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ምግብ እና ተዛማጅ አገልግሎቶች ላይ የተሰራ ጥናት ውጤት 
ይፋ ሆነ

በኢትዮጵያ  የህብረተሰብ  ጤና 
ኢንስቲትዩት የስርዓተ ጤናና 
ስነ ተዋልዶ ጤና ምርምር 
ዳይሬክቶሬት ከ አዲስ አበባ 
ምግብ  መድሀኒት  ጤና  ክብካቤ 
ቁጥጥር ባለስልጣን ጋር በጋራ 
በመሆን በቢሾፍቱ ከተማ በቢን 
ሆቴል መሰብሰብያ አዳራሽ ዉስጥ 
በአዲስ አበባ የሚገኙ የምግብ፣ 
የመጠጥ ፡ ከጤና ገር ተዛማጅነት 
ያላቸዉ  አገልግሎት ሰጪ እና 
አምራች ድርጅቶች ፡ የጤና 
ተቋማት የመድሃኒት ቤቶች፣ 
የባህል ህክምና አገልግሎት 
መስጫ ዎች እና የመሳሰሉት 
ላይ የተሰራው የዳሰሳ ጥናት 
ዉጤት ይፋ ሆነ ፡፡
የኢትዮጵያ  የህብረተሰብ  ጤና 
ኢንስቲትዩት ምክትል ዋና 
ዳይሬክተር ዶ/ር ጌታቸዉ 
ቶሌራ  በመግብያ ንግግራቸዉ 
እንደተናገሩት ይህንን ስራ 

በኢሕጤኢ የህዝብ ግንኙነትና ኮሙኒኬሽን ቢሮ በየወሩ የሚዘጋጅ

የኮሌራ ክትባት የአፈጻጸም ግምገማ መድረክ ተካሄደ

ለመስራት  በቂ በጀት አልነበረም 
ስራው ሲሰራ ግብ መድረስ አለበት 
ተብሎ የተሰራ ስራ መሆኑን 
የገለጹ ሲሆን በሽታን መከላከል 
ጤናን ማጎልበት መሆኑን ጤናና 
ምግብ የተያያዙ መሆኑናቸውንና፡

፡ወደ ሰዉ አፋ የሚገቡ ነገሮች 
ቁጥጥር የሚያስፈልጋ ቸው 
በመሆኑ ስራዉን ያደረገው ሲሆን  
50 ሺህ በላይ የሚሆኑ ተቋሞችን 

         . . .ወደ ገጽ 2 ዞሯል

የኢንስቲትዩቱ የበሽታዎችና የጤና 
ክስተት ቅኝትና ምላሽ ዳይሬክቶሬት 
በጋምቤላ፣በኦሮሚያ፣በደቡብ፣ 
በሶማሊያ እና በሲዳማ ክልሎች 
በኮሌራ የተጠቁ 20 ዞኖች እና 32 
ወረዳዎች  ሲሰጥ የነበረዉ የወረርኝ 
ምላሽ ስራዎች እና በሁለት ዙር 

         . . .ወደ ገጽ 3 ዞሯል

ሲሰጥ የነበረውን የኮሌራ ክትባት 
አፈጻጸም አስመልክቶ ከመጋቢት 
10 እስከ  11/2013 ዓ.ም  በሀዋሳ 
ከተማ  የግምገማ መድረክ ተካሄደ፡፡
የመድረኩ ዋና አላማ በወረርሽኝ 
ምላሹ ተግባራቶች እና በክትባት 
ዘመቻው ወቅት የተገኙ ውጤታማ 

