
በኢጤሥምኢ ሕዝብ ግንኙነት አገልግሎት በየአስራ አምስት ቀኑ ዘወትር ማክሰኞ በኢንስቲትዩቱ ክንውኖች ላይ በማተኮር የሚታተም 
ቅጽ 4 ቁጥር 6  መስከረም 1 ቀን 2005 ዓ.ም 

በ ፌዴራል  ጤና  ጥ በቃ  ሚኒ ስቴ ር  
የ ኢ ት ዮ ጵ ያ  ¾ጤና ና  ሥ ነ  ም ግ ብ  ም ርም ር  ኢ ን ስ ቲ ት ዩ ት   

   በውስጥ ገጾች፡- 

በመረጃ ላይ የተመሰረተ ዓለም አቀፍ የፖሊስ ፎረም ተካሄደ  
ለግንዛቤዎ 

 

ሀገር አቀፍ የወባ በሽታ ጠቋሚ ጥናት 
ውጤት ዋና ዋና የወባ ቁጥጥር 
አገልግሎት ሽፋን  ጥሩ መሻሻሎችን 
እንዳሳየ እና ወደ ፊት የሚሠሩ 
ተግባራትን አቅጣጫ ያመላከተ እንደሆነ 
የጥናት ውጤቱ ይፋ በተደረገበት ነሐሴ 
28 ቀን 2004 ዓ.ም ተገለጸ፡፡  
  
የጥናት ውጤቱን ይፋ የማድረጊያ ሥነ 
ስርዓቱ  የተጀመረው በቅርቡ በሞት 
ለተለዩት ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር 
መለስ ዜናዊ የህሊና ፀሎት በማድረግ 
ነበር፡፡ 
 
ይፋ በማድረጊያ ሥነ ስርዓቱ ላይ 
እንደተገለጸው የኢትዮጵያ የጤናና ሥነ 
ምግብ ምርምር ኢንስቲትዩት ጥናቱን 
ያካሄደው ከፌዴራል ጤና ጥበቃ 
ሚኒስትር እና አጋር ድርጅቶች ጋር 
በመተባበር ነው፡፡ 
 
ይሄው የ2004 የወባ ጠቋሚ ጥናት 
ውጤት እንደሚያመለክተው ኢትዮጵያ 
ከወባ በሽታ ጋር የተያያዙ ተዛማጅ 
ችግሮችን ለመቀነስ በቁርጠኝነት 

መስራት ይጠበቅባታል፡፡ ጥናቱ  ይፋ 
ካደረጋቸው እና መሻሻሎች 
ከታዩባቸው የመከላከልና የመቆጣጠር 
ተግባራት መካከል አንዱ የፀረ-ትንኝ 

ኬሚካል ርጭት ሲሆን፤ ይህም በሁለት 
እጥፍ እንደጨመረ ተገልጿል፡ ሽፋን 
በ1999 ዓ.ም 20 በመቶ የነበረው IRS  
በ2003 ዓ.ም ወደ 46.6 እድገት 

በኢትዮጵያ ጤናና ሥነ-
ምግብ ምርምር 
ኢንስቲትዩት እና አጋር 
ድርጅቶች ቅንጅት በጤና 
ላቦራቶሪ መረጃ ሥርዓት 
ላይ የተዘጋጀ ስልጠና 
ከነሐሴ 21 እስከ ጻጉሜ 
3 ቀን 2004 ዓ.ም 
በኢንስቲትዩቱ አዳራሽ 
ተሰጠ፡፡ 
  
የክልል ላቦራቶሪዎች 
አቅም ግንባታ 
ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር 

ተጠባባቂ ዳይሬክተር 
የሆኑት አቶ ጎንፋ አያና 
በመክፈቻው ወቅታ 
ባሰሙት ንግግር 
እንደገለጹት የላቦራቶሪ 
መረጃ ስርዓት ዝርጋታ 
ሂደት በጤና መረጃ 
አስተዳደር ሥርዓት 
ውስጥ ዋና ከሆኑት 
ተግባራት መካከል አንዱ 
ሲሆን ዓላማውም 
ወቅታዊና ትክክለለኛ 
መረጃ ማሰራጨትና 
በጤና ባለሙያዎች፣ 

በህሙማኖችና በላቦራቶሪ 
ባለሙያዎች መካከል 
ያለውን ከላቦራቶሪ 
ውጤት ጋር የጠያያዘ 
ግንኙነት ማረጋገጥ 
ነው፡፡  
አቶ ጎንፋ አክለው 
እንዳሉት ስልጠናው 
ከተጠናቀቀ በኋላ 
ከሰልጣኞችና 
ከየላቦራቶሪዎ 
ባለሙያዎች 
የሚጠበቀው 

