
uôÈ^M Ö?“ T>’>e‚`
¾›=ƒÄåÁ ¾Qw[}cw Ö?“ ›=”e+ƒ¿ƒ

www.ephi.gov.et

²?“ ኢሕጤኢ
 ሰኔ 2013 pê 5 lØ` 3

በአገር አቀፍ የጤና ተቋማት አገልግሎት አሰጣጥ ጥናት (Service 
Provision Assessment) (SPA) 2021 ስልጠና ተሰጠ

የኢትዮጵያ የህብረተሰብ ጤና 
ኢንስትትዩት የስርዓተ ጤና 
እና ስነ-ተዋልዶ ጤና ምርምር 
ዳይሬክቶሬት የSPA 2021 
የመረጃ ሰብሳቢዎች ስልጠና 
በቢሾፍቱ ከተማ በማኔጅመንት 
ኢንስትትዩት ለ200 ለሚሆኑ 
መረጃ ሰብሳቢዎች ለ1 ወር 
የሚቆይ ስልጠና ተሰጠ።
በቦታው የተገኙት የኢንስትትዩቱ 
ምክትል ዋና ዳይሬክተር ዶ/ር 
ጌታቸው ቶሌራ የመግቢያ ንግግር 
ያደረጉ ሲሆን በንግግራቸውም 
እንኳን ደህና መጣችሁ የሚል 
መልዕክታቸውን አስቀድመው 
ከዚህ ቀደም ሊተገበር የነበረው 
የመረጃ አሰባሰብ በኮቪድ 
ምክንያት በመራዘሙ በዚህ 
አመት በተደራጀ መልኩ ከተለያዩ 
ጤና ተቋማት   መረጃዎችን 
ለማሰባሰብ  የተዘጋጀ ስልጠና 
መሆኑን ገልፀዋል።
የስልጠናውም አላማ በመንግስት 
እና በግል ሆስፒታሎች 
እንዲሁም በጤና ጣቢያዎች 

በኢሕጤኢ የህዝብ ግንኙነትና ኮሙኒኬሽን ቢሮ በየወሩ የሚዘጋጅ

ታካሚዎች ጥራቱን በጠበቀ 
መልኩ ስለመስተናገዳቸው 
የምናይበት ስራ በመሆኑ መረጃ 
በሚሰበሰብበት ወቅት ዕርስ 
በዕርሳችሁ ተከባብራችሁ፣ 
ተጠባብቃችሁ፣ አስፈላጊውን 
ጥንቃቄ ማድረግ እንዲሁም 
ራሳችሁን ከኮቪድ በመጠበቅ 
መስራት አለባችሁ ሲሉ አበክረው 
ገልፅዋል።

በመጀመሪያ እንኳን ደህና 
መጣችሁ በማለት የኢንስትዩቱ 
የስርዓተ ጤና እና ስነ-ተዋልዶ 
ጤና ምርምር ዳይሬክተር ዶ/ር 
ቴዎድሮስ ጌታቸው መልካም 
ምኞታቸውን ገልፀው ጥናቱ 
ለጤና ተቋማት አገልግሎት 
ጥራት መሻሻል ከፍተኛ አስተዋጾ 
እንዳለው አስረድተዋል

         . . .ወደ ገጽ 3 ዞሯል

የኢንስቲትዩቱ የምግብ ሥነ መግብ 
ምርምር ዳይሬክቶሬት አገር አቀፍ 
የምግብና ሥነ ምግብ ስትራቴጂ 
መነሻ የሚሆን ዳሰሳ ጥናት (Na-
tional Food and Nutrition Base-
line Survey) ለማካሄድ የመረጃ 
ሰብሳቢዎችና ተቆጣጣሪዎችን 
ስልጠና ተሰጠ ይገኛል፡፡
ዶ/ር ጽጌረዳ ክፍሌ የኢንስቲትዩቱ 
ተወካይ ዋና ዳይሬክተር ስልጠናውን 
ሲከፍቱ እንደተናገሩት ኢንስቲትዩቱ 
በተለያዩ የጤና እና የስነ-ምግብ 
ዘርፎች ዙሪያ ምርምርና ሌሎች 
ስራዎች የሚሰራ ተቋም ከመሆኑ 
አንጻር ባለፉት ሁለት አስርተ 
አመታት ውስጥ የሕብረተሰባችንን 
ጤና ሲያቀውሱ እና በሃገሪቱ 