ስራዎችን እንዲሁም ታይተው 
የነበሩ ክፍተቶችን በመለየት በቀጣይ 
ኮሌራን ለመከላከል በሚደረጉ 
የተለያዩ ስራዎች ላይ ግምገማ እና 
ምክከር ለማድረግ ነው፡፡
አቶ መስፍን ወሰን የኢንስቲትዩቱ 
የበሽታዎችና የጤና ክስተት ቅኝትና 
ምላሽ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር 
በመድረኩ የመክፈቻ ስነ-ስርዓት 
ወቅት እንደ ገለጹት የኢትዮጵያ 
የሕብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት 
የተለያዩ የሕብረተሰብ ጤና አደጋ 
ችግሮችን ለመፍታት በተለይም  
የኮሌራ ወረርሺኝን በሃገር አቀፍ 
ደረጃ ለመከላከል ብሎም ለማጥፈት 
በርካታ ስራዎች መሰራታቸውን፣ 
ከነዚህ ስራዎች መካከል በሽታውን 
ለመግታት የኮሌራ ወረርሽኝ 
መከላከል እና የክትባት ዘመቻ 
አንዱ መሆኑን እና ወረርሽኙ 
ከተከሰተባቸዉ ወረዳዎች መካከል 
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. . . የኮሌራ ክትባት

ከ95 ፐርሰንት በላይ ለመቆጣጠር 
መቻሉን ገልጸዋል፡፡ 
በተጨማሪ በዘላቂነት ወረርሽኙን 
ለመከላከል አለምቀፍ ኮሌራን 
የማጥፋት ግብረ-ሃይል 
ያሰቀመጠውን መመሪያ መሰረት 
በማድረግ እስትራቴጂክ አቅጣጫ 
መዘጋጀት መቻሉንና በቀጣይም 
ኮሌራን ለመከላከል የሚያገለግል 
የ10 ዓመታት እቅድ ተዘጋጅቶ 
በመጠናቀቅ ላይ መሆኑን 
ዳይሬክተሩ አያይዘው ገልጸዋል፡፡
ኮሌራ ወረርሺኝ በአብዛኛው 
የሚከሰተው የአካባቢ እና የግል 
ንጽህና እጥረት እንዲሁም የግንዛቤ 
እጥረት ባለባቸው በታዎች  

ስለሆነ የችግሮቹ ምክንያቶች ላይ 
የሚመለከታቸው አካላት ሁሉ 
ትኩረት ሰጥተው ሊሰሩ እንደሚገባ 
አቶ መስፍን ወሰን በመጨረሻ 
ማሳሰቢ ሰጥተዋል፡፡ 
ደ/ር ሞቲ ኢዶሳ የኢንስቲትዩቱ 
የበሽታዎችና የጤና ክስተት ቅኝትና 
ምላሽ ዳይሬክቶሬት የባክቴሪያል 
በሽታዎች ቅንት እና ምላሽ ቡድን 
አስተባባሪ በበኩላቸው የኮሌራ 
ወረርሺኝ ተከስቶ በነበረባቸው 
ቦታዎች ለሁለት ዙር ሲሰጥ 
የነበረው ክትባት በሽታውን 
ከመግታት አንጻር ከፍተኛ ውጤት 

ማስገኘቱን እንዲሁም በሃገር አቀፍ 
ደረጃ በኮሌራ ሊጠቁ የሚችሉ 
118 ወረዳዎች መለየታቸውን እና 
በሽታውን ለመቆጣጠር የሚያስችሉ 
ክትባትን ጨምሮ የተለያዩ ስራዎች 
እየተሰሩ መሆኑን አብራርተዋል፡፡
በወረርሽኙ ምላሽ ወቅት ሲሳተፉ፣ 
ሲያስተባብሩ እና ሲመሩ የነበሩ 
የክልል፣ የዞን  እና የወረዳ ሃላፊዎች 
እንዲሁም ተወካዮች በመድረኩ ላይ 
የተሳተፉ ከመሆናቸውም በላይ 
የአፈጻጸም ሪፖርት ከየወረዳዎች 
ቀርበው ግምገማና የተለያዩ 
አስተያየቶች ተሰጥቶባቸዋል፡፡

በእናቶችና ህጻናት ጤና ዙሪያ መረጃዎችን ለማሰባሰብ የማስጀመሪያ 
ፕሮግራም ይፋ ሆነ  

የኢንስቲትዩቱ የጤና እና ስነ-
ተዋልዶ ምርምር ዳይሬክቶሬት 
በእናቶችና ህጻናት ጤና ዙሪያ  
ጥናትና ምርምር ለማካሄድ 
ባዘጋጀው ፕሮግራም መሰረት 
የጥናቱን መረጃዎች ለማሰባሰብ 
ፕሮግራሙን ከሚመሩት 
ባለሙያዎች  እና ከተለያዩ 
ዩኒቨርሲቲዎች ለተመረጡ  