ከግራ ወደቀኝ ዶ/ር አመሃ ከበደ፣ ዶ/ር ከሰተብርሃን አድማሱ እና ዶ/ር ዳዲ ጅማ  

ወደ ገጽ 2 ዟሯል 

ወደ ገጽ 3 ዟሯል 



ገጽ 2 

በመረጃ ላይ የተመሰረተ የጤና ፖሊሲ 
ባለው ጠቀሜታ ላይ ያተኮረና በተለይም 
በዝቅተኛና መካከለኛ ገቢ ባላቸው ሀገሮች 
ላይ ያነጣጠረ አለም አቀፍ ፎረም 
በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የስብሰባ 
ማዕከል ከነሐሴ 21 እስከ 24/2004 ዓ.ም 
ተካሄደ፡፡ 
 
ይህ ፎረም የተዘጋጀው ዋና መስሪያ 
ቤቱን ሲዊትዘርላንድ ጄኔቫ ባደረገው 
የዓለም ጤና ድርጅት፣ አዲስ አበባ 
በሚገኘው የዓለም ጤና ድርጅት 
የኢትዮጵያ ቢሮ እና የኢትዮጵያ የጤናና 
ሥነ-ምግብ ምርምር ኢንስቲትዩትጋር 
በጋራ በመሆን ነው፡፡ 
 
በኢትዮጵያ የጤናና ሥነምግብ ምርምር 
ኢንስቲትዩት የቴክኖሎጂ ሽግግርና 
ምርምር ትግበራ ዳይሬክቶሬት የፎረሙ 
አዘጋጅ ኮሚቴ አባል በመሆን ፎረሙ 
እንዲሳካ አስተዋጽኦ አድርጓል፡፡ 
  
የፎረሙ ዓለማም በተለይ ዝቅተኛና 
መካከለኛ ገቢ ያላቸው አገራት 
የሚያወጡዋቸው የጤና ፖሊሲወች 
በጥናት ላይ ተመርኩዞ በቀረበ መረጃ ላይ 
የተመሰረተ እንዲሆን ማስቻል ሲሆን፤ 
የልምድ ልውውጥና በመቀናጀት 
የህብረተሰቡን ጤና ማሻሻል የሚሉትም 
የፎረሙ የትኩረት አቅጣጫዎች ነበሩ፡፡ 
 
በፎረሙ መክፈቻ እለት በመረጃ ላይ 
የተመሰረተ የጤና ፖሊሲ አወጣጥን 
አስመልክቶ የመገናኛ ብዙሃንና ሲቪክ 
ማህበራት ሚና ምን መሆን ይገባዋል 
በሚል ነጥብ ላይ ውይይት የተካሄደ 
ሲሆን፣ በውይይቱም ማብቂያ ላይ 
የጋዜጠኞች በጤና ላይ ያለቸው እውቀት 
ውሱን መሆንና የሲቪክ ማህበራት 
ከመገናኛ ብዙሃን ጋር በብቃት በቅንጅት 
አለመስራት እንደ ችግር ተጠቅሰዋል፡፡ 
 
በፎረሙ ላይ ከ20 ሀገራት በላይ 
የተውጣጡ ከ 6 5  በ ላይ  የሆኑ 
ተመራማሪዎች፣ ፖሊሲ አውጪዎች፣ 
ስቪል ማህበራትና የመገናኛ ብዙኃን 
ባ ለሙያዎች  የተ ሳተፉ  ሲሆን ፤ 
በአመዛኙም ከአፍሪካ ሀገራት የተውጣጡ 
ናቸው፡፡ 

 
በፎረሙ ተሳታፊ ተመራማሪዎች 
በተለያዩ ርዕሶች ላይ ያተኮሩ ጥናታዊ 
ጽ ሑ ፎ ች  ቀ ር በ ው  ው ይ ይ ት 
ተደርጎባቸዋል፡፡ 
 
በውይይቱ ላይም የፎረሙ ዋና 
አስተባባሪ የሆኑት ዶ/ር ኡሊያስስ 
ፓኒሴት አንድ ላይ በመስራት እና 
ልምድ በመለዋወጥ ለውጥ ማምጣት 
እንደሚቻል በአጽንኦት ተናግረዋል፡፡  
 
