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መቀንጨርን ለመቀነስ ሲተገበር የቆየው ፕሮግራም የተደራሽነት 
ጥናት ይፋ ሆነ

የኢትዮጵያ የሕብረተሰብ ጤና 
ኢንስቲትዩት የምግብ ሳይንስና 
ስነ ምግብ ምርምር ዳይሬክቶሬት 
በጤና ሚኒስቴር እና ግብርና 
ሚኒስቴር ቅንጅት እ.ኢ.አ 
ከ2017 ዓ.ም ጀምሮ ሲተገበር 
የቆየው የህጻናትን መቀንጨር 
የመቀነስ ፕሮግራም ተደራሽነቱን 
አስመልክቶ የተሰራ ጥናት 
በመጠናቀቁ ግንቦት 6/2013 
ዓ.ም በአዳማ ከተማ ለባለድርሻ 
አካላት ይፋ አደረገ፡፡
የጥናቱ ዋና አላማ የፕሮግራሙ 
ተደራሽነት ምን እንደሚመስልና 
የተገኘውን ውጤት ለባለድርሻ 
አካላት ማሳወቅ ነው፡፡
ዶ/ር ጌታቸው ቶሌራ 
የኢንስቲትዩቱ ም/ዋና 
ዳይሬክተር በአውደ ጥናቱ 
የመክፈቻ ስነ-ስርዓት ወቅት 
ከጥናትና ምርምር፣ ከሕብረተሰብ 

በኢሕጤኢ የህዝብ ግንኙነትና ኮሙኒኬሽን ቢሮ በየወሩ የሚዘጋጅ

ጤና አደጋዎች እንዲሁም 
ከላቦራቶሪ አቅም ግንባታ አንጻር 
ኢንስቲትዩቱ እየሰራ የሚገኘውን 
በርካታ ስራዎች የገለጹ ሲሆን 
በጥናቱ ዘርፍ ከተሰሩት ስራዎች 

ውስጥ አሁን ይፋ እየተደረገ 
የሚገኘው የህጻናትን መቀንጨር 
ለመቀነስ የተሰራውን ፕሮግራም 
ተደራሽነት ምን እንደሚመስል 
የሚፈትሽ ዳሰሳዊ ጥናት አንዱ 
መሆኑን ተናግረዋል፡፡ 
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በደቡብ ክልል በሐዋሳ ከተማ 
ለሕብረተሰብ ጤና አደጋዎች 
ቁጥጥር ባለሙያዎች የተሰጠው 
መሰረታዊ የፊልድ ኤፒዲሞሎጂ 
ስልጠና ከሶስት ዙር ስልጠና በኋላ 
የተጠናቀቀ ሲሆን በዚህ ስልጠና 
24 ከደቡብ 3 ባለሙያዎች ደግሞ 
ከኦሮሚያ የተውጣጡ ሲሆን 

በስተመጨረሻም ላይ ሁሉም 
ሰልጣኞች በየምድብ ወረዳዎቻቸው 
የሰሩትን የጥናት ስራዎቻቸውን 
አቅርበው ውይይት ተደርጎባቸዋል፡፡
አቶ ጃፈር ከዛሊ ከኢትዮጵያ 
የሕብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት 
የሕብረተብ ጤና አደጋዎች ቁጥጥር 
ማዕከል የዝግጁነትና የአቅም 

ግንባታ ዳይሬክቶሬት ባለሙያ እና 
የስልጠናው አስተባባሪ እንደገለጹት 
ስልጠናው በሶስት ዙር የተሰጠ 
ሲሆን፤ ከመሰረታዊ የኮምፒውተር 
አውቀት፣ የበሽታ ቅኝት መረጃ 
እንዴት እንደሚሰባሰብ ማካታት 
ያለበትን እና ለሚመለከተው አካል 
እንዴት ሳይንሳዊ በሆነ መልኩ 
እንደሚቀርቡ እንዲሁም ወረርሽኝ 
ቢከሰት ምን መደረግ አለበት 
መንስዔውስ ምንድነው የሚለውን 
ጨምሮ በሶስቱ ዙር ስልጠናው 
ውስጥ የተካተቱ እንደነበር ጠቅለል 
አድርገው አስረድተዋል፡፡
በስተመጨረሻም ስልጣኞች 
የምስክር ወረቀታቸውን የኢትዮጵያ 
የሕብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት 
ምክትል ዋና ዳይሬክተር አቶ 
አስቻለው አባይነህ፣ ዶ/ር ታጠቅ 
ቦጋለ የአፍሪካ ፊልድ ኢፒዲሞሎጂ 
ኔትዎርክ (AFENET) ሪጅናል 

