
በኢጤሥምኢ ሕዝብ ግንኙነት አገልግሎት በየአስራ አምስት ቀኑ ዘወትር ማክሰኞ በኢንስቲትዩቱ ክንውኖች ላይ በማተኮር የሚታተም 
ቅጽ 5 ቁጥር 3 ነሐሰ 30 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፡- 

እንኳን  ደስ ያላችሁ  
 
 

ወደ ገጽ 2 ዞሯል 

ወደ ገጽ 3 ዞሯል 

ወደ ገጽ  2 ዞሯል 

የኢትዮጵያ የጤናና ሥነ ምግብ ምርምር 
ኢንስቲትዩት በጤናው ዘርፍ የሚከሰቱ 
የጤና አደጋዎችን በመቆጣጠር ረገድ ያለውን 
አቅም የፈተሸው ጥናት የመጀመሪያ ደረጃ 
ውጤቶች ላይ ከባለድርሻ አካላት ጋር ሰኔ 

13 ቀን 2005 ዓ.ም በደሳለኝ ሆቴል 
ውይይት አካሄደ፡፡ 
የአውደ ጥናቱ አዘጋጆች እንደገለጹት ይህ 
አውደ ጥናት በዋናነት የተዘጋጀው የጥናቱን 

የእብድ ውሻ በሽታ 
በሁሉም  የ አ ገ ራ ች ን 
ክልሎች በተደጋጋሚ 
በ ወ ረ ር ሽ ኝ  መ ል ክ 
እ የ ተ ከ ሰ ተ  በ ሰ ው ና 
በእንስሳት ላይ እያስከተለ 
ያለውን አደጋ ለመከላከልና 
ለመቆጣጠር  ብሎም 
ለማጥፋት በሚቻልበት 
ሁኔታ ላይ ለመወያየት 
ከኢንስቲትዩቱና ከባለድርሻ 
አ ካ ላ ት  የ ተ ው ጣ ጡ 
ባለሙያዎች የተካፈሉበት 
አገር አቀፍ አውደ ጥናት 

በአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ 
አቃቂ ካምፓስ ከሐምሌ 11 
እስከ 12 ቀን 2005 ዓ.ም 
ተካሂዷል፡፡  
 ዶ/ር አምሀ ከበደ 
የኢትዮጵያ የጤናና ሥነ 
ም ግ ብ  ም ር ም ር 
ኢ ን ስ ቲ ት ዩ ት  ዋ ና 
ዳይሬክተር አውደ ጥናቱን 
በ ን ግ ግ ር  ሲ ከ ፈ ቱ 
እንደተናገሩት የእብድ ውሻ 
በሽታን ለመከላከልና 
ለመቆጣጠር  ላ ለፉት 
ዓመታት ኢንስቲትዩቱ 

በ ር ካ ታ  ተ ግ ባ ራ ት ን 
ሲያከናውን መቆየቱንና 
ነገር ግን የተገኘው ውጤት 
የሚፈ ለ ገውን  ያ ህ ል 
ባ ለ መ ሆ ኑ  ከ ሌ ሎ ች 
ባለድርሻ አካላት ጋር 
ተቀናጅተን በመስራት 
ች ግሩ ን  ለ ዘ ለ ቄታው 
ለመፍታት እንዲቻል ይህ 
የጋራ የምክክር መድረክ 
መዘጋጀቱን ገልጸዋል፡፡  
 
በኢንስቲቱዩቱ ተላላፊና 

የኢትዮጵያ የጤናና ሥነ ምግብ 
ምርምር ኢንስቲትዩት ከሁለት 
አመት በፊት ከሲዲሲ ኢትዮጵያ 
ባገኘው ECPAST በተሰኘው በጀት 
አጠቃቀም ላይ ከሲዲሲ አትላንታ 
በመጡ ባለሙያዎች የበጀት 
አጠቃቀሙን መገምገም የሚያስችል 
ውይይት ሐምሌ 30 ቀን 2005 
ዓ.ም በኢንስቲትዩቱ አዳራሽ አካሄደ፡፡  
  