ኢኮኖሚያዊና ማሕበራዊ 
እንቅስቃሴዎች ላይ አሉታዊ 
ተጸዕኖ ሲፈጥሩ የነበሩ የስነ-ምግብ 
ችግሮችን፣ እንደዚሁም የእናቶች 
እና ህጻናት ሞት ከመቀነስ አንጻር 
ብዙ ስራዎች ተሰርተዋል፡፡ እንዚህ 
የጤና ነክ ችግሮች መንስዔያቸው 
ተጠንቶ መረጃን አና ጥናትን 
መሰረት አደርጎ መፍትሄ መፈለግ 
ያስፈልጋል፡፡ ይህን መነሻ በማድረግ 
መነግስት የ10 ዓመት የምግብና 
የስነ-ምግብ ስተራቴጂ ማስተግበሪያ 
መመሪያ ማጽደቁ የሚታወቅ ሲሆን 
ለዚህም ስተራቴጂ ግብዓት የሚሆን 
የመነሻ የዳሰሳ ጥናትም አስፈላጊ 
ሆኖ በመገኘቱ ይህ የዳሰሳ ጥናት 

ለሀገር አቀፍ የምግብና ስነ-ምግብ ስትራቴጂ ጥናት የመረጃ 
ሰብሳቢዎች ስልጠና ተሰጠ
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መሠረታዊ የፊልድ ኢፒዲሞሎጂ ስልጠና (Frontline-FETP) ያጠናቀቁ 
የጤና ባለሙያዎች የእውቅና ሰርተፍኬት ተሰጣቸው

የኢትዮጵያ የሕብረተሰብ ጤና 
ኢንስቲትዩት የሕብረተሰብ ጤና 
አደጋዎች ቁጥጥር ማዕከል 
የዝግጁነትና አቅም ግንባታ 
ዳይሬክቶሬት በአማራ ክልል 
ከተለያዩ ወረዳዎች ተወጣጥተው 
በሶስት ዙር መሰረታዊ የፊልድ 
ኢፒዲሞሎጂ ስልጠና ወስደው 
ላጠናቀቁ የሕብረተሰብ ጤና አደጋ 
ቁጥጥር ባለሙያዎች ለ3ኛ ጊዜ 
ሰኔ 3/2013 ዓ.ም በባህርዳር ከተማ 
የእውቅና ሰርተፍኬት ሰጠ፡፡
አቶ አስቻለው አባይነህ 
የኢንስቲትዩቱ ም/ዋና ዳይሬክተር 
በሰልጣኞች የምረቃ ስነ-ስርዓት 
ወቅት የስልጠናው ዋና አላማ 
የሕብረተሰብ ጤና አደጋዊችን 
ለመከላከል፣ለመቆጣጠርና ምልሽ 
ለመስጠት የሚያስችል የጤና 
ባለሙያዎችን አቅም በመገንባት 
ማህበረሰቡ በተለያዩ የጤና አደጋ 
ወረርሽኞች አንዳይጋለጡ ማስቻል  
መሆኑን ገልጸዋል፡፡
ም/ዋና ዳይሬክተሩ አያይዘውም በዚህ 
አስቸጋሪ የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ወቅት 
የጤና ባለሙያዎቹ ስልጠናውን 
አጠናቀው መመረቅ መቻላቸው 
ለተመራቂዎቹም ለሕብረተሰቡም 
ትልቅ ውጤት መሆኑን ጠቅሰው 
ባለሙያዎቹ በስልጠናው ያገኙትን 
እውቀት ተግባራዊ በማድረግ እና 
ስልጠናውን ላላገኙ ባለሙያዎች 
በማካፈል እንዲሁም ድጋፍ 
በማድረግ የተሰጣቸውን ኃላፊነት 
እንዲወጡ ማሳሰቢያ ሰጥተዋል፡፡
አቶ ጃፈር ከዛሊ የኢንስቲትዩቱ 
የሕብረተሰብ ጤና አደጋዎች 
ቁጥጥር መዕከል የዝግጁነትና አቅም 
ግንባታ ዳይሬክቶሬት ባለሙያና 
የስልጠናው አስተባባሪ ስልጠናው 
በሶስት ዙር መሰጠቱን የገለጹ ሲሆን 
መሰረታዊ የኮምፒውተር እውቀት፣ 
የበሽታ ቅኝት መረጃ አሰባሰብ፣ 
የቅኝት ጥቅል ሪፖርት ምንነትና 
ምሉዕነት፣ መካተት የሚገባቸውን 
ጉዳዮች፣ በጤናው ዘርፍ የሚታዩ 
ክፍተቶች፣ ወረርሺኝ በአንድ አካባቢ 
ቢከሰት ቶሎ በመለየት ሪፖርት 
የማድረግና ምላሽ የመስጠት 
ግንዛቤ የሚያስጨብጥ ስልጠና 
ለባለሙያዎቹ በስፋት መሰጠቱን 