በመቀጠልም በተሳታፊዎች ከተነሱት 
ነጥቦች መካከልም መንግስታት 
በተለይም የጤና ጥበቃ ሚኒስትሮች 
ቀ ዳ ሚ ው ን  ሚ ና  መ ጫ ወ ት 
እንዳለባቸውና የማስተባበር እና የአቅም 
ግንባታ ስራን በተጠናከረ  ሁኔታ 
መሰራት እንዳለበት ተጠቁሟል፡፡ 
 
ከዚህም ጎን ለጎን የፋይናንስ እጥረት፣ 
የወጥነት ችግር፣ የፖለቲካ ጫናና 
የባለድርሻ አካላት  ግንኙነት ዝቅተኛ 
መሆን እንደችግሮች ተነስቷል፡፡ 
 

በኢትዮጵያ የጤናና ስነምግብ ምርምር 
ኢንስቲትዩት የቴክኖሎጂ ሽግግርና 
ምርምር ትግበራ ዳይሬክቶሬት 
ዳይሬክተር የሆኑት ዶ/ር ማሙዬ ሀዲስ  
የቴክኖሎጂ ሽግግርና ምርምር ትግበራ 
ዳይሬክቶሬት  አመሰራረትና አሁን 
እየሰራባቸው ያሉ እንቅስቃሴዎችን 
አስመልክቶ ለተሳታፊዎች ገለፃ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

በማድረግ ለምርምር ትግበራ የተሰጠውን 
ትኩረት እና የኢትዮጵያን ልምድ 
አካፍለዋል፡፡  

በመጨረሻም በፎረሙ ላይ በቀረቡት 
ነጥቦች ላይ ግምገማ የተደረገ ሲሆን 
መሰል መድረኮች ወደ ፊት ሊዘጋጁ 
እንደሚችሉም ተጠቁሟል፡፡  

እ ን ዲሁም  የ ፎ ረሙ  አ ዘ ጋ ጆ ች ና 
ተሳታፊዎች ጠቃሚ ልምዶች ከውይይት 
እንደተገኙ በማመን ለወደፊቱም ተቀራርቦ 
ለመስረት መግባባት ላይ ተደርሷል፡፡ 

የፎረሙ ተሳታፍዎች በከፍል  

ዶ/ር ማሙዬ 
ሃዲስ  
ጹሁፍ 
ባቀረቡበት 
ወቅት 
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አሳይቷል፡፡ በ2003 ዓ.ም   
ለሁለት ሳምንታት ትኩሳት 
ያሳዩ ህጻናት መጠን 24%  
የነበረ ሲሆን፤ በ1999 ዓ.ም 
ግን ወደ 19% ዝቅ ማለቱን 
ጥናቱ አሳይቷል፡፡ በ1999 
ዓ.ም ትኩሳት በታየባቸው 
በሁለተኛው ቀን ወደ ጤና 
ተቋም ሄደው ህክምና ያገኙት 
16.3 በመቶ የነበረ ሲሆን፤ 
በ2003 ዓ.ም ደግሞ ይሄው 
ሽፋን ወደ 51.3 ማደጉን 
ጥናቱ አረጋግጧል፡፡   
  
ይህ የወባ ጠቋሚ ጥናት የወባ 

ቁጥጥር አገልግሎት ሽፋን 
ላይ በተለይም በኬሚካል 
የተነከረ አጐበር ስርጭትና 
አጠቃቀም ላይ ያሉ 
ተግዳሮቶች እንዳሉ 
ጠቁሟል፡፡  
ጥናቱ ይፋ በተደረገበት 
ወቅት እንደተገለጸው 
ለጥናቱ መሳካት የአሜሪካን 
መንግሥት ፕሬዚደንት 
የወባ ኢንሼቲቭ፣ የዓለም 
የጤና ድርጅት፣ 
የመንግሥታቱ ድርጅት 
የህጻናት ፈንድ፣ በአፍሪካ 
የወባ ቁጥጥርና ክትትል 

አጋርነት (MACEPA, a  
program at PATH)፣ ዩ 
ኤስ አይ ዲ፣ እና ሲዲሲ 
ኢትዮጵያ ለጥናቱ ድጋፍ 
አድርገዋል፡፡ 
 
ሀገር አቀፉ የወባ ጠቋሚ 
ጥናት በመላው ሀገሪቱ ባሉ 
ሁሉም ክልሎች ውስጥ 
የተካሄደ ሲሆን 440 
አካባቢዎችን በመሸፈን 47 
248 ቤተሰቦችን አካቷል፡፡  

