
በኢጤሥምኢ ሕዝብ ግንኙነት አገልግሎት በየአስራ አምስት ቀኑ ዘወትር ማክሰኞ በኢንስቲትዩቱ ክንውኖች ላይ በማተኮር የሚታተም 
ቅጽ 2 ቁጥር 1 - ሰኔ 16 ቀን 2002 ዓ.ም 

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

በአዱሱ ኢንፍልይንዛ የክትትሌ ሂዯት ሊይ ውይይት ተካሄዯ 

ኢንስቲትዩቱ የቴክኖልጂ ሽግግር ሥሌጠና ሰጠ   የዴንተገተኛ የጤና አዯጋ 

ቅዴመ መረጃ አሰባሰብ 

አውዯ ጥናት ተካሄዯ 

አዱሱ ኢንፍልይንዛን አስመሌክቶ 

እየተካሄዯ ያሇው ክትትሌ፣ ቅኝት እና 

መረጃን አጠናቅሮ የመተንተን ሂዯት 

ባሇፈው አንዴ ዓመት ውስጥ ምን 

ይመስሌ እንዯነበረ የቃኘና በመጪው 

ዓመትም በምን መሌኩ ሉከናወን 

እንዯሚገባው ያመሊከተ ውይይት 

በቢሾፍቱ የሥራ አመራር ኢንስቲትዩት 

ሰኔ 4 እና 5 ቀን 2002 ዓ.ም ተካሄዯ፡፡ 

ከተሇያዩ ጉዲዩ ከሚመሇከታቸው 

ተቋማት 38 ተሳታፊዎችን ያቀፈው 

ይህ ውይይት ባሇፈው አንዴ ዓመት 

ውስጥ ኢንፍልይንዛውን አስመሌክቶ 

የሚዯረጉ ቅኝትና ክትትልች 

የነበራቸውን ጥንካሬና ክፍተት 

በአሇም ሊይ በጣም በጥቂት 

ሀገሮች ብቻ በሚመረተው 

እ ና  በ ኢ ት ዮ ጵ ያ 

የመጀመሪያው በሆነው  

ትራንስ  አይሶላት ሚዴያ 

ዝግጅት  ሊይ በተሊሊፊና 

ተሊሊፊ ያሌሆኑ በሽታዎች 

ምርምር ዲይሬክቶሬት 

በባክቴሪዎልጂና ፈንገስ 

ጥናት ቡዴን አማካኝነት 

ካሌቸር የመስራት አቅም 

በጤናው ዘርፍ በመሊ አገራችን 

በክሌልችና በወረዲዎች ሉከሰቱ የሚችለ 

ዴንገተኛ የጤና አዯጋዎችን ሇመሇየት 

በአመት ሁሇት ጊዜ በበሌግና በመ¤ር 

ወቅት በሚካሄዯው የጤና ግምገማ መረጃ 

አሰባሰብ ሂዯት ሊይ የአንዴ ቀን የውይይት 

መዴረክ ሰኔ 1ዏ ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም 

በኢንስቲትዩቱ አዲራሽ ተካሂዶሌ፡፡ 

በውስጥ ገፆች 

 በጤና አዯጋ ወቅት የተቀናጀ የህዝብ ግንኙነት ሥራ ሊይ ባሇሙያዎች ሰሇጠኑ 
   አጫጭር ጤና ነክ ዜናዎች  

ሥልጠናው በዯሰጠበት ወቅት ወደ ገጽ 2 ዞሯል 
ወደ ገጽ 2 ዞሯል 

ወደ ገጽ 2 ዞሯል 
