
በኢጤሥምኢ ሕዝብ ግንኙነት አገልግሎት በየአስራ አምስት ቀኑ ዘወትር ማክሰኞ በኢንስቲትዩቱ ክንውኖች ላይ በማተኮር የሚታተም 
ቅጽ 5 ቁጥር 6 ህዳር 30 ቀን 2006 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፡- 

በኤች አይቪ የዳሰሳ ጥናት ላይ ያተኮረ ዓመታዊ የግምገማ ስብሰባ ተካሄደ 
በኢንስቲትዩቱ የኢትዮጵያ ብሄር ብሄረሰቦችችና ህዝቦች ቀን ተከበረ 

 

በተለያዩ ክልሎች ድንገት ሊከሰቱ 

ለሚችሉ የህብረተሰብ ጤና ችግሮች 

አስቀድሞ በሽታውን  በመከታተልና 

በማወቅ ፈጣን ምላሽ ለመስጠት የሚችል 

ከተለያዩ የሙያ ዘርፎች የተውጣጡ 

ባለሙያዎች ያሉበት ቡድን ማደራጀትና 

ማብቃት በሚቻልበት አሰራር ላይ ያተኮረ 

ስልጠና ከህዳር 23 እስከ 26 ቀን 2006 

ዓ.ም በአዳማ ከተማ በድሬ ኢንተርናሺናል 

ሆቴል ተሰጠ፡፡ 

 

ዶ/ር አምሃ ከበደ የኢንስቲትዩቱ ዋና 

ዳይሬክተር ስልጠናውን ሲከፍቱ ባሰሙት 

ንግግር ከዚህ በፊት በአገራችን ድንገት 

የሚከሰቱ የህብረተሰብ የጤና አደጋዎችን 

ለመከላከልና ለመቆጣጠር በተቀናጀና 

በተደራጀ መንገድ ምላሽ የሚሰጥበት 

አሰራር እንዳልነበረና ከጥቂት አመታት 

ወዲህ ግን ችግሩን ለመፍታት 

በኢንስቲትዩታችን በኩል በርካታ 

ጥረቶች ሲከናወኑ መቆየታቸውን 

ገልጸዋል፡፡ 

ዶ/ር አምሀ አክለውም በመላ አገራችን 

ድንገት ለሚከሰቱ የጤና ችግሮች 

ከማእከል ብቻ ሳይሆን በየክልሉ የሚገኙ 

የተለያዩ ባለሙያዎችን ያካተተ ፈጣን 

በኢትዮጵያ ጤናና ሥነ 

ም ግ ብ  ም ር ም ር 

ኢንስቲትዩት የባህላዊና 

ዘመናዊ  መድኃኒቶች 

ምርምር ዳይሬክቶሬት 

ህብረተስቡ በባህላዊ መንገድ 

ለ መ ድ ኃ ኒ ት ነ ት 

የሚጠቀምባቸው እጽዋት 

በ ዘ መ ና ዊ  መ ል ክ 

የ ህ ብ ረ ተ ሰ ቡ ን  ጤ ና 

ለመጠበቅ በሚያስችሉበት 

ሂደት ላይ እንዲያተኩሩ 

የ ሚ ረ ዱ  ም ር ም ሮ ች 

ያሉበትን ደረጃ ለመገምግም 

ከህዳር 6 እስከ 7 ቀን 

2006 ዓ.ም ድረስ በአምቦ 

ከተማ አውደ ጥናት 

አካሄደ፡፡ 

 

የአውደ ጥናቱ አዘጋጆች 

እንደገለጹት አውደ ጥናቱ 

በባህላዊ እጽዋት ላይ 

የሚካሄዱና በሂደት ላይ 

ያ ሉ  ም ር ም ሮ ች 

ለህብረተሰቡ ከሚሰጠት 

ጠቀሜታ፣ ደህንነት እና 

ጥራት አንጻር በመፈተሸ 

የምርምሮቹን የወደፊት 

የተሻሉ አቅጣጫዎች 

ለማመላከት ነው፡፡ 

 