የጥናት ውጤቱ ይፋ 

በሆነበት ወቅት በጥናቱ 
ወቅት  ለተሳተፉ 
ባለሙያዎችና አጋር 
ድርጅቶች የምስጋና 
የምሥክር ወረቀት 
ተሰጥቷቸዋል፡፡  

የላቦራቶሪው ውጤቶች እንከኖችን 
መቀነስና ጥራቱ የተጠበቀ የላቦራቶሪ 
ውጤቶችን ማቅረብ ነው ፡፡  
 
በመጀመሪያው ዙር ሥልጠና የመክፈቻ 
ሥነ ስርዓቱ ወቅት የCDC ኢትዮጰያ 
ተወካይ የሆኑት አቶ አክሊሉ አስራት 
እንደተናገሩት የሚሰጠው ሥልጠናና 
ከስልጠናው በኋላ ያለው ትግበራ የጤና 
ላቦራቶሪዎች በመረጃ ሥርዓት አያያዛው 
ብቁ የሚያደርጋቸው ሲሆን፤ በዘመናዊ 
ቴክኖሎጂ የተደገፈ በመሆኑም 

ኃላፊነታቸውን በዘመናዊ መልክ 
እንዲወጡ የሚያስችልና የተሳታፊ 
ባለሙያዎችንም የግል ክህሎት 
የሚያዳብር ነው፡፡ 
 
በኢትዮጵያ የጤናና ሥነ ምግብ 
ምርምር ኢንስቲትዩት የኢንፎርሜሽን 
ቴክኖሎጂ ቡድን መሪ እና የስልጠናው 
አስተባባሪ የሆኑት ወ/ሮ ትዕግስት 
ሀብታሙ እንዳሉት በነሐሴ 21 ቀን 
2004 ዓ.ም የተጀመረው ስልጠና እስከ 
ጳጉሜን 3/13/2004 ዓ.ም የቀጠለ 

ሲሆን፤ በሦስት የስልጠና ምዕራፎች  
ከ100 በላይ ሰልጣኞች ተሳትፈዋል፡፡ 
 
ይህ በአገሪቱ ያሉ የጤና ላቦራቶሪዎችን 
ሙሉ በሙሉ ይሸፍናል ተብሎ የታቀደው 
ስልጠና ላይ ከፌዴራል ፖሊስ ሆስፒታል፣ 
ከሀዋሳ ሆስፒታል፣ ከነቀምት ሆስፒታል፣ 
ከባህርዳር የክልል ላቦራቶሪ፣ ከአዳማ 
የክልል ላቦራቶሪ እና ከጎንደር ዩኒቨርሲቲ 
የተውጣጡ ባለሙያዎች የተሳተፉ ሲሆን፤ 
እነዚህ ላቦራቶሪዎችም  በአሁኑ ወቅት 
የላቦራቶሪ መረጃ ስርዓቱ የተዘረጋላቸው 
ናቸው፡፡ 
የላቦራቶሪ መረጃ ሥርዓት ትግበራ 
ፕሮጀክት ዓላማ በተለምዶ የሚሰሩ 
አሰራሮችን በዘመናዊ መልክ በመተካት 
ከዚሁ ጋር ተያይዘው ይመጡ የነበሩ 
ከላቦራቶሪ ውጤቶች ጋር የተያያዙ 
ችግሮችን ለመቀነስ ነው፡፡ 
ትግበራው ከዚህ በተጨማሪም ወጪዎችን 
የመቀነስ፣ የምላሽ ጊዜን የማሻሻል፣  
የመረጃዎች ድግግሞሽን የማስወገድ፣ 
የህሙማንም መረጃዎች በማይመለከታቸው 
ሰዎች እንዳይጠፉ የማድረግና  የቁጥጥር 
ጥራትን የማሻሻል ጠቀሜታ አለው 

የሥልጠናው ተሳታፍዎች በከፍል  



የኢትዮጵያ  
¾ጤናና 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 
    አብዲ ሐሰን  
     
     
ፎቶግራፈር፡- 
    ህዝብ ግንኙነት  
 
የኮምፒውተር ጽሑፍ፡- 
    ሐረገወይን ይግዛው  

 

 

+25112 751522 

+25112 753470 

 

 

+251 1 754744 

+251 1 757722 

 

 

1242/5654 

 
 

 

    ehnri@ethionet.et 
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ስርአተ ፆታ ምንድነው  በስርአተ ፆታና በፆታ 
መካከል ል ነት አለን
 

