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

በኢጤሥምኢ ሕዝብ ግንኙነት 
አገልግሎት በየአስራ አምስት ቀኑ 
ዘወትር ማክሰኞ በኢንስቲትዩቱ 

ክንውኖች ላይ በማተኮር የሚታተም 
 

ቅጽ 1 ቁጥር 6 
ዏጋቢት 14 ቀን 2002 ዓ.ም 

 በጤና የምርምር ዘዳዎችና 
በስነ ምግባር መርሆዎች ሊይ 
ትኩረት ያዯረገ የአሥር ቀን 
ሥሌጠና በኢንስቲትዩቱ 
በቅርቡ ሇተቀጠሩ ጀማሪ 

የምርምር ባሇሙያዎች 
ከመጋቢት 6 ቀን 2002 ዓ.ም 
ጀምሮ በኢንስትቲዩቱ አዱሱ 
አዲራሽ ተሰጠ፡፡   
 

ስሌጠናውን በንግግር የከፈቱት 
የኢንስቲትዩቱ ምክትሌ ዋና 
ዲይሬክተር ድ/ር አመሀ ከበዯ 
ሰሌጣኞችንና አሰሌጣኞችን 
እንኳን 

ዶ/ር አመሀ ከበዯ ሥልጠናውን በንግግር በከፈቱበት ወቅት 

በመሊ ሀገሪቱ ባለ ክሌልች 
ሉካሄደ ከታቀደት የሊብራቶሪ 
አሰተዯዯር የስሌጠና ኘሮግራሞች 
አንደ የሆነው ስሌጠና ከየካቲት 
22 እስከ 26 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም 
በመቀላ ከተማ ተካሄዯ  
 
የስሌጠናው ኘሮግራም 
አስተባባሪና በኢትዮጵያ ጤናና 
ስነምግብ ምርምር ኢንስቲትዩት 
ውስጥ የሊብራቶሪ ኦፊሰር 
የሆኑት አቶ ጎንፋ አያና 
የስሌጠናውን አሊማ የሊብራቶሪ 
አገሌግልቶች ዯረጃ በዯረጃ 

እራሳቸውን እያሻሻለ በአሇም 
የጤና ዴርጅት /WHO-
AFRO     / የተቀመጡትን 
የዕውቅናና የጥራት ዯረጃዎችን 
እንዱያሟለ ማስቻሌ እንዯሆነ 
ተናግረዋሌ፡፡  
 
በስሌጠናው ከአፋር 15 
ከትግራይ 2ዏ በጠቅሊሊ 35 
ሰሌጣኞች የተሳተፉ ሲሆን፤ 
እነርሱም የሊብራቶሪ ቴክኒክ 
አሰራርን በዯንብ የሚያውቁና 
በሙያው የተካኑ መሆናቸውን 
አቶ ጎንፋ አያና ገሌጸዋሌ፡፡ 

እንዯ አቶ ጎንፋ አገሇሊጽ 
ስሌጠናው በሰው ኃይሌ 
አሰሊሇፍ፣ በሊብራቶሪ አወቃቀር፣ 
በሊብራቶሪ ቡዴኖች ቅንብር እና 
የሊብራቶሪ ሥራ አስተዲዯር ሊይ 
ያተኮረ ነበር፡፡  
 
ስሌጠናው ከዚህ ቀዯም 
በኦሮሚያ በዯቡብ በባህርዲር 
በጋምቤሊ በቤንሻንጉሌ ጉሙዝ 
በአዱስ አበባ እና ሇፖሉስና 
ሇምዴር ጦር ክፍልች የተሰጠ 
ሲሆን ቀጣዩ ስሌጠናም በሀረር 
እንዯሚሰጥ ሇማወቅ ተችሎሌ፡፡  