የኢትዮጵያ የጤናና ሥነ ምግብ 
ምርምር ኢንስቲትዩት ብሔራዊ 
የምግብ ፍጆታ ዳሰሳ ጥናት እና 
የተለያዩ በሥነ ምግብ ዙሪያ 
የተካሄዱ የምርምር ውጤቶችን ይፋ 
የተደረገበት አውደ ጥናት ሐምሌ 3-
4 ቀን 2005 ዓ.ም በሂልተን ሆቴል 
ተካሄደ፡፡  
 
ዶ/ር አመሃ ከበደ በአውደ ጥናቱ 
መክፈቻ ላይ የእንኳን ደህና 
መ ጣ ች ሁ  መ ል ዕ ክ ታ ቸ ው ን 
ባስተላለፉበት ወቅት እንደተናገሩት 
ጥረታችን የሥነ ምግብና የጤና 
ምርምሮችን በማካሄድ ጥናት ላይ 
የተመሰረተ መረጃ በመጠቀም የጤና 
ችግሮችን በመተንተን የህዝብን 
ጤናና የሥነ ምግብ አጠቃቀም 
ደረጃቸውን መለየትና ችግር ፈች 
ምርምሮችን ማካሄድ ነው ብለዋል፡፡ 

ወደ ገጽ  3 ዞሯል 

ዶ/ር ዳዲ ጂማ የመክፈቻ ንግግር ባደረጉበት ወቅት  



ገጽ 2 

 

የመጀመሪያ ደረጃ ውጤት ለማሳወቅና 
በዚሁም ላይ ተመስርተው በሚሰጡ 
ሃሳቦች ላይ በመርኮዝ የሚከሰቱ የጤና 
አደጋዎችን ለመቆጣጠር የሚያስችሉ ምቹ 
ሁኔዎችን ለመፍጠርና የአደጋ መከላከል 
አቅም ግንባታ ሥራዎችን ለማጠናከር 
ነው፡፡ 

ዶ/ር ዳዲ ጅማ በኢትዮጵያ የጤናና ሥነ 
ምግብ ምርምር ኢንስቲትዩት ምክትል 
ዋና ዳይሬክተር በመክፈቻ ንግግራቸው 
የኢትዮጵያ መንግስት በጤናው ዘርፍ 
የሚከሰቱ  ድን ገተኛ  አ ደጋዎችን 
ለመቆጣጠርና  ምላሽ  ለመስጠት 
የሚያስችሉ ሁኔታዎችን ለመፍጠር 
በሀገሪቷ የህገ-መንግስት ማዕቀፍ ውስጥ 

ጭምር እንዲቀመጥና የድንገተኛ አደጋ 
አመራርን ለማጠናከር በርካታ ተግባራዊ 
እርምጃዎችን እየወሰደ እንደሚገኝ 
ገልጸዋል፡፡  

“ይሁን እንጅ” አሉ ዶ/ር ዳዲ “ካለው 
የዘርፉ የከፍተኛ ባለሙያዎች እጥረትና 
የአስፈላጊ ግብአቶች አለመሟላት ጋር 
ተያይዞ እየተገኘ ያለው ውጤት 
በሚጠበቀው ደረጃ ላይ የደረሰ አይደለም” 
ብለዋል፡፡  

“የጤና አደጋን የመቆጣጠር ሥራ 
የበርካታ ተቋማትን ምላሽ እና በቅንጅት 
መስራትን የሚጠይቅ በመሆኑ ባለድርሻ  
አካላት በሙሉ አንድ ላይ ሆነው ርብርብ 

በማድረግ የጤና ዘርፉን የድንገተኛ 
አደጋዎች የመከታተልና ምላሽ የመስጠት 
አቅማችንን እንድናጠናክር አደራ እላለሁ” 
ብለዋል ዶ/ር ዳዲ ጅማ፡፡  

በአውደ ጥናቱ ከመጀመሪያ ደረጃ ውጤት 
እና የሚጠበቁ ክንውኖች ገለጻ በተጨማሪ 
የተለያዩ ጹሁፎች በተለያዩ ባለሙያዎች 
የቀረቡ ሲሆን፤ ከነዚህ መካከልም 
የጤናው ዘርፍ የአደጋ አመራረቱ ክልላዊ 
ስትራቴጂ እና የጤናው ዘርፍና ብሄራዊ 
የአደጋ አመራር ላይ የተከናወኑ ሥራዎች 
የሚሉ ይገኙበታል፡፡  
 