በአውደ ጥናቱ ላይ ንግግር 

ያሰሙት በኢንስቲትዩቱ 

የሳይንቲፊክና ኢቲካል 

ሪቪው ጽህፈት ቤት ኃላፊ 

ወደ ገጽ 4 ዟሯል 

ወደ ገጽ 2 ዟሯል 

የሥልጠናው ተሳታፊዎች በከፊል 



ገጽ 2 

በመላ አገራችን የኤች አይቪ ቫይረስ 
ስርጭትን በየጊዜው በመከታተልና በማጥናት 
ሣይንሳዊ መረጃን መሰረት ያደረገ በሽታውን 

የመግታትና የመቆጣጠር ስራ ለመስራት 
እንዲቻል በተመረጡ የጤና ተቋማት 

እየተካሄደ ባለው የዳሰሳ ጥናት ላይ ያተኮረ 
የግምገማ ስብሰባ ከህዳር 23 እስከ 27 ቀን 

2006 ዓ.ም በአዳማ ከተማ በቲታስ 
ኢንተርናሽናል ሆቴል ተካሂደ፡፡  
 

ዶ/ር አምሀ ከበደ የኢትዮጵያ የጤናና ሥነ 
ምግብ ምርምር ኢንስቲትዩት ዋና 
ዳይሬክተር ስብሰባውን በንግግር ሲከፍቱ 

እንደተናገሩት የኤች አይቪ በሽታ በአገራችን 
ከተከሰተበት ጊዜ ጀምሮ የበሽታውን ስርጭት 
መጠንና በዜጎቻችን ላይ እያስከተለ ስላለው 
የሞትና የህመም አደጋ፣እንዲሁም በሽታውን 

ለመከላከልና ለመቆጣጠር ስለሚቻልበት 
መንገድ ከተለያዩ አጋር ድርጅቶች ጋር 
በመሆን ኢንስቲትዩቱ በርካታ ተግባራትን 

እያከናወነ ነው፡፡  

ዋና ዳይሬክተሩ አክለውም ቀደም ባሉት 
ጊዜያት በየአመቱ፣ ከተወሰኑ ዓመታት 
ወዲህ ደግሞ በየሁለት ዓመቱ ተከታታይነት 
ባለው መንገድ ከሁሉም ክልሎች ከተመረጡ 
የጤና ተቋማት ጋር በመሆን የተቀናጀ 

የዳሰሳ ጥናት በማካሄድ የጤና ጥበቃ 
ሚኒ ስቴር  በ ሽታውን  ለመከ ላ ከልና 
ለመቆጣጠር ለሚያወጣው መርሀ ግብር 

ግብአት የሚሆን በሳይንሳዊ ጥናት ላይ 
የተመሰረተ መረጃ በማቅረብ ወሳኝ 
አስተዋጽኦ በማድረግ ላይ እንገኛለን 

ብለዋል፡፡ 
 

አቶ ብርሀኑ ፈይሳ የፌዴራል ኤች አይ ቪ 
መከላከያና መቆጣጠሪያ ጽህፈት ቤት ዋና 
ዳይሬክተር በበኩላቸው ይህንን አስከፊ በሽታ 

በአገር አቀፍ ደረጃ ለመከላከልና ለመቆጣጠር 

የሆኑት ዶ/ር እሽቱ ለማ፣  

ወባ፣ አጣዳፊ ተቅማጥ እና 

ተላላፊ ጥገኛ ተህዋስያን 

የህብረተሰቡን ጤና በማቃወስ 

በተለይም በገጠሩ ህብረተሰብ 

ላይ ከፍተኛ ጉዳት እያደረሱ 

ይገኛሉ ብለዋል፡፡  

 