ዶ/ር ዳዲ ጅማ መድረኩን በውይይት በከፈደበት ወቅት 



ገጽ 2 

እንዱሁም የገጠማቸውን ችግር 

የቃኘ ሲሆን፤ በዚሁም ሊይ 

በመመስረት በመጪው ጊዜ ዘሊቂነት 

እና አስተማማኝነት ባሇው መሌኩ 

እንዳት ሉተገበር እንዯሚገባው 

አመሊክቷሌ፡፡  

በዚሁ ወቅት በቅርቡ ከተከፈቱት 

የቅኝት ማዕከልች ማሇትም ከጦር 

ኃይልች ሆስፒታሌ እንዱሁም 

ከኮሌፌ እና አቃቂ ቃሉቲ ጤና 

ጣቢያዎች ሇተውጣጡ ባሇሙያዎች 

ስሌጠና ተሰጥቷሌ፡፡ ስሌጠናው 

ባሇሙያዎቹ በኢንፍልይንዛ 

ሰርቪሊንስ አጠቃሊይ እንቅስቃሴ እና 

ናሙና አወሳሰዴ ሊይ ክህልት 

እንዱያዲብሩ ታስቦ የተዘጋጀ ነው፡፡ 

ኢትዮጵያን ጨምሮ በምዴር ወገብ 

አካባቢ በሚገኙ ሀገራት አዱሱ 

ኢንፍልንዛ እያስከተሇ ያሇውን ጫናና 

ተጽእኖ አስመሌክቶ የተጠናቀረው 

መረጃ ውስን ቢሆንም፤ በህመሙ 

በመሊው ዓሇም በአመት አምስት 

ሚለዮን የሚዯርሱ ሰዎች የሚጠቁ 

ሲሆን፤ ከነዚህም ውስጥ ከ250 ሺ 

እስከ 500 ሺ የሚዯርሱት 

ህይወታቸውን ያጣለ፡፡   

ኢትዮጵያም የወረርሽኙ የስጋት 

ቀጠና ውስጥ ስሇምትገኝ እና 

ቫይረሱን አስመሌክቶ ካሇው ዓሇም 

አቀፍ ርብርብ በመነሳት 

የተቀናጀውን የበሽታውን ክትትሌና 

ቁጥጥር ተግባር በጤና ጥበቃ 

ሚኒስቴር አማካኝነት የጀመረችው 

በመስከረም 2000 ዓ.ም ነው፡፡ 

በአዱሱ ኢንፍልንዛ ... 

ሊሊቸው ክሌልች / ከኦሮሚያ ' ከአማራ ' 

ከትግራይና ከዯቡብ ምንዱሁም ከፌዳራሌ 

ሆስፒታልችና ከአዱስ አበባ ሪጅናሌ ሊቦራቶሪ  

ሇተወጣጡ 14 የሕክምና ሊቦራቶሪ ባሇሙያዎች 

በሁሇት ዙር  ከግንቦት 3ዏ እስከ ሰኔ 4 ቀን 

2002 ዓ.ም እንዱሁም ከሰኔ 7 እስከ 

ሰኔ11/2ዏዏ2 ዓ.ም  ዴረስ የተግባር ሥሌጠና 

ተሰጠ፡፡  

በዚሁ ሊይ የተዯረገው ሥሌጠና በማጅራት 

ገትር በሽታ ናሙና ማጓጓዣ፣ ማሳዯጊያ እና 

ማጠራቀሚያ  ሊይ  ያ ተ ኮ ረ  መሆኑ ን 

የባክቴሪዎልጂና ፈንገስ ጥናት ቡዴን 

አስተባባሪ የሆኑት አቶ እንዴሪስ መሏመዴ 

ገሌጸዋሌ፡፡  

ይህ ሚዱያ እ.ኤ.አ በ1984 በአሜሪካን የበሽታ 

መከሊከያና መቆጣጠሪያ ማዕከሌ (ሲዱሲ) 