በደቡብ ክልል የተሰጠው የፊልድ ኢፒዲሞሎጂ ስልጠና ተጠናቀቀ
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የሬዚልየንስ የአሰልጣኞች ስልጠና ተጠናቀቀ

የኢትዮጵያ የሕብረተሰብ ጤና 
ኢንስቲትዩት የሕብረተሰብ 
ጤና አደጋዎች መልሶ ማቋቋም 
እና ሬሲሊየንስ ዳይሬክቶሬት 
ከጤና ሚኒስቴር፣ ከዓለም 
የጤና ድርጅት እንዲሁም 

ከሌሎች ባለድርሻ አካላት 
ጋር በመተባበር የማይበገር 
የጤና ስርዓት ለመፍጠር 
የአሰልጣኞች ስልጠና በአዳማ 
ከተማ ሲሰጥ የነበረው ስልጠና 
ተጠናቀቀ፡፡

በመዝጊያው ስነ ስርዓት ላይ 
ሰልጣኞች ከኢንስቲትዩቱ 
ምክትል ዋና ዳይሬክተር 
አቶ አስቻለው አባይነህ እጅ 
የእውቅና የምስክር ወረቀት 
ተቀብለዋል፡፡
በእለቱም አቶ አስቻለው 
ለሰልጣኞቹ ዋናው 
የሰለጠኑትን ወደ ታች 
ማውረድ እንዳለባቸው እና 
ወደፊትም እንደዚህ አይነቱ 
ስልጠና በሁለተኛ እና በሶስተኛ 
ደረጃ እንደሰጥ የሚደረግ 
ቢሆንም የህንን ለማድረግ 
ግን ጊዜ የሚፈጅ እንደመሆኑ 
እስከዛ ግን የማይበገር የጤና 
ስርዓት ለመገንባት የነሱ 
አስተዋጽኦ ከፍተኛ እንደሆነ 
ገልጸው ለዚህ ስልጠና እውን 
መሆን ከመጀመሪያው ጀምሮ 
ትብብር እና ድጋፍ ሲያደርጉ 
የነበሩትን የዓለም የጤና 
ድርጅት፣ ዩኒቨርስቲዎችን 
እና ሌሎች ባለድርሻ አካላትን 
አመስግነዋል፡፡

የጨቅላ ህጻናትን ሞት ለመቀነስ ከፍተኛ ስራ መሰራት እንዳለበት 
ተገለጸ

በኢትዬጵያ የጨቅላ ህፃናት 
ሞት መጠን ከ1ሺህ በህይወት 
ከሚወለዱት 33ቱ ለህልፈት 
ይዳረጋሉ ይህም በፈረንጆቹ በ2016 
ከነበረው አሀዝ (29 ሞት/1ሺህ 
ህጻናት) ጭማሪ አሳይቷል።
በመሆኑም በኢትዮጵያ ህብረተሰብ 
ጤና ኢንስቲትዪት ምርምር 
ትግበራ ዳይሬክቶሬት (Knowl-
edge Translation Directorate) 
የጨቅላ ህጻናትን ሞት ለመቀነስ 
ያስችል ዘንድ ከ 28-29/08/13 ዓ.ም 
በቀረበዉ የፖሊሲ ብሪፍ (evidence 
brief for policy) በቢሾፍቱ ከተማ 
ዉይይት ተካሂዷል፡፡ በመድረኩ 
ላይም የፖርላማ አባላትና፤ ጤና 
ሚኒስቴርን ጨምሮ ሌሎች ባለድረሻ 
አካላት በተገኙበት ዉይይት (Poli-
cy Dialogue) ተካሂዷል፡፡ 
በውይይቱም ጨቅላ ህፃናት 
መታፈን (Asphyxia)፣ ኢንፌክሽን 
እና ጊዜያቸው ሳይደርስ የሚወለዱ 
ህፃናት፣ ለጨቅላ ህፃናት ሞት 
ዋነኛ ምክንያት ናቸው ተብለው 

ተለይተዋል። በተጨማሪም የቅድመ 
ወሊድ ክትትል አለማድረግ ፣ በጤና 
ተቋማት አለመውለድ ቢወለዱም 
በቂ እና ጥራት ያለው አገልግሎት 
አለማግኘት፣ ሌሎች ምክንያቶች 
ናቸው ተብለው ተነስተዋል።

በኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና 
ኢንስቲትዩት የምርምር ትግበራ 
ዳይሬክቶሬት ተ/ዳይሬክተር የሆኑት 
ወ/ት ፊርማዬ እንደገለጹት የምክክሩ 
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. . . በደቡብ ክልል የተሰጠው