አክለውም ይህንንም 

ለመታደግ በበሽታ 

መ ከ ላ ከ ሉ ም  ሆ ነ 

በመቆጣጠሩ ረገድ 

ደ ህ ን ነ ታ ቸ ው ና 

ፈ ዋ ሽ ነ ታ ቸ ው 

የተረጋገጠ ባህላዊ 

መድ ኃ ኒ ቶ ች  ላ ይ 

የተቀናጀ የምርምር 

ሥራን  በመስራት 

ችግሮችን መፍታት ይጠይቃል 

ብለዋል፡፡  

  

ዶ/ር እሸቱ እነዚህ በባህላዊ 

መ ን ገ ድ  ለ መድ ኃ ኒ ት ነ ት 

የሚውሉ  እ ጽ ዋት  ላ ይ 

የሚካሄዱ ምርምሮች ለአርሶ 

አ ደ ሩ ና  ለ ኢ ን ዱ ስ ት ሪው 

በአጠቃላይም ለገር ልማት 

ጠቃሚ እንደሆኑ ገልጸው 

በተለይም በእንስሳት ቆዳ ላይ 

የሚካሄደው ምርምር የእንስሳት 

ተዋጽኦን ከማሳደጉም በላይ ወደ 

ውጭ የሚላክ ቆዳ ጥራትን 

የ ሚ ያ ስ ጠ ብ ቅ  በ መ ሆ ኑ 

የሀገራችንን የውጭ ምንዛር 

የሚያሳድግ ነው ብለዋል፡፡  

  

በ አውደ  ጥናቱ  የ ተ ገኙ 

ተመራማሪዎች በምርምር 

ሂደታቸው የግብዓት ችግር 

መኖሩን፣ ገና በጥናት ላይ ያሉ 

ምርምሮች በምርምር ባልተደገፈ 

መልኩ በተለያዩ መንገዶች ገበያ 

ላይ እየወጡ እንደሚገኙ፣ 

የሰለጠነ የሰው ኃይል እጥረት 

እንደሚገጥማቸው ገልጸዋል፡፡  

 

ለዚህም በተለይ በምርምር 

ሳይደገፉ ወደ ገበያ እየወጡ ያሉ 

እና በምርምር ያልተደገፉ ባህላዊ 

መድሃኒቶች ላይ ቁጥጥር 

እንዲካሄድ ጠይቀው  በተለየዩ 

ግዜያት የሚወጡ የምርምር 

ውጤቶች በወረቀት ላይ መቅረት 

እንደሌለባቸውና ወደ ህብረተስቡ 

መድረስ እንዲችሉ አሳስበዋል፡፡ 

 

ለወደፊቱም ሌሎች ምርምሮችን 

ለማካሄድ ይቻል ዘንድ ምርምር 

የሚካሄድባቸው እጽዋት ሳይጠፉ 

የሚቆዩበት ሁኔታ እንዲመቻች 

ተሳታፊዎቹ አሳስበዋል፡፡ 

ወደ ገጽ 4 ዟሯል 

የስብሰባው ተሳታፊዎች በከፊል  

ዶ/ር አስፋው ደበላ አውደ ጥናቱን  ሲያወያዩ   



ገጽ 3 

በኢትዮጵያ ሶማሊ ብሄራዊ ክልላዊ 

መንግስትና በፌዴሬሽን ምክር ቤት 

አዘጋጅነት በጅግጅጋ ከተማ ለ8ኛ 

ጊዜ የኢፊዲሪ ህገ መንግስት 

የጸደቀበትን ቀን አስመልክቶ 

የሚከበረውን የህዳር 29 

የኢትዮጵያ ብሄር፣ ብሄረሰቦችና 

ህዝቦች ቀን የኢንስቲትዩቱ ጠቅላላ 

ሠራተኞች በተገኘበት ህገ 

መንግስታችን ለህዳሲያችን በሚል 

መሪ ቃል ህዳር 25 ቀን 2006 

ዓ.ም ተከበረ፡፡ 

 