በድንገተኛ አደጋ ከሚሞቱት ሰዎች 
መካከል ግማሽ ያህሉ ህጻናት ሲሆኑ 
ድንገት ከሚከሰቱ አደጋዎች መካከከልም 
ከአስሩ ሰባቱ ደግሞ ከአየር ንብረት 
መዛባት ጋራ የተያያዙ መሆናቸው 
ይታወቃል፡፡ 

በጀቱ በሀገሪቱ የኤች አይቪ 
ኤድስ እና በግብረ-ስጋ 
ግንኙነት የሚተላለፉ 
በሽታዎችን ለመከላከልና 
ለመቆጣጠር ኢትዮጵያ 
ለአሜሪካን መንግስት 
በአቀረበችው ፕሮፖዛል 
ያገኘችው በጀት እንደሆነ 
ከጋራ ውይይቱ ለማወቅ 
ተችሏል፡፡ 
 
በኢንስቲትዩቱ የተላላፊና 
ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎች 
ምርምር ዳይሬክቶሬት 
ዳይሬክተር የሆኑት ዶ/ር 
አልማዝ አበበ በውይይቱ 
ወቅት ከኢንስቲትዩቱ 

ከተለያዩ ክፍሎችና ከሲዲሲ 
አትላንታ ለመጡ 
ባለሙያዎች ስለበጀቱ 
አጠቃቀም አጠቃላይ 
የኢንስቲትዩቱንና የሀገሪቱን 
ሁኔታ ያጠቃለለ መግለጫ 
ሰጥተዋል፡፡ 
 
ቀጥለውም ዶ/ር አልማዝ 
የኢንስቲትዩቱን 
ራዕይ፣ተልዕኮ፣ ስትራቴጅክ 
ዓላማዎችን፣ የኢንስቲትዩቱን 
መዋቅራዊ መግለጫ፣ 
ስለኢትዮጵያ አጠቃላይ የቆዳ 
ስፋትና የህዝብ ቁጥር 
ጠቅለል ያለ መረጃ 
ለተሳታፊዎች አቅርበዋል፡፡ 

 
አክለውም ዶ/ር አልማዝ 
ኢትዮጵያና ሲዲሲ  በጋራ  
በወሰኑት ስምምነት መሰረት 
የተፈቀደው በጀት ኤችአይ ቪ 
ኤድስን፣ በግብረስጋ ግንኙነት 
የሚተላለፉ በሽታዎችንና 
ቲቢ ላይ ሀገራዊ ቅኝት 
ለማካሄድ መስማማታቸውን 
ገልጸዋል፡፡ 
 
 በስምምነቱም መሠረት 
የተለያዩ ጥናቶች እና ሀገራዊ 
ላቦራቶሪዎችን የማጠናከር 
ሥራ ተሠርቷል ብለዋል፡፡  
 
አቶ ጎንፋ አያና 

በኢንስቲትዩቱ የክልል 
ላቦራቶሪዎች አቅም ግንባታ 
ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር 
በጀቱ ብዙ የሀገሪቱን 
የላቦራቶሪ አቅም ለማጠናከር 
እንደረዳቸው ጠቅሰው 
በአሁን ሰዓት ስትራቴጅክ 
ዕቅድ መዘጋጀቱን፣ የተለያዩ 
መመሪያዎች 
መታተማቸውንና ሥራ ላይ 
መዋላቸው፣ የአቅም ግንባታ 
ሥራዎች መሰራታቸውን፣ 
የባለሙያ ሥልጠናና 
የተለያዩ የላቦራቶሪ 
ግብዓቶችን የመግዛት  ሥራ 
መሰራቱን ለተሳታፊዎች 
አስረድተዋል፡፡  
 