10 ለሚሆኑ  Post-Doctoral 
እና  Implementation fellow   
በተገኙበት መጋቢት 6/2013 
ዓ.ም በኢንስቲትዩቱ አዳራሽ  
የማስጀመሪያ ፕሮግራም ይፋ 
አደረገ፡፡
የስልጠናው ዋና ዓላማ 
በኢትዮጵያ የእናቶችና ህጻናት 
ህመምና ሞት በከፍተኛ ደረጃ 

የሚታይ በመሆኑ ችግሩን 
ለመቅረፍ በመንግስት በኩል 
የሚወሰዱ የጤና ማሻሻያ 
ፕሮግራሞች ሳይንሳዊ እና 
ጥናታዊ የምርምር መረጃዎች 
ላይ መሰረት ያደረጉ እንዲሆኑና  
የእናቶችን እና የህጻናትን 
የጤንነት ችግር ለመፍታት 
ተግባራዊ እየተደረጉ በሚገኙ 
ፕሮግራሞች ላይ የሚታዩ 
ክፍተቶች ካሉ ለመቅረፍ 
ብሎም አዳዲስ የፕሮግራም 
አቅጣጫ ለሚያስፈልጋቸው 
ችግሮች ደግሞ በጥናት 
የተደገፉ  የተለያዩ ሃሳቦችን 
በመንደፍ ለፖሊሲ አውጭዎች 
ለማቅረብ ነው፡፡
በእናቶችና ህጻናት ጤና ዙሪያ 
የሚካሄደው የጥናትና ምርምር 
ፕሮግራም ለ2 አመታት 
የሚቆይ ሲሆን የጥናቱን 
መረጃዎች ለሚሰበስቡና 
የትንተና ስራ ለሚሰሩ Post-
Doctoral እና Implementa-
tion fellow   የማስተዋወቅና 
የማስጀመሪያ ፕሮግራም 
ተካሂዷል፡፡
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. . . ምግብና ተዘዛማጅ
         ከገጽ 1 የዞረ

በአካል እየተዞረ የተሰራ ስራ 
መሆኑን ገልጸዋል፡፡
በመቀጠልም  አዲስ አበባ ምግብና 
መድሀኒት ና ጤና ክብካቤ 
ቁጥጥር  ባለስልጣን አማካሪ 
የሆኑት አቶ  ጌታቸዉ ወረቲ 
እንደተናገሩት በአዋጅ በተሰጠዉ 
ስልጣን  አዲስ አበባ ያሉ ጤና 
ተቋማት የጤና ባለሞያዎች 
ጠቅልሎ ከመያዝና አገልግሎት 
አሰጣጡን ከመከታተል አኳያ 
የምግብ ጤና ነክ ኢንዱስትሪዎች 
ተቋማት በዋናነት በዛ  ዉስጥ 
የሚሰሩ ባለሙያዎች ብቃት 
ማረጋገጥ የቁጥጥር ስራ  ላይ 
ይሰራል ፡፡በህገወጥ ስራ ላይ 
የተሰማሩ  በዘርፉ ተቀላቅሎ  
አገልግሎት እየሰጡ ይህን ጥናት 
የኢትዮጵያ  የህብረተሰብ  ጤና 
ኢንስትትዩት ጋር በመተባበር 
የተደረገ ጥናት ነዉ ከፍ ያለ 
ምስጋና ለማቅረብ እወዳለዉ፡፡
ይህ ጥናት ከተጠና ልዩ 
የሚያደርገዉ ሁለት ነገሮች አሉ
1. የተሰበሰበዉ መረጃ (ዳታ) 
የመረጃ ምንጭ አድርጎ መጠቀም 
ይቻላል ፡፡
2. በዘርፉ ለሚካሄዱ ጥናት 
ይሁንእንጂ የመጀመሪያዉ ጥናት 
እንደመሆኑ መንግስት እንደ 