አማካኝነት ተሠርቶ በብዙ የአፍሪካ ሀገሮች 

የ ተ ሞ ከ ረ  ሲ ሆ ን  በ 2 0 0 1  ዓ . ም 

በኢንስቲትዩታችን በተዯረገው ሙከራ አጥጋቢ 

ውጤት አሳይቷሌ፡፡  

ከዚህ በፊት የማጅራት ገትር በሽታ በሚከሰትበት 

ወቅት የሊቦራቶሪ ምርመራውን ሇማካሄዴ 

ሇአሇም ጤና ዴርጀት ጥያቄ ቀርቦ ሚዱያው 

ሲገኝ ችግሩ ወዯተከሰተበት አካባቢ ይሰራጭ 

ነበር ከውጭ ወዯ ኢትዮጵያ እስኪገባ ዴረስ 

ረጅም ጊዜ ይወስዴ ስሇነበርና የውጭ ምንዛሬም 

ስሇሚጠይቅ ይህንን ችግር ሇማስወገዴ  በ2000 

ዓ-ም የኢንስቲትዩቱ አንዴ ባሇሙያ ከኖርዌይ 

ጤና አጠባበቅ ኢንስቲትዩት የስሌጠና እዴሌ 

በማግኘቱ ቴክኖልጂውን ወዯ ኢትዮጵያ 

ማስገባት ተችሎሌ፡፡ ቴክኖልጂውን ወዯ 

ኢንስቲትዩቱ በማስገባቱ  ሚዱያውን በተፈሇገ 

ጊ ዜ  ሇ ማ ም ረ ት ና  ሇ ክ ሌ ል ች                                                                                                                                                                                                                          

ሇማዲረስ የሚረዲ ሲሆን፤ ከአሇም ጤና ዴርጀት 

በእርዲታ የሚመጣውን ሚዱያም በማስቀረት 

እንዱሁም የአገሪቱን የውጭ ምንዛሪ በማዲን 

የኢንስቲትዩቱን አቅም ወዯ አንዴ ዯረጃ ከፍ 

ያዯረገ ነው፡፡ 

ይህንን ሚዱያ ኢንስቲትዩቱ ሇሚቀጥለት ሁሇት 

አመታት በማምረት ሇክሌልች የሚያከፋፍሌ 

ሲሆን ክሌልች አቅማቸው ሲጎሇብት ግን 

በራሳቸው ያመርታለ ተብል ይጠበቃሌ፡፡ 

ክሌልች አቅማቸውን በማጎሌበት ይህንን ሚዱያ 

ወዯ ማምረት ዯረጃ ሲዯርሱ በዚያን ወቅት 

የኢንስቲትዩቱ ተግባር የምርቱን የጥራት ቁጥጥር 

ተግባር ማከናወን እንዯሚሆን አቶ እንዴሪስ 

መሏመዴ ገሌፀዋሌ፡፡  

ተሳታፊዎቹ ክሌልች ወዯፊት ሚዱያውን 

በራሳቸው ሇመስራት አቅም ያሊቸው ናቸው 

ተብሇው የተመረጡ ሲሆኑ፤ እያንዲንደ ሰሌጣኝም 

ከስሌጠናው በኋሊ ወዯ መጣበት ክሌሌ ሲመሇስ 

ከክሌለ ጤና ቢሮ ጋር በመሆን ስሌጠናውን ወዯ 

ተግባር መሇወጥ እንዯሚጠበቅበት አቶ  እንዴሪስ 

ገሌፁዋሌ፡፡ ሰሌጣኞቹም ወዯመጡበት አካባቢ 

ሲመሇሱ ሌምምዴ እንዱያዯርጉባቸው ተገቢው 

ሚዱያዎችና የሚያስፈሌጉት ማቴሪያልች ዝርዝር 

ተሰጥቷቸዋሌ፡፡  

ሁለም ሰሌጣኞችና በሰሌጣኞች በስሌጠናው  

ማጠናቀቂያ  የተሊሊፊና ተሊሊፊ ያሌሆኑ 

በሽታዎች ምርምር ዲይሬክቶሬት ዲይሬክተር 

ከሆኑት ከድ/ር አሌማዝ አበበ ጋር አጠቃሊይ ገንቢ 

ውይይት አዴርገዋሌ፡፡   በመጨረሻም ሰሌጣኞችና 

አሰሌጣኞች የተዘጋጀውን የምስክር ወረቀት ከድ/ር 

አሌማዝ አበበ እጅ ተቀብሇዋሌ፡፡ 

የአውዯ ጥናቱ ዋና አሊማ በጤናው ዘርፍ ሉከሰቱ በሚችለ ችግሮች 

ዙሪያ አሳማኝ መረጃዎችን በመሰብሰብ ከረጂዎች እና ተባባሪዎች ጠቃሚ 

ግብአቶች የሚገኙበትን መንገዴ ማመቻቸት ነው፡፡ 

የውይይት መዴረኩን በንግግር የከፈቱት የኢንስቲትዩቱ ም/ዋና 

ዲይሬክተርና የኅብረተሰብ ዴንገተኛ ጤና አዯጋዎች ትንበያ፣ መከሊከያና 

ቁጥጥር ዲይሬክተር የሆኑት ድ/ር ዲዱ ጂማ ናቸው፡፡ ድ/ር ዲዱ በዚሁ 

ወቅት እንዯተናገሩት በጤናው ዘርፍ በራሳችን አቅም በበቂ ሁኔታ 

ሌንከሊከሊቸው እና ሌንቆጣጠራቸው የማንችሊቸው እንዯወባና ማጅራት 

ገትር የመሳሰለ የጤና ችግሮች  የጤናውን ዘርፍ የሚጎደ ናቸው፡፡  

በመሆኑም ከሇጋሾች ጋር በመሆን ያሇብንን ክፍተት የመሙሊት 

ተግባር እየተከናወነ ነው፡፡  

በዘንዴሮው መርሃ-ግብር የተወሰኑ ክሌልችና ወረዲዎች በግብርና 

ሚኒስቴር የተመረጡ ሲሆን፤የጤናውን ሴክተር በተመሇከተም ሇየት 

ያለ ወረዲዎች በኢንስቲትዩቱ ተመርጠዋሌ፡፡ 

የዘንዴሮ የወረዲ አሰባሰብ ስራን ሇየት ሇማዴረግ ጥረት መዯረጉን ' 