ፆታ/sex፡- 
 
በሴቶ ና በወንዶ መካከል ያለ ስነ-
ህይወታዊ /Biological/ ልዩነት ሲሆን  አብሮ 
የሚወለድ በሂደት የማይለወጥ ልዩነት ነው 
ይህም በተፈጥሮ የምናገኘው  ነው፡፡ 
 
ምሳሌ፡- የሴት ልጅ ማርገዝ ፣ጡት ማጥባት 
የወንዱ ጢም ማብቀልና የዘር ፍሬ ማምረት 
መቻልና የመሳሰሉ ሲጠቀስ ይህ ክስተት 
በአለም ላይ በየትኛውም የሰው ዘር አንድ 
አይነት ነው፡፡ 
 
ስርዐተ ፆታ/gender፡- 
 
 በማህበራዊ/social / ህይወት የሚገነቡ  
ተፈጥሮአዊ ያልሆኑ አብረው የማይወለዱና 
ሊለወጡ የሚችሉ  በወንዶችና በሴቶች 
መካከል ያሉ ልዩነቶች ሲሆኑ ስርዐተ ፆታ 
አንድ አካባቢ/ማህበረሰብ  ባህልን ወይም 
አካባቢን መሰረት በማድረግ ለወንዶችና 
ለሴቶች የተሰጡትን ሚናዎችና ሃላፊነቶች 
የሚያመለክት ነው፡፡ እነዚህም ሚናዎችና 
ሃላፊነቶች  በኢኮኖሚ በማህበራዊና 
ሃይማኖታዊ ምክንያቶች እንዲሁም በልማድ 
በመደብ በጎሳና በዘር ከቦታ ቦታ ከሀገር ሀገር  
እንዲሁም ከጊዜ ጊዜ የሚለያዩና የሚለዋወጡ  
ናቸው፡፡ 
 
 
 
የስርዐተ ፆታ እኩልነት/gender 
equality፡-  
 
በሴቶችና በወንዶች መካከል ፍትሃዊነት ያለው 
የሃብት አጠቃቀም የሃላፊነትና የተጠያቂነት 
እኩልነት ማለት ሲሆን የስርዐተ ፆታእኩልነት 
ጥያቄ ፡ 

የሰብአዊ መብትን የዲሞክራሲንና 
መልካም አስተዳደርን እውን በማድረግ  
ልማትን የማረጋገጥ ጉዳይ በመሆኑ 
ለ ሴ ቶ ች  መብቶች ና  ጥ ቅሞች 

ተገቢውን  እውቅና  መስጠትና 
በተግባር መንቀሳቀስን 

 
 

በሴቶችና በወንዶች መካከል ያለውን 
የሃይል ሚዛን ማጥበብ ብሎም 
የሴቶችን  የኢ ኮኖሚ  ነ ጻ ነት ና 
ባለቤትነት በማረጋገጥ የልማት 
አጋርነት ሚናቸውን ማጎልበትን 

 
እንዲሁም በስርዐተ ፆታ ጉዳይ/ዙሪያ 
ተቋማዊና ህብረተሰባዊ የባህሪ ለውጥ 
ማምጣትን ያካትታል፡፡ 

 
ስርዐተ ፆታ ለምን ትኩረት ተሰጠው

ከዓለም ህዝብ ቁጥር ግማሹ ሴቶች 
በመሆናቸውና ይህን የህብረተሰብ 
ክፍል ግንዛቤ ውስጥ ያላስገባ ልማት/
እድገት ውጤታማ ስለማይሆን፣ 

 
በስርዐተ ፆታ ተጽእኖ ምክንያት 
የሴቶች ተሳታፊነትና ተጠቃሚነት 
ዝቅተኛ በመሆኑ፣ 

 
ፍትሃዊ ነትን ና  ውጤታማነትን 
ሊያረጋግጥ ስለሚያስችል፣ 

 
ማኅበራዊ ፓለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ 
እድገትና ለውጥ ለማምጣት የሚነደፉ 
የተለያዩ እቅዶችን ከተጨባጭ ሁኔታ 
ጋር ለማጣጣም ስለሚያስችል፣ 

 
ለስርዐተ ፆታእኩልነት ትኩረት 
መስጠት  በ ተ ለ ያ ዩ  ደ ረ ጃዎች 
በህብረተሰቡ ውስጥ ያሉ ልዩነቶችንና 
መድሎዎችን ለመረዳት እንዲሁም 
የእርምት እርምጃዎችን ለመውሰድ 
ስለሚያስችል ነው፡፡  

 

ከሥርዓተ ፆታና ሴቶችን የማብቃት ዳይሬክቶሬት  