የሊብራቶሪ  አስተዲዯር ስርዓት ሥሌጠና በመቀላ ተካሄዯ  

በዚህ እትም፡- 

የኢንስቲትዩቱ ስፖርታዊ ውዴዴር 
ተጀመረ 

2 

የሊቦራቶር ጥራት በማሳዯግ ዙርያ 
ሥሌጠና ተሰጠ 

3 

ከሠራተኞች ማህዯር  4 

ወዯ ገጽ 4 ዞሯል 

በምርምር ዘዳዎችና የስነ-ምግባር መርሆዎች ሊይ 
ሥሌጠና ተሰጠ 

አቶ ጎንፋ አያና  
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የኢንስቲትዩቱ ስፖርታዊ ውዴዴር ተጀመረ 
የኢንስቲትዩቱን 
ሠራተኞች 
በማቀራረብ፣ ጥሩ 
የሥራ አካባቢ 
በመፍጠርና ጤናማና 
ንቁ እንዱሁም 
በሥራው ዯስተኛ የሆነ 
ሠራተኛን በመፍጠር 
ዓሊማ ሊይ 
የተመሰረተው የስፖርት 
ውዴዴር ባሇፈው 

ቅዲሜ በራስ ኃይለ 
ሜዲ ተጀመረ፡፡ 
 
በኢንስትቲቱ ተሊሊፊና 
ተሊሊፊ ባሇሆኑ 
በሽታዎች ምርምር 
ዲይሬክቶሬት ረዲት 
ተማራማሪ በሆነው 
በወጣት አቤሌ 
ወሌዯትንሳይ እና 
በጓዯኞቹ ተጀምሮ 

በኢንስቲትዩቱ የሰው 
ሀብት ሥራ አመራርና  
ጠቅሊሊ አሌግልት 
ዲይሬክቶሬት እንዱሁም 
በኢንስቲትዩቱ ሶሻሌ 
ኮሚቴ በተገኘ ዴጋፍ 
የተጀመረው ይሄው 
የስፖርት ውዴዴር 
ባሇፈው ቅዲሜ በተገኙ 
ሠራተኞች 
የመጀመሪያውን 

የእግርኳስ ውዴዴር 
አካሂዶሌ፡፡ 
 
ወጣት አቤሌ 
ማንኛውም 
የኢንስቲትዩቱ ሠራተኛ 
በመጪዎቹ ውዴዴሮች 
ጾታ እና እዴሜ 
ሳይሇይ እንዱሳተፍ 
ጥሪውን አስተሊሌፏሌ፡፡ 

ለኢንስቲትዩቱ ሠራተኞች በሙሉ 
 

በየአሥራ አምስት ቀኑ በምትታተመው በዚህች  በኢንስቲትዩቱ ወቅታዊ እንቅስቃሴዎች ላይ 
በምታተኩረው የዜና መጽሄታችን ላይ ጽሁፎችን፣ ግጥሞችን፣ ገጠመኞችን፣ አጫጭር ልቦለዶችንን 
ሌሎች ለዜና መጽሔታችን አንባቢያን ይጠቅማሉ የምትለሏቸውን ሁሉ በማቅረብ እንድትሳተፉ 

የዝግጅት ክፍሉ ጥሪውን ያቀርባል፡፡ 

 

ƒ°³´ ›ÃG<”w” nል ›”eT wK”' 

T°uK ›ÃውሰÅ” IÓÒ~” Øc”' 

Ða Çv ›”uል ›�S”´`”' 

Sgg< SMካU ’¨< ›?‹ ›Ã y= ›?Ée”:: 

 

 

 vÅÑ—’~ Ÿc<“T> Ò^ }ö""]¨<'  

 ከ}ðØa ›ÅÒ ›ÏÓ ›eŸò¨<' 

 SMf TቋቋU Ÿ„ ¾TÃð�¨<' 

 ¾ደህንነት ዏቅሰፍት ›?‹ ›Ã y= ነው:: 
 

 

TjóU ÃunM kT>e ›Mwc”'  

Sjð\U Ãp` u Å ›?¡e SeK”' 

du‹ du d¾J’ ÐŸ` Úª�”' 

uÚKT ió” ›Ñ<K Åó` SJ”' 

ÃMp ¾T>hK¨< SÕ´ uw`H”:: 

 

 u›?Ée ÃkKÇM QÃ¨ƒe Ã“nM' 

 �^c<” ÁMÖL u�dƒ ÃÝ¨�M' 

 ›[o T>ØT>× c=ፈÏ ÁnØLM' 

 �¨<” Kui� SõƒN? ÃJ“M' 

 ወገኔ አንዯም በል እንግዲህ ይበቃል፡፡ 

      

     �¾}SŸ[ ›¾}’Ñ[¨< ' 

eT@~” KSÓ�ƒ ¨’@ ›¾ÔÅK¨<'  

›”É w‰ dÃJ” w²< Áe¨ÅÅ' 