ከዚህ አኳያም የላልች ሀገሮችን ተሞክሮ በመውሰዴ አዲዱስ 

የመረጃ አሰባሰብ ዘዳዎች ጥቅም ሊይ እንዯሚውለ እና በሰው 

ሀይሌና በላልች የግብአት አይነቶችም የተሻሇ እንዱሆኑ መዯረጉን 

ድ/ር ዲዱ ገሌጸዋሌ፡፡ 

 ኢንስቲትዩቱ የቴክኖልጂ ... 

የዴንተገተኛ የጤና አዯጋ ... 

ወደ ገጽ 4 ዞሯል 
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በጤና አዯጋ ወቅት የተቀናጀ የህዝብ ግንኙነት ሥራ ሊይ ባሇሙያዎች ሰሇጠኑ 

የሕብረተሰብ ጤና አዯጋዎች ትንበያ

መከሊከሌና ቁጥጥር ተግባር ሊይ ከህዝብ 

ግንኙነት ባሇሙዎች ጋር ሉኖር ስሇሚገባው 

ትስስር እና የህዝብ ግንኝነት ተግባር ሊይ 

ያተኮረ የአምስት ቀናት ሥሌጠና ከግንቦት 9 

እስከ 12 ቀን 2002 ዓ.ም በአዲማ ማያ 

ሆቴሌ ተካሄዯ፡፡   

በስሌጠናው የመክፈቻ ሥነ-ስርዓት ሊይ 

የጤናውን የሌማት ዕቅዴና ውጤት 

ሇህብረተሰቡ ሇማዴረስ በጤናው ዘርፍ ያለ 

የህዝብ ግንኙነት ባሇሙያዎች አንዴ ሊይ 

መረባረብ እንዯሚገባቸው በጤና ጥበቃ 

ሚኒስተር የህዝብ ግንኘነት ዲይሬክቶሬት 

ምክትሌ ዲይሬክተር  የሆኑት አቶ ተገኔ 

ረጋሳ ገሌጸዋሌ፡፡  

አቶ ተገኔ  የጤናውን ፖሉሲ ተግባራዊ 

ሇማዴረግ በተዯረገ ርብርብ ጥሩ እምርታዎች 

መታየታቸውን ገሌፀዋሌ፡፡ በማያያዝም 

ይህንን እምርታ ቀጣይነት እንዱኖረው 

ሇማስቻሌ የክሌሌ የህዝብ ግንኙነት 

ባሇሙያዎች ከተጠሪ መስሪያ ቤቶች የህዝብ 

ግንኙነት ባሇሙያዎች ጋር ትስስር 

በመፍጠር እና ቋሚ የግንኙነት ሰላዲ 

በማስቀመጥ ወቅታዊና ትክክሇኛ መረጃ 

ሇህብረተሰቡ ሇማስተሊሇፍ የቅንጅት ስራ 

መስራት እንዯሚገባቸው አሳስበዋሌ፡፡  

በጤና ጥበቃ ሚኒስቴር እና በኢትዮጵያ 

ጤናና የሥነ ምግብ ምርምር ኢንስቲትዩት 

ትብብር በተዘጋጀው በዚህ ሥሌጠና ከጤና 

ጥበቃ ሚኒስቴር የመጡት አቶ አሰፋ 

አይዳ የህዝብ ግንኙነት ሥራ ሇመሰረታዊ 

ሇውጥ በሚሌ ርዕስ ጽሐፍ ያቀረቡ 

ሲሆን፤በአዱስ አበባ ዩኒቨርሲቲ መምህር 

የሆኑት አቶ ሲሳይ አበበ Communication 

for development/advocacy social 

change communication በሚሌ ርዕስ 

እንዱሁም ከግለ ዘርፍ የመጡት አቶ 

ዜናው ታፈረ communication and so-

cial mobilization በሚሌ ርዕስ ሊይ 

ስሌጠና ሠጥተዋሌ፡፡   

በዚሁ ሥሌጠና ወቅት በጤና ጥበቃ 

ሚኒስቴር የኢመርጀንሲ ኮሙኒኬሽን 

አማካሪ የሆኑት አቶ ፍጹም አስፋው 

የሕብረተሰብ ጤና አዯጋዎች ትንበያ

መከሊከያና ቁጥጥር ወቅት የህዝብ 

ግንኝነት ባሇሙያዎች ተግባር ሊይ እና 

የሕዝብ ጤና አዯጋ ቁጥጥር አካሊት 