ይሄንኑ በዓል አስመልክቶ 

በተካሄደው ስብሰባ ላይ በብሔር 

ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀን፣ በአለም 

ኤች አይቪ ቀን እና ሴኩላሪዝም 

ላይ ገለጻ ተካህዶ ከኢንስቲትዩቱ 

ሠራተኞችና ሥራ አመራር አባላት 

ጋር  ሰፊ ውይይት ተካሂዷል፡፡ 

 

ዶ/ር አመሃ ከበደ የኢንስቲትዩቱ 

ዋና ዳይሬክተር በዓሉን አስመልክቶ 

ባሰሙት ንግግር ይህ የብሔር 

ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀን ህዝቦች 

የራሳቸውን ባህል የሚያዳብሩበት 

እና በራሳቸው ቋንቋ የመናገር እና 

በራሳቸው ቋንቋ የመዳኝት መብት 

የተጎናጸፉበት ቀን በመሆኑ በልዩ 

ትኩረት የምናከብረው ነው 

ብለዋል፡፡ 

 

አክለውም ዶ/ር አመሃ በተለይም 

ዛሬ ውይይት በምናደርግበት 

በሴኩላሪዝም ላይ የጠራ ግንዛቤ 

ይዘን በኢንስቲትዩታችንም 

ተግባራዊ ማድረግ 

ከእያንዳንዳችን የሚጠበቅ ተግባር 

ነው ብለዋል፡፡  

 

የኢፌዴሪ ሕገ መንግስት 

የጸደቀበትን የኢትዮጵያ የብሄሮች 

ብሄረሰቦችና ህዝቦች በዓል ቀን 

አስመልክቶ አቶ አቤል የሻነህ 

የኢንስቲትዩቱ ህዝብ ግንኙነት 

ጽ/ቤት ኃላፊ የብሄሮች 

ብሄረሰቦችና ህዝቦች ቀን ህዝቦች 

ከባድ  መስዋዕትነት በመክፈል  

ያረጋገጡትን ሕገ መንግስትና 

መንግስታዊ ሥርዓቱ 

ያጎናጸፋቸውን ድሎች 

በመጠበቅና በስፋት ሀገራዊ፣ 

ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊ እና 

ማህበራዊ ራዕይ ማሳካትን ዓላማ 

አድርጎ የተነሳ ነው ብለዋል፡፡ 

  

በዚሁ የበአል አከባበር ላይ 

የኢትዮጵያ ህብረ ብሔራዊ 

ፌዴራል ሥርዓት መነሻዎች፣ 

ልዩ ባህሪያት፣ የፌዴራል 

ሥርዓቱ ያስገኛቸው ጥቅሞች 

እና ስኬቶች፣ የኢፌድሪ ህገ 

መንግስት መሠረታዊ 

ዓላማዎች፣ የሲቪል ሰርቪሱ 

አደረጃጀት ከፌዴራል ስርዓታችን 

ጋር ያለው ትስስር፣ ህገ 

መንግስታዊ ሥርዓታችን 

ለሲቪል ሰርቪሱ የፈጠረው ምቹ 

ሁኔታ እና ለሎች ርዕሶች ላይ 

ሰፊ ገለጻ ተደርጓል፡፡  

 

በተጨማሪም ሴኩላሪዝምና 

መልካም አስተዳደርን ለማስፈን 

የሲቪል ሰርቪሱ ሚና በሚል 

ርዕስ በማንኛውም የመንግስት 

ተቋም ከሃይማኖት ተጽዕኖ ነጻ 

በሆነ መንገድ ለሁሉም ዜጋ 

እኩል በሆነ ሁኔታ አገልግሎት 

መስጠት ያለበት ቢሆንም  

በአብዛኛው መዕመናንና 

የመንግስት መዋቅር ጭምር 

በዚህ ዙሪያ ብዙ ግልጽነት 

አለመኖሩን ገልጾው ያልተሟላ 

ግልጽነት ባልተያዘበት ሁኔታ ህገ 

መንግስታዊ ግዴታችንን 

እየተወጣን ነው ማለት 

ስለማይቻል የኢንስቲትዩቱ 

ሠራተኞች ይህንን ተገንዝበው 

በየዕለት በሚያደርጉት 

እንቅስቃሴ ውስጥ ተግባራዊ 

ማድረግ አለባቸው ብለዋል አቶ 

አቤል የሻነህ፡፡ 

 