መነሻ ሰነድ ሊጠቀምበት ይችላል፡
፡
ለዚህ ዉጤት እንድንበቃ 
ስራዉን ለሰሩ ባለሞያዎች ፡ 
ለዉጤት ያበቀኑን አመራርና 
ሰራተኞች አመሰግናለዉ በማለት 
መልክታቸዉን አስተላልፈዋል፡፡
ከዚህም በመቀጠል ጥናቱን 
ሲያስተባብሩ የነበሩት የኢትዮጵያ  
የህብረተሰብ  ጤና ኢንስትትዩት 
ተባባሪ ተመራመሪ ወ/ሮ ትዕግስት 
ሹመቴ  ጥናቱ እንዴት እንደተሰራ 
ሲያብራሩ ጥናቱ የተካሄደዉ 
በአዲስ አበባ ላይ የሚገኙ 
የምግብና  የጤና መድሀኒት 
የተለያዩ ከጤና  ጋር ተዛማጅ 
ያላቸዉ ተቋማትን ያካተተ የዳሰሳ 

ጥናት ነዉ፡፡ ጥናቱን ለማካሄድ 
ያስፈለገበት ዋንኛ ምክንያት አንድ 
ላይ ተሰብስቦ ስላልተገኛ ይህንን 
መረጃ ወደ እንድ ቦታ ሰብስቦ 
ለማስቀመጥ እና ያለዉን የተቋም 
ቁጥር ለማወቅ የተስራ ጥናት  
ነው፡፡የጥናቱ ዋና  አላማ በአዲስ 
አበባ ዉስጥ የሚገኙ የምግብ 
መጠጥ የጤና ተቋማት ፡ በጤና 
ተቋማት ዉስጥ የሚሰሩ የጤና 
ባለሞያዎች ፤ ባህላዊ ህክምና 
ሰጪ ተቋማት ከጤና ጋር 
ተዛማጅነት ያላቸዉ ተቋማቶችን 
ቁጥራቸዉ እና ያሉበትን ሁኔታ 
ለመከታተል ነዉ፡፡

የልማት መንግስታት ባለስልጣን 
(IGAD) በኢትዮጵያ የሚደረገውን 
የኮቪድ 19 ምላሽ የሚያግዙ ከ13 
ሚሊዮን ዩሮ በላይ የሚያወጡ 
የሕክምና መገልገያ መሳሪዎችን 
ድጋፍ አደረገ፡፡ ድጋፉ የአውሮፓ 
ህብረት እና የልማት መንግስታት 
ባለስልጣን የኮቪድ 19 የጤና እና 
ማህበራዊ ተጽዕኖ ላይ የሚሰጡት 
ምላሽ አካል ነው፡፡
የ IGAD ዋና ስራ አስፈጻሚ ዶ/ር 
ወርቅነህ ገበየሁ መሳሪዎቹን ለጤና 
ሚኒስቴር ሚንስትር ዲኤታ ዶ/ር 
ደረጀ ዱጉማ አስረክበዋል፡፡
የግል የሕክምና ደህንነት 
መጠበቂያዎች፣ የፊት ማስኮች፣ 
አምቡላንሶች፣ ተንቀሳቃሽ 
ላቦራቶሪ፣ ወ.ዘተ ከተለገሱት 
ውስጥ የሚካተቱ ሲሆን በኢትዮጵያ 

የልማት መንግስታት ባስልጣን ለኮቪድ-19 ምላሽ የተለያዩ ድጋፎችን 
አደረገ

የሕብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት 
በኩል የሚሰራጩ ይሆናል፡፡ 
የመጀመሪያው ዙር ስርጭት ወደ 
ሀገር መግቢያ በሮች አከባቢ እና 

ድንበር ላይ ለሚገኙ የስደተኞች 
ካምፕ የሚሰራጩ ሲሆን እንደ 
አጠቃቀማቸው ደግሞ በድጋሚ 
የሚሰራጭ ይሆናል፡፡