ከህዝብ ግንኝነት ባሇሙያዎች ጋር እንዳት 

ተቀናጅተው መስራት እንዲሇባቸው ገሇጻ 

አዴርገዋሌ፡፡   

በስሌጠናው ማጠቃሇያ ሊይ እያንዲንደ 

ክሌሌ አጣዲፊ ተቅማጥና ትውከት 

በተከሰተበት ወቅት ያከናወነውን የዕቅዴ 

አፈጻጸም ሪፖርት ያቀረበ ሲሆን 

በመቀጠሌም የህዝብ ግንኝነት ባሇሙያዎች 

በመጪዎቹ ጊዜያት ከህብረተሰብ ጤና 

አዯጋ ቁጥጥር አካሊት ጋር ሉኖራቸው 

ስሇሚገባው ግንኝነት ውይይት ተካሂዶሌ፡፡  

በስሌጠናው ሊይ ከጤና ጥበቃ ሚኒስቴር፣ 

ከኢትዮጵያ ጤናና ሥነ ምግብ ምርምር 

ኢንስቲትዩት፣ ከአፋር ክሌሌ ጤና ቢሮ፣ 

ከዯቡብ ክሌሌ ጤና ቢሮ፣ ከአማራ ክሌሌ 

ጤና ቢሮ፣ ከትግራይ ክሌሌ ፣ከመዴሃኒት 

አስተዲዯርና ቁጥጥር ባሇስሌጣን 

፣ከመዴሃኒት ፈንዴና አቅርቦት ኤጀንሲ፣  

ከዴሬዲዋ ጤና ቢሮ፣ ከኦሮሚያ ጤና ቢሮ 

እና ከቤንሻንጉሌ ጉምዝ ጤና ቢሮ 

የተውጣጡ የህዝብ ግንኘነት ባሇሙያዎች 

ተገኝተዋሌ፡፡  

የዚሁ ሥሌጠና ተከታይ ክፍሌ በመጪው 

ሏምላ ወር እንዯሚካሄዴና የመጪው 

2003 ዓ.ም የጋራ ዕቅዴ አዘገጃጀት ሊይ 

ያተኮረ እንዯሚሆንም በሥሌጠናው 

ማጠናቀቂያ ወቅት ተገሌጿሌ፡፡    

  

የመክፈቻው  ሥነ-ስርዓት በዯካሄደበት ወቅት 



የኢትዮጵያ ¾ጤናና ሥነ 
ምግብ ምርምር 

ኢንስዱትዩት 

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

ዘወትር ማክሰኞ 
የሚታተም 

 
አዘጋጆች፡- 
    አቤሌ የሻነህ 
    ፍቃደ በሻህ 
    ፀሏይነሽ ኤሌያስ 
    ዲግም መርሻ  
ፎቶግራፈር፡- 
    ጽግነሽ ፀጋዬ 
ጽሐፍ፡- 
    ክብነሽ እንግዲ 

 
 

+25112 751522 

+25112 753470 
 

 

+251 1 754744 

+251 1 757722 
 

 

1242/5654 
 
 

 

ehnri@telecom.net.et 
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ድ/ር ዲዱ ጂማ በመጨረሻም ባስተሊሇፋት መሌዕክት ሇጋሾች 

እገዛ ሇመስጠት ጥራት ያሇው መረጃ ስሇሚፈሌጉ የመረጃ 

አሰባሰብ ስራው ካሇፈው አመት በተሻሇና ሇየት ባሇ ሁኔታ 

አዲዱስ ወረዲዎችን ጨምሮ በጥራት መከናወን እዲሇበት 

ገሌጸው ይህም ከሇጋሽ ወገኖች እርዲታ ሇማግኘት ይረዲናሌ 

ብሇዋሌ፡፡  

በውይይት መዴረኩ ሊይ ከኢትዮጵያ የአሇም የጤና 

ዴርጅት ጽ/ቤት ' ከክሌሌ የጤና ቢሮዎችና 

መንግስታዊ ካሌሆኑ ሇጋሽ ዴርጅቶች የተወጣጡ 

ባሇሙያዎች የተሳተፉ ሲሆን' ከጉዲዩ ጋር በተያያዙ 

ሌዩ ሌዩ ርዕሰ ጉዲዮች ሊይ በከፍተኛ ባሇሙያዎች 

ትምህርታዊ ገሇጻዎች ቀርበዋሌ፡፡   

 

የዴንተገተኛ የጤና አዯጋ ... 