በሴኩላሪዝም ወይም የመንግስት 

ተቋም ከሃይማኖት ተጽዕኖ ነጻ 

ማድረግ በሚሉ ርዕሶች ዙሪያ 

ከኢንስቲትዩቱ ሠራተኞች 

የተለያዩ ጥያቄዎች የተነሱ 

ሲሆን ከኢንስቲትዩቱ ዋና 

ዳይሬክተር ዶ/ር አመሃ ከበደ 

እና ከም/ዋና ዳይሬክትር ዶ/ር 

ዳዲ ጅማ ሰፋ ያሉ ምላሾችን 

ተሰጥቷል፡፡  

 

በዕለቱ የአለም ኤድስ ቀንን 

አስመልክተው ወ/ሪት ሜላት 

ፀጋዬ በኢንስቲትዩቱ የኤች 

አይቪ ምርምር ቡድን 

ተመራማሪ  የኤች አይ ቪ 

መተላለፊያ መንገዶች፣ ሊደረጉ 

የሚገቡ ጥንቃቀዎች፣ ኤች አይ 

ቪ ኤድስ በአለም አቀፍ ደረጃ 

እና በኢትዮጵያ ያለበትን ደረጃ 

ላይ ገለጻ ሰጥተዋል፡፡ 

ዶ/ር አመሃ ከበደ ሠራተኞችን ሲያወያዩ  



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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ምላሽ ሊሰጥ የሚችል የሙያተኞች ቡድን 

በማዋቀርና ተገቢውን ስልጠና በመስጠት 

ችግሩን ለዘለቄታው ለመፍታት ጥረት ማድረግ 

አማራጭ የሌለው መፍትሄ ነው ሲሉ 

አስገንዝበዋል፡፡ 

 

የስልጠናው ዋና ዓላማ ከዚህ በፊት በተበጣጠሰ 

ሁኔታ ሲሰጥ የነበረውን የድንገተኛ አደጋዎች 

ፈጣን ምላሽ አሰጣጥ ስርዓት በተደራጀና 

በተቀናጀ መንገድ በክልል ደረጃ ብቻ ሳይሆን 

በዞንና ወረዳም እንዲሁም እስከታችኛው 

የአስተዳደር እርከን ቀበሌ መስተዳደር ድረስ 

ባልተማከለ አሰራር  ስርዓት ተደራሽ ማድረግ 

ነው ሲሉ የስልጠናው አስተባባሪ ባለሙያ አቶ 

ናኦድ ብርሀኑ አስረድተዋል፡፡ 

 