በመጨረሻም የግምገማው 
ዋና ዓላማ በቀረቡት 
ሪፖርቶች ላይ ሰፋ ያለ 
ውይይት በማካሄድ ከሉኡካን 
ቡድኑ ጋር በዝርዝር 
እንደሚነጋገሩና የተሰሩ 
ስራዎችን የማስጎብኘት 
ተግባርም እንደሚከናወንና 
በቀጣይ ስለሚኖረው 
የትብብር ስምምነት ላይም 
ምክክር እንደሚካሄድ  
ለማወቅ ተችሏል፡፡ 

አቶ ጎንፋ አያና ገለጻ ባደረጉበት ወቅት  
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ተላላፊ ባልሆኑ በሽታዎች ምርምር ዳይረክቶሬት የእንስሳት 
ነክ በሽታዎች ምርምር ቡድን አስተባባሪ የሆኑት ዶ/ር ሀይሉ 
ማሞ በበኩላቸው በሽታው በየጊዜው እየተስፋፋ መምጣቱንና 
በአንፃሩ በሽታውን ለመከላከልና ለመቆጣጠር የህብረተሰቡ 
ግንዛቤ የተጠናከረ አለመሆኑን ጥናቶች እንደሚያመለክቱ 
ገልጸዋል፡፡ 
 
ኢንስቲትዩቱ በሽታውን ለመከላከልና ለመቆጣጠር እስካሁን 
በሪፈራል ቤተ ሙከራነት በብቸኛነት እየሰራ  ይገኛል፡፡ 
ይሁን እንጂ አገልግሎቱ ለሁሉም አካባቢዎች በቀላሉ 
ተደራሽ ባለመሆኑ የራሱ ተጽእኖ አለው፡፡በመሆኑም 
አገልግሎቱን በሚቀጥለው ዓመት በአንዳንድ ክልሎች 
ለማስጀመር በእቅድ መያዙንና የዘለቄታ መፍትሄ ለመፈለግ 
ግን ከሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ጋር በትብብር 
እየሰራን ነው ብለዋል፡፡  

አውደ ጥናቱ በኢንስቲትዩቱ አስታባባሪነት ከአገር ውስጥ 
ከአዲስ አበባና ከጎንደር ዩኒቨርስቲዎችጋር  ከውጪ አገር 
ደግሞ አሜሪካን አገር ከሚገኘው ከኦሃዮ ስቴት ዩኒቨርስቲ  
ጋር በትብብር መዘጋጀቱንና በሁለት ቀን ቆይታው የእብድ 
ውሻ በሽታን ለማጥፋት መወሰድ ስለሚገባው እርምጃ 
በመወያየት የመፍትሄ አቅጣጫ የሚያስቀምጥ መሆኑ 
ታውቋል፡፡ 

 
አክለውም ዶ/ር አመሃ ይህ አውደ ጥናት 
የተዘጋጀው ከሥነ ምግብ ጋር የተያያዙ 
የምርመር ውጤቶች  ለማሳወቅ ብቻ 
ሳይሆን እንደባለድርሻ አካል የሥነ ምግብ 
ምርመሮች ወዴት እየሄዱ እንደሆኑ 
የእናንተንም ሃሳብ በመስማት ሥራው 
በአንድ ተቋም ብቻ የሚሰራ ባለመሆኑ 
በጋራ በተጠናከረ ኃይል ለቀጣይ እርምጃ 
የየበኩላቸውን አስተዋጾ እንዲያበረክቱ 
ለማሳሰብ እና በጥራት የምርምር ሥራ 
የሚስራ ብቸኛ ምክር ቤት ለማቋቋም 
ነው፡፡  
 
በዕለቱ ከኢትዮጵያ የጤናና ሥነ ምግብ 
ምርምር ኢንስቲትዩት የምግብ ሳይንስና 
ሥነ ምግብ ምርምር ዳይሬክቶሬት ከአስር 
በላይ የሆኑ የሥነ ምግብ ምርምር 

ውጤቶች ይፋ ተደርገዋል፡፡  
 
በምግብ ፍጆታ ዳሰሳ ጥናት መሠረት 
ኢትዮጵያ በካልሽÀም ንጥረ ነገር፣ ዚንክ 
ንጥረ ነገር፣ በቫይታሚን ኤ ንጥረ ነገር 
እና አይረን ንጥረ ነገር አወሳሰድ አነስተኛ 
እንደሆነ ከጥናቱ ለማወቅ ተችሏል፡፡ 
 