የጤናውን ዘርፍ ሇማሻሻል 63 ቢሉዮን ድሊር 
ዴጋፍ ሉያዯርግ ነው 
 
የአሜሪካ መንግስት በአሇም የጤና ዴጋፍ 

ፕሮግራሙ ኢትዮጵያን ጨምሮ ሇስምንት 

አገራት የጤና ማሻሻያ የ63 ቢሉዮን ድሊር 

ተጨማሪ ዴጋፍ ሉያዯርግ መሆኑን አስታወቀ፡፡  

የአሜሪካ መንግስት ትሊንት ይፋ እንዲዯረገው 

ገንዘቡ በሚቀጥለት ስዴስት አመታት ስራ ሊይ 

ይውሊል።  

 

ዴጋፉን የሚያገኙት አገራት ገንዘቡን 

የሚያውለት በተሇይ ተሊሊፊ በሽታዎችን 

ሇመከሊከል ፣ በወሉዴ ጊዜ የሚከሰትን የእናቶች 

ሞት ሇመቀነስ፣ ሇህፃናት ጤና አጠባበቅ፣ 

ሇቤተሰብ ምጣኔ አገልግሎት እንዱሁም የጤና 

ዘርፉን ሇማሳዯግ ነው ፡፡ ከዚህ በተጨማሪም 

የቴክኒክና የአስተዲዯር ዴጋፍም 

እንዯተፈቀዯሊቸው ተገልጿል፡፡  

 

ዴጋፉን የሚያገኙት አገራት ኢትዮጵያ፣ ኬኒያ፣ 

ማሊዊ ፣ ሩዋንዲ፣ ባንግሊዳሺ፣ ጓቲማሊ እና 

ኔፓል ናቸው፡፡ (ኢዜአ)  

 

ኤጀንሲው የህክምና መገልገያ መሳሪያዎች 
ሇጤና ተቋማት ማከፋፈለን አስታወቀ 

 
የመዴሐኒት ፈንዴና አቅርቦት ኤጀንሲ በአንዴ 

ቢሉዮን ብር የገዛቸውን የህክምና መገልገያ 

መሳሪያዎች ሇተሇያዩ ጤና ተቋማት መከፋፈለን 

አስታወቀ፡፡  

በኤጀንሲው የግዥ፣ ትንበያና አቅም ግንባታ 

ዲይሬክቶሬት ዲይሬክተር አቶ ያሬዴ ይገዙ 

እንዯገሇጹት የጤና መሰረተ ልማት ግንባታን 

ማስፋፋት እንዱቻል የህክምና መገልገያ 

መሳሪያዎች የተከፋፈለት ከአንዴ ሽህ 

ሇሚበልጡ ጤና ተቋማት ነው፡፡  

 

የጤና ተቋማት የህብረተሰቡን ፍሊጎት መሠረት 

ያዯረገና ጥራት ያሇው የህክምና አገልግሎት 

መስጠት እንዱችለ አስፈሊጊው መዴሃኒትና 

የህክምና መገልገያ መሳሪያዎች በቀጥታ ወዯ 

ተቋማቱ የሚዯርስበት አሰራር መዘርጋቱንም 

አቶ ያሬዴ ጠቁመዋል።  

 

የሀገሪቱ የመዴሐኒትና የህክምና መገልገያ 

መሳሪያዎች መግዣ ዓመታዊ በጀት ከሁሇት 

ዓመት በፊት 600 ሚሉዮን ብር ብቻ የነበረ 

ሲሆን፤ ዘንዴሮ ወዯ 2 ነጥብ 6 ቢሉዮን ብር 

አዴጓል፡፡  

 

የመዴሐኒት ፈንዴና አቅርቦት ኤጀንሲ 

ከፋርማሲ ባሇሙያዎች ማህበር ጋር 

በመተባበር በስምንት ዙር ባዘጋጀው የፋርማሲ 

ባሇሙያዎች የአቅም ግንባታ ስልጠና 400 

ባሇሙያዎችን ሇማሰልጠን መታቀደ 

ተገልጿል።  

 