´S<ƒ �²=U �³U �Ápu²u²¨<'  

Ða Çv wKA KT>ÁS’´[¨<'  

�”Å“k¨< ”q ›Ï_ u=Ã²¨<'  

ŸSççƒ K?L U”e U`Ý ›K¨<'  

U”U dÃ[Ç É”Ñƒ vLcu¨<'  

vL¨k¨< S”ÑÉ ui�¨<KÁ²¨<' 

lßƒ“ ›²’< ŸG<K<U ŸvÉ 

’¨<፡፡  
 

 

 

S’h¨< u=SeMU kLM ›=U”ƒ hÃ[e'  

}c^ß„ u?ƒ Ku?ƒ �”ÇÃÅ`e' 

�”ÇÃ²TSƒ w²< �¾�Kó' 

u²<]Á Ñv‹” ስKU” }eóó' 

vK pêM eS< ›Ï_ ¾T>vK¨<'  

u×U uSÖ”kp Ÿ\p ¾T>gg¨< ' 

É”u` dÃÑÉu¨< G<K<” ¾T>ÁÖn¨<' 

K†M}—T Øn~ É`w ’¨<:: 

 

 

 

KQÃ¨ƒI ªÒ eØ KT”U ›ÃÅKU'  

›?Ée ›Á”kLóU ¨Ñ” ›ƒkÅU'  

›"M Ó´ðƒ ¾K¨< Å`ሶ Ñ<w ›ÃMU  

"MH@Æ ›ÃS×U dÃ’Ÿ<ƒ ›Ã’"U'  

SÖ”kp ÃuÍM ŸG<K<U ŸG<K<U'  

zÃ[c<” TUŸ— K?LU SንÑÉ ¾KU' 

}Ö”pq SÕ´ dÃhM ›Ãk`U' 

u=‰M S�kw ’¨< S¨c” "MJ’'  

›MÑv―U K’@ U”É’¨< SÖkU'  

 

  

   ¾°ÉT@ T^²T>Á �”Å}Ñ–Kƒ' 

 ›?Ée” ¾T>ÁÖó ²Lm SÉN’>ƒ' 

 U`U\ cUa �eŸ= kSUKƒ'  

 ŸSÖØ Ÿ´S<ƒ ከልማዶች G<K<' 
 ÃÑvM SÖ”kp SÖkU u¨<K<' 

  

     

    (አስቴር ማሞ- ከቤዯ-ዏጽሀፍት) 
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‹‹በሊቦራቶር እውቅና 

ሇማግኘት ሊሇፉት 

ሶስት ዓመታት 

እየሇፋን ነን፡፡ ይህ 

ዯግሞ የባሇሙያዎችን 

አቅም የማጎሌበት 

ሥሌጠናንም 

ያጠቃሌሊሌ››
 

ሲለ አቶ ጎንፋ አክሇዋሌ፡፡ 
  
የዚህ ሥሌጠና ጠቀሜታ የጥራት 
ዯረጃውን የጠበቀ ሊቦራቶሪ 
ሇመፍጠር በጥራት ዙርያ ያሇውን 
የሊቦራቶሪ ችግር የመፈተሽ አቅምን 
ማጎሌበት ሲሆን፤ ያሇንን በጀት እና 
ግብዓቶች በተገቢው ሁኔታ 
በመጠቀምም ኢንስትቲዩቱ 
የሀገሪቱን ሊቦራቶሪ ከማጠናከር 
አንጻር  ወዯ ፊት እንዱራመዴ 
ሇማስቻሌ ነው፡፡ በስሌጠናው 
ከሊቦራቶሪ ምርመራ ሂዯት በፊት፣ 
በሊቦራቶሪ ምርመራ ጊዜ እና 
ከሊቦራቶሪ ምርመራ ሂዯት በኋሊ 
ባለ ሶስት የሊቦራቶር ሂዯቶች ሊይ 
ትኩረት ተዯርጓሌ፡፡ 
 

የክሌሌ ሊቦራቶርዎችን አቅም 
የመገንባት ሥራ ኢንስትቲዩቱ 
ካለት ተግባራት መካከሌ አንደ 
እንዯመሆኑ የሊቦራቶር ሥራዎች 
የጥራት ዯረጃቸው እንዱያዴግ እና 
እውቅና እንዱያገኙ የሚያስችሌ 
ሥሌጠና በኢንስቲትዩቱ አዲራሽ 
ከመጋቢት 7 እሰከ 11 ቀን 2002 
ዓ.ም ተሰጠ፡፡    
 