ቴክኒካዊ ዳይሬክተር እና አቶ 
ተስፋጺሆን ተረፈ የደቡብ 
ብሔር ብሔረሰቦች እና ሕዝቦች 
ክልላዊ መንግስት ጤናና ጤና 
ነክ ድንገተኛ አደጋዎች ቅኝትና 
ምላሽ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር 
በተገኙበት የተቀበሉ ሲሆን ከዛም 
በፊት ከሰልጣኞች ለተነሱ የተለያዩ 
ጥያቄዎች እና አስተያየቶች ሶስቱም 
ተገቢውን ምላሽ እና አቅጣጫ 
ሰጥተዋል፡፡

. . . የጨቅላ ህጻናት ሞት

ዋነኛ ዓላማ የጨቅላ ህጻናትን 
ሞት ለመቀነስ የሚደረገውን ሀገር 
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አቀፍ እንቅስቃሴ በመረጃ መደገፍና 
ብሄራዊ የጨቅላ ህጻናትና ልጆች 

ስትራቴጂ (national newborn 
and child survival strategy) 
ግብአት እንዲሆን ማድረግ ነዉ፡፡ 
በተጨማሪም ባለፉት 10 አመታት 
የእናቶች ሞትን መቀነስ ቢቻልም፣ 
የጨቅላ ህጻናትን ሞት መቀነስ 
ባለመቻሉ ከፍተኛ ትኩረት የሚሻበት 
ደረጃ ላይ መድረሱን ጠቁመው፤ 
ለዚህም የተለያዮ የመፍትሄ ሀሳቦች 
የተለዩ ሲሆን ማህበረሰብ አቀፍ 
የጤና አገልግሎትን ማጠናከርና 
ተያያዥነት ባለው መልኩ ከቅድመ 
እርግዝና ጀምሮ የእናቶችና የጨቅላ 
ህጻናትን የጤና አገልግሎት 
ማጠናከርና በየደረጃው ለሚሰጠው 
አገልግሎት የጥራት ደረጃ 
ማስቀመጥ ፣ ከግብአት አቅርቦት 
እና መሰረተ ልማት ጋር የተገናኙ 
ችግሮችን መፍታት ትኩረት 
ሊሰጣቸው እንደሚገባ ጠቅሰዋል።

በጤናው ሴክተር በእናቶች፤ 
በህጻናት እና በወጣቶች ጤና ዙርያ 
በተካሄዱት በርካታ ስራዎች የተነሳ 
ሀገራችን አበረታች ውጤቶችን 
እያስመዘገበች እንደሆነ ተገለጸ፡፡
ዶ/ር ጌታቸው ቶሌራ የኢትዮጵያ 
የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት 
ምክትል ዋና ዳይሬክተር በዛሬው 
እለት በተከፈተው አውደ ጥናት 
መክፈቻ ላይ ባደረጉት ንግግር በምዕተ 
አመቱ የልማት ግቦች አራትን እና 
ቀጣይነት ያላቸው የልማት ግቦች 
መርህ በተመለከተ በተሰሩ ስራዎች 

በእናቶች፤ በህጻናት እና በወጣቶች ጤና ላይ የሚደረጉ ሥራዎች 
ይበልጥ ተጠናክረው መቀጠል እንዳለባቸው ተገለጸ

የተነሳ ሀገራችን የእናቶች እና 
የህጻናት ሞትን በመቀነስ ሂደት ላይ 
አበረታች ውጤቶችን ማስመዝገቧን 
አስረድተዋል፡፡
ምክትል ዋና ዳይሬክተሩ 
አያይዘውም የተገኘውን ውጤት 
ይበልጥ ማስቀጠል ይቻል ዘንድ 
በዚህ ዙርያ የሚሰሩ ስራዎች 
ይበልጥ ተጠናክረውና በተናበበ 
መልኩ መከናወን እንዳለባቸው 
አስገንዝበዋል፡፡ አውደ ጥናቱ 
በጤናው ሴክተር የትራንስፎርሜሽን 
እቅድ ከ2008 እስከ 2012 ዓ.ም 

ድረስ የተገኙ ውጤቶችን በተለይ 
በእናቶች፤ በህጻናት እና በወጣቶች 
ጤና ላይ እንዲሁም በሥነ-ምግብ 
ላይ የተገኙ ውጤቶችን የሚገመግም 
ሲሆን ከዚህም በተጨማሪ ባለፉት 
ሠላሳ ዓመታት በእናቶች እና 
በጨቅላ ህጻናት ጤና ላይ ኢትዮጵያ 
ያሳካችው አስቻይ ወይም ምቹ 
ሁኔታዎችን እንዲሁም በኢትዮጵያ 
የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩትና 
በጤና ሚኒስቴር የጤና መረጃ 
የመተንተን የአቅም ግንባታ ላይ 
እንደሚያተኩር ለማወቅ ተችሏል፡፡