የተለያዩ የጥናት ውጤቶች በዕለቱ ይፋ 
የተደረጉ ሲሆን brief introduction of 
completed and future researches 
plan micronutrient, NNP end line 
and updating of food composition 
table, nutrition data database, Na-
tional Food consumption survey in 
Ethiopia, እና ሌሎችም ለአውደ ጥናቱ 
ታዳሚዎች ይፋ ሆነዋል፡፡ 
 

አውደ ጥናቱ ላይ ከጤና ጥበቃ 
ሚኒስቴር፣ የየክልሉ ጤና ቢሮዎች፣ 
አጋር ድርጅቶች ለጋሽ ድርጅቶች፣ 
ዩ ኒ ቨ ር ስ ቲዎ ች ና  የ ሥ ነ  ም ግ ብ 
ባለሙያዎች ተሳታፊ ሆነዋል፡፡ 
 
51% የህጻናት ሞት ምክንያት በንጥረ 
ነግር የበለጸጉ ምግቦችን ያለመመገብ 
ሲሆን አቀንጭራነት እና ከተገቢው 
ክብደት በታች መሆን ከስድስት እስከ 
ሀምሳ ዘጠኝ ወር ባሉ ህጻናት ላይ 
ከፍተኛ ነው ብለዋል ወ/ሮ አረጋሽ 
ሳሙኤል ፡፡  

የአውደ ጥናቱ ተሳታፊዎች በከፍል 

የአውደ ጥናቱ ተሳታፊዎች 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 
     
     
ፎቶግራፈር፡- 
    ሚሊዮን ከበደ  
 
የኮምፒውተር ጽሑፍ፡- 
    ሐረገወይን ይግዛው  

 

 

+25112 751522 

+25112 753470 

 

 

+251 1 754744 

+251 1 757722 

 

 

1242/5654 

 
 

 

    ehnri@ethionet.et 
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አቶ ነጋ አሳመነ  
በተላ ላፊ በሽታዎች ዘርፍ 
በህብረተሰብ ሳይንስ የማስተርስ 
ዲግሪ  
ከአዲስ አበባ ዩኒቨረስቲ 

አቶ አስፋው አዳነ   
በባዮሜድካል ሳይንስ በማስተርስ ዲግሪ  

ከአዲስ አበባ ዩኒቨረስቲ 
 

ወ/ሮ ጽጌረዳ አሰፋ 
በአካባቢ ሳይንስ   
ከዩነስኮ አይ ኤች ኢ ውሃ 
ጥ ና ት  ኢ ን ስ ቲ ት ዩ ት 
ከኔዘርላንድ   

ዶ/ር አዱኛ ወዬሳ 
በህብሬተሰብ ጤና አጠባበቅ 
በዶክተሬት ዲግሪ ከአዲስ አበባ 
ዩኒቨርስቲ  
 
 
“ትምህርቴን በምከታተልበት ጊዚያት 
ሁሉ ከ ጎ ኔ  በመቆም  እ ገ ዛ 
ላደረጋችሁልኝ የኢንስቲትዩቱ 
ሠራተኞች በሙሉ ልባዊ ምስጋናዬን 
አቀርባለሁኝ፡፡” 

ዶ/ር አልማዝ ጎንፋ  
 በዶክተሬት ዲግሪ  
ከታላቋ ብርታንያ  

ሱራፈል ፈንታው  
ከዓለም አቀፍ ህብረተሰብ ሳይንስ 
ከቤልጂየም 

በ2005 ዓ.ም ከተለያዩ ዩኒቨርስቲዎች ትምህርታችሁን ተከታትላችሁ በዶክትሬት ዲግሪና 

በሁለተኛ ዲግሪ ለተመረቃችሁ የኢንስቲትዩቱ ሠራተኞች እንኳን ደስ ያላችሁ በማለት 

የተሰማንን ደስታ እንገልጻለን   

አቶ ሐፍቶም ጣዕመ  
በተላላፊ በሽታዎች ዘርፍ 
በህብረተሰብ ሳይንስ የማስተርስ 
ዲግሪ  
ከአዲስ አበባ ዩኒቨ 