የክሌሌ ሊቦራቶሪ አቅም ግንባታ 
ዲይረክቶሪት የሊቦራቶሪ ባሇሙያ 
የሆኑት አቶ ጎንፋ አያና 
ሥሌጠናውን በከፈቱበት ወቅት 
ሥሌጠናው በአይነቱ ሌዩ መሆኑን 
እና የዚህ አይነት ሥሌጠና ከዚህ 
በፊት አንዴ ጊዜ ብቻ መሰጠቱን 
ጠቅሰው ሥሌጠናው የሊቦራቶሪ 
ጥራት ሥርዓት ምን ማሇት ነው? 
ምን ያህሌስ ተግባራዊ ተዯርጉዋሌ? 
ውጤቱስ ምንዴ ነው? የሚለትን 
እንዯሚሸፍን ተናግረዋሌ፡፡ 
  
‹‹በሊቦራቶሪ እውቅና ሇማግኘት 
ሊሇፉት ሶስት ዓመታት እየሇፋን 
ነን፡፡ ይህ ዯግሞ የባሇሙያዎችን 
አቅም የማጎሌበት ሥሌጠናንም 
ያጠቃሌሊሌ›› ያለት አቶ ጎንፋ  
በዚህም ዙርያ የዓሇም የጤና 
ዴርጅት እና የአሜሪካን የበሽታዎች 
መከታሊከያና መቆታጠሪያ ማዕከሌ 
(CDC) ሇአፍሪካ ታዲጊ ሀገራት 
አሇም አቀፍ የእውቅና መስፈርቱን 
ከመጠበቅ ይሌቅ 
ሊቦራቶሪዎቻቸውን ወዯ እውቅና 
ማዴረስ የሚችለበት የእውቅና 
ሂዯት በማመቻቸቱ በአሁኑ ሰዓት 
ዝርዝር ተግባራት ተሇይተው 
ወጥተው የእውቅና ኮሚቴም 
ተቋቁሟሌ ከአጋሮች ጋር 
በመረዲዲት እንቅስቃሴ በማዴረግ 
ሊይ ነን ብሇዋሌ፡፡  
 
‹‹በመሆኑም ሰሌጣኞቹ ኢትዮጵያ 
በመጀመሪያ  ሇእውቅና 
ከምታቀርባቸው ሊቦራቶሪዎች  
የተውጣጡ ባሇሙያዎች ናቸው›› 

የሊቦራቶር ጥራት በማሳዯግ ዙርያ ሥሌጠና ተሰጠ 

ለሥልጠናው ዯሳታፊዎች የምስክር ወሟቀት በዯሰጠበት ወቅት 



የኢትዮጵያ ¾ጤናና ሥነ ምግብ 

ምርምር ኢንስቲትዩት 

በኢትዮጵያ ¾ጤናና ሥነ 
ምግብ 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 

 

ገጽ 4 

ዯህና መጣችሁ ካለ በዃሊ 
ስሌጠናው ያሇው ጠቀሜታ ከፍ 
ያሇ መሆኑን በተሇይም በምርምር 
መነሻ ሀሳቦች አዘገጃጀት መረጃን 
የማቀነባበር የመተንተን እና 
የኮሙኒኬሸን ክህልቶችን ሇማዲበር 
እንዯሚያግዝ ገሌጸዋሌ፡፡  
 
   ድ/ር አመሀ  በማያያዝም 
ሥሌጠናዉ በምርምር ስራ ውስጥ 
ሉኖር ስሇሚገባዉ የስነ-ምግባር 
መርህ ምንነትና አስፈሊጊነት ሊይ 
ትኩረት እንዯሚያዯርግ ጠቅሰው፤ 
ሰሌጣኞች ከስሌጠናው ከሚያገኙት 
እውቀት በመነሳትም ወዯ ፊት 
የተሇያዩ ችግር ፈችና ሇህብረተሰቡ 
የሚጠቅሙ የምርምር ሀሳቦችን 
ያፈሌቃለ ተብል እንዯሚታመን 
ተናገረዋሌ ፡፡   
 
