታዳጊና በማ
ደግ ላይ ባሉ አገሮች የሚከሰት ሲ
ሆን በአመዛኙ የችግሩ ሰለባ እየሆኑ 
ያሉት ደግሞ አምራችና በወጣትነት 
የእድሜ ክልል የሚገኙ ዜጎች ናቸ
ው፡፡ ከጥቂት ጥናቶች መካከል የሚ
ከተሉት ለአብነት ቀርበዋል፡፡
በአገራችን የተካሄዱ ጥናት  
ውጤቶች
ቀደም ሲል በተወሰኑ አካባቢዎች የ
ተካሄዱ ጥቂት ጥናቶች የችግሩን 
አሳሳቢነት አመላክተዋል፡፡ ከጥቂት 
ጥናቶች መካከል የሚከተከሉትን እ
ንደ ምሳሌ ቀርበዋል፡፡ 

በ2001 ዓ.ም በአ.አ ዩኒቨርሲቲ • 
በአዲስ አበባ ከተማና ቡታጅራ 
ላይ በተደረገው ጥናት የደም ግ
ፊት በሽታና ተዛማጅ የጤና ች
ግሮች እንዳሉ አረጋግጧል፡፡
በ2002 ዓ.ም ጅማ ዩኒቨርሲ• 
ቲ በግልገል ጊቤ አካባቢ ባካሄደ
ው ጥናት 4469 ሰዎች በጥና
ቱ እንዲካተቱ ተደርጎ በአጠቃላ
ይ 9% የሚሆኑ ሰዎች ሕመም
ተኞች መሆናቸው ተረጋግጥጧ
ል፡፡ ከዚህ ውስጥ የደም ግፊት 
9%፣ የስኳር ሕሙማን 3%፣ 

የልብ ሕሙማን፣ 3% የአእም
ሮ ሕሙማን 2.7 % የአስም ሕ
ሙማን  እንደሆኑ ጥናቱ ያመ
ለክታል፡፡
በ2003 ዓ.ም በአዲስ ኮንቲኔን• 
ታል የሕብረተሰብ ጤና ኢንስቲ
ትዩት በኩል ከአዲስ አበባ ለጥ
ናቱ በተመረጡ መምህራንና የ
ባንክ ሰራተኞች በማካተት ጥና
ት ተካሂዷል፡፡ ወደ 2200 ሰዎ
ች በጥናቱ የተሳተፋ ሲሆን በ
ርካታ ለልብ ሕመም የሚያጋል
ጡ ምክንያቶች እንዳሉ ማረጋገ
ጥ ተችሏል፡፡ 
በ2004 ዓ.ም ከኢትዮጵያ ሕብረ• 
ተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት  አዲ
ስ አበባ  ለጥናት ከተመረጡ 9 
ሆስፒታሎች የ5 ዓመታት የተ
መላላሽ ሕሙማን ካርድ ላይ በ
ተሰበሰበው መረጃ የበሽታውን ከ
ጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ መሔ
ድና የበሽታዎችን ዓይነትና ብዛ
ት መለየት ተችሏል፡፡ በዚህ ጥ
ናት ከ45,565 ሕሙማን ካርድ 
ላይ የተሰበሰቡ መረጃዎች እንደ
ሚጠቁሙት

40% የደም ግፊትን ጨምሮ የ• 
ልብ ሕሙማን
20% የስኳር ሕሙማን• 
20% የካንሰር ሕሙማን• 
6% የአስም ሕሙማን• 
5% የኩላሊት ሕሙማን መሆ• 
ናቸውን ማረጋገጥ ተችሏል፡፡

ከፍ ብሎ የተጠቀሱት ጥናቶች የች
ግሩን አሳሳቢነት አመላካች በመሆ
ናቸዉ የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤ
ና ኢንስቲትዩት አገር አቀፍ የሆነ 
ጥናት በ2007 ዓ.ም አኳሒዷል፡፡በ
ዚህ ጥናት ላይ ከሁሉም ክልሎች
ና የከተማ መስተዳድ ሳይንሳዊ በሆ
ነ መንገድ በገጠርና በከተማ ከሚኖ
ሩ የህብረተሰብ ክፍሎች ዕድሜያቸ
ዉ ከ15-69 ዓመት የሆኑ 9801 ሰ
ዎች በጥናቱ ላይ ተሳትፈዋል፡፡

የዚህ ጥናት ቀጣይ ክፍል በሚቀጥለ

ው እትማችን የሚቀጥል መሆኑን 

እናስታውቃለን፡፡