ሥልጠናው ከኢንስቲትዩቱ፣ ከዓለም የጤን 

ድርጅትና ከዩኒሴፍ በተውጣጡ ሙያተኞች 

የተሰጠ ሲሆን በሥልጠናው ላይ ከቤንሻንጉል 

ጉምዝ ክልል፣ ከጋምቤላ ክልል፣ ከአፋር 

ክልል፣ ከሶማሊ ክልል፣ ከሀረሪ ክልልና 

ከድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር ጤና ቢሮዎች 

የተውጣጡ 35 ባለሙያዎች መሳተፋቸው 

ተረጋግጧል፡፡ 

መሥሪያ ቤታቸው በየአመቱ 
ለሚያወጣው የዘርፈ ብዙ ምላሽ 
አሰጣጥ መርሀ ግብር ኢንስቲትዩቱ 

የሚያከናውነው የዳሰሳ ጥናት 
ከፍተኛ እገዛ እያደረገ መሆኑን 
ገልጸው ይህ ዛሬ የሚጀመረው 
የግምገማ ውይይትም ወደፊት 

ለሚነደፉ መርሀ ግብሮች ከፍተኛ 
አ ስ ተ ዋ ጽ ኦ  እ ን ደሚ ያ ድ ር ግ 
ይታመናል ብለዋል፡፡ 

 
አቶ ደስታ ካሳ የኤች አይቪ እና 
የቲቢ ምርምር ተጠባባቂ ዳይሬክተር 

በበኩላቸው ይህ የዘንድሮው 
የግምገማ ስብሰባ ከዚህ ቀደም 

ከ ነ በ ረው  አ ካ ሄድ  በተለያ ዩ 
ምክንያቶች ትንሽ የዘገየ መሆኑን 
ገልጸው ይህ ቢሆንም ዝግጅቱን 

ለየት ባለ መንገድ ለማካሄድና እኤአ 
የ 2012ትን የዳሰሳ ጥናት በሚገባ 
በመገምገም ለ2014 ሥራ የተሻለ 
የአፈጻጸም አቅጣጫ ማስቀመጥ 

እንደሚገባ ገልጸዋል፡፡ 
 

በስብሰባው ላይ ከኢንስቲትዩቱ፣ 
ከክልሎችና ከተለያዩ አጋር 
ድርጅቶች በተውጣጡ የኮሚቴ 
ኣባላት በተደረገ ውድድር የዳሰሳ 

ጥናቱ ከተጀመረ አንስቶ በየዙሩ 
በሁሉም ክልሎች በተካሄደ የዳሰሰሳ 

ጥ ና ት  የ ተ ሻ ለ  አ ፈ ጻ ጸ ም 
ያስመዘገበው የአማራ ክልል ጤና 
ቢሮ ተሸላሚ ሆኗል፡፡ በባለሙያ 

ደረጃ ደግሞ ባሳዩት ትጋትና የዓላማ 
ጽናት እጅግ በጣም ጥሩ አፈጻጸም 
ነበራቸው የተባሉ አቶ ነስረዲን 
ፍትዊ፣ ቀፈኒ ቀልቤሳ፣ ጎሹ በላይ፣ 

ደረጀ ፈለቀ፣ እምባቦ ዴዴ፣ ፀዳለ 
አዲሱ እና ሁሴን ሙሀመድ 
የ ላ ፕ ቶ ፕ  ሽ ል ማ ት 
ተበርክቶላቸዋል፡፡ ለአቶ ሲሳይ 
ከበደ፣ለአቶ አድማሱ አደሮ፣ ወ/ሮ 

ኪሮስ ገ/እግዚአብሄር፣ ለአቶ ታመነ 
አብዲሳ፣ ለወ/ሮ አስካለ ተስፋዬና 
ለአቶ ደሴ ከበደም የሰርቲፊኬት 
ሽልማት ተበርክቶላቸዋል፡፡ 

 

በግምገማ ስብሰባው ላይ ከፌዴራል 
ጤ ና  ጥ በ ቃ  ሚ ኒ ስ ቴ ር ፣ 
ከኢንስቲትዩቱ፣ ከፌዴራል ኤች 
አይቪ መከላከያና መቆጣጠሪያ ጽ/
ቤት፣ ከሁሉም ክልሎች ከWHO፣ 

ከUNICEF፣ ከCDC- ኢትዮጵያ፣ 
እና ከUSAID የተውጣጡ ከ50 
በላይ ባለሙያዎች መካፈላቸው 
ታውቋል፡፡ 

አቶ ብርሀኑ ፈይሳ የፌዴራል ኤች አይ ቪ መከላከያና መቆጣጠሪያ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ሽልማት በሰጡበት ወቅት 