TB CTA /USAID የተሰኘው 

መንግስታዊ ያሌሆነ ዴርጅትን 
በመወከሌ በስሌጠናዉ ሊይ 
አስተያየት እንዱሰጡ የተጋበዙት 
ድ/ር ብርሃነ መስቀሌ አሰፋ 
በበኩሊቸው  ዴርጅታቸው 
ባሇፈው አንዴ አመት ጊዜ 
ውስጥ በጤናው መስክ 
ዯረጃቸውን የጠበቁ አገሌግልቶች 
እንዱኖሩ የተሇያዩ ዴጋፎችን 
ሲያዯርግ መቆየቱን ጠቅሰው 
ዴርጅቱ ስሌጠናውን በትብብር 
ያዘጋጀውም ከዚህ አሊማ 
በመነሳት እንዯኾነ ተናግረዋሌ ፡፡ 
ድ/ር ብርሃነ መስቀሌ አክሇውም 
ዴርጀታቸው በኢትዮጲያ ውስጥ 
በተሇያዩ ክሌልች ስሇሚያዯርገው 
ተጨባጭ እንቅስቃሴና ትኩረት 
ስሇሚሰጥባቸው የጤና ችግሮች 
ዙረያ ማብራርያ ሰጥተዋሌ፡፡   
  
በስሌጠናው ሊይ ወዯ 30 

የሚጠጉ ጀማሪ የኢንስትቲዩቱ 
ተመራማረዎች የተካፈለ 
ሲሆን ስሌጠናውን ድ/ር እሸቱ 
ሇማ(National research 
Agenda)፤ድ/ር መኩሪያ
(Ethiopian law/Regulation 
and Health Research)፤ድ/
ር ይምጡ(History of 
Health Research Ethics)
፤ድ/ር የማነ (National 
Health Research Ethics 
Review Guideline) ፤ድ/ር 
አየሇ (research and Re-
search Proposal) በሚለ 
ርዕሶቸ ሊይ ሰጥተዋሌ፡፡  
ከኢትዮጲያ ጤናና ስነ ምግብ 
ምርምር ኢንስትቲዩት ጋር 
በመተባበር ስሌጠናውን 
ያዘጋጀው TB CAP /USAID 
የተሰኘው መንግስታዊ ያሌሆነ 
ዴርጅት ነው፡፡   

በምርምር ዘዳዎችና ... 

 
 
 
 
 

ከመስከረም እሰከ የካቲት 2002 ዓ.ም አዱስ የተቀጠሩ እና በጡረታ የተሰናበቱ የኢንስቲትዩቱ 
ሠራተኞች 

 
ከዴር ሁሴን ' አቶ ሞአ አባተ ' አቶ ክፍላ ሀብቴ ' ወ/ሪት ውብአየሁ ካሳ ' ወ/ሮ ሙለ ጌቱ ' አቶ 
ናትናኤሌ ዯረሰ ' ድ/ር ፋሲሌ መንግስቱ ' ወ/ሮ ራጂአ አቡበከር ' አቶ ፍጹም ፍቅሩ ' አቶ ጌታሁን ሞሊ 
ተሊሊፊና ተሊሊፊ ባሌሆኑ በሽታዎች የስራ ክፍሌ በባሇሙያነት፣ 
  
አቶ መሌካሙ ዯመቀ እና አቶ ፈቃደ ሇገሰ በመዴሀኒት ምርምር ክፍሌ በባሇሙያነት ፣ 
 
አቶ ተፈራ ሽመሌስ በዋና /Core/ ሊቦራቶሪ አገሌግልት ክፍሌ በባሇሙያነት፤ 
 
አቶ ሀብታሙ ታዯሰ እና አቶ ዯረጄ ካሣ በአስተዲዯርና ፋይናንስ ክፍሌ  
 
ወ/ሮ ፀሏይነሽ ኤሌያስ እና አቶ ዲግም መርሻ በህዝብ ግንኙነት አገሌግልት በባሇሙያነት ተቀጥረዋሌ፡፡ 
 

በጡረታ የተሰናበቱ 
 
አቶ ዯርሶ ገበየሁ፣ ወ/ሮ ያሇምጥሊ ሀይላ፣ አቶ መኮንን ሁነኛው፣  አቶ ተስፋዬ መንገሻ፣ አቶ ፀጋዬ 
ዯምሴ እና አቶ በሊይ አበበ በጡረታ ተሰናብተዋሌ 