ገልጸዋል፡፡
አቶ አበረ ሙጬ የክልሉ 
የስልጠና አስተባባሪ በበኩላቸው 
እስካሁን መሰረታዊ የፊልድ 
ኢፒዲሞሎጂ ስልጠና ወስደው 
ወደ ስራ ከተሰማሩት ባለሙያዎች 
የሕብረተሰብ ጤና አደጋዎችን 
ከመከላከልና ከመቆጣጠር አንጻር 
ከፍተኛ ስራ እየሰሩ መሆኑንና 
መረጃዎችን በተገቢው መንገድ 
በመያዝና ለሚመለከተው አካል 
ቀልጣፋ በሆነ መንገድ በመስጠት 
ከፍተኛ ውጤት እያስመዘገቡ 
መሆኑን ተናግረዋል፡፡ 
አቶ በላይ በዛብህ የአማራ ክልል 
የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ዋና 
ዳይሬክተር፣አቶ አብርሃም አምሳሉ 
የአማራ ክልል የሕብረተሰብ 
ጤና አደጋ ቁጥጥር ዳይሬክተር፣ 
ዶ/ር ታጠቅ ቦጋለ  የአፍሪካ 
ፊልድ ኢፕዲሞሎጂ ኔትወርክ 
የአፍሪካ ቀንድ ሃገራት ዳይሬክተር 
በምረቃ ስነ-ስርዓቱ ላይ በመገኘት 
ስልጠናውን አስመልክተው ንግግር 
አድርገዋል፡፡
ስልጠናውን ያገኙ የጤና ባለሙያዎች 
ስልጠናውን አስመልክቶ የተለያዩ 
አስተያየቶችን የሰጡ ሲሆን  ያገኙት 
ስልጠና ሕብረተሰቡን ከጤና 
አደጋዎች ለመከላከልና ለመቆጣጠር 
በሚያደርጉት የስራ እንቅስቃሴ 
ሁሉ ከፍተኛ ድጋፍ እያደረገላቸው 

እንደሚገኝ አስተያየታቸውን 
ሰጥተዋል፡፡ 
ሶስተኛውን ዙር መሰረታዊ የፊልድ 
ኢፒዲሞሎጂ ስልጠና ወስደው 
ላጠናቀቁ 32 የሕብረተሰብ ጤና 
አደጋ ቁጥጥር ባለሙያዎች 
የእውቅና ሰርተፍኬት የተሰጣቸው 
ሲሆን በአጠቃላይ ስልጠናው 
መሰጠት ከጀመረበት እስካሁን 134 
የጤና ባለሙያዎች በስልጠናው 
የተሳተፉ ሲሆን ከነዚህም ውስጥ 
119 የሕብረተሰብ ጤና አደጋ 
ባለሙያዎች መመረቃቸውን 
እንዲሁም በሃገር አቀፍ ደረጅ 
ከታቀደው የስልጠና ሽፋን አንጻር  
በአማካይ 60 ፕርሰንት  የደረሰ 
ከመሆኑም በላይ ይህንንም ከፍ 
ለማድረግ እንዲሁም ተደራሽነቱን 
ለማስፋት ስልጠናውን ባላገኙ 
ቦታዎች በቀጣይነት  እንደሚሰጥ 
ከመድረኩ መረዳት ተችሏል፡፡
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የኢትዮጵያ የሕብረተሰብ ጤና 
ኢንስቲትዩት የሕብረተሰብ 
ጤና አደጋዎች ቁጥጥር 
ማዕከል የዝግጁነትና አቅም 
ግንባታ ዳይሬክቶሬት በአማራ 
ክልል ከተለያዩ ወረዳዎች 
ተወጣጥተው በሶስት 
ዙር መሰረታዊ የፊልድ 
ኢፒዲሞሎጂ ስልጠና ወስደው 

የ ኢ ት ዮ ጵ ያ የ ሕ ብ ረ ተ ሰ ብ 
ጤ ና ኢ ን ስ ቲ ት ዩ ት 
የባክትሪያልፓራስቶሎጂ እና 
እንስሳት ነክ በሽታዎች ምርምር 
ዳይሬክቶሬት የወባ መመርመሪያ 
ተግዳሮቶችን በተመለከተ የተሰሩ 
ስራዎች የማቅረብ የምክክር መድረክ   

ከጤና ሚኒስቴር፣ ከሕብረተሰብ 
ጤና አደጋዎች ቁጥጥር ማዕከል፣ 
ከብሔራዊ ላብራቶሪ አቅም ግንባታ 
ዳይሬክቶሬት፣ የምርምር ትግበራ 
እና ቴክኖሎጂ ሽግግር ዳይሬክቶሬት 
እና የኢፒዲሞሎጂ የምርምር 

የኢትዮጵያ የህብረተሰብ ጤና 
ኢንስቲትዩት ውስጥ የሚገኘው 
የህብረተሰብ ጤና አደጋ 
ማስተባበሪያ ማዕከል 20 ለሚሆኑ 
ለክልል እና ከተማ መስተዳደሮች 
ለተቀጠሩ የህብረተስብ ጤና አደጋ 
ማስተባበሪያ ማዕከል ኦፊሰሮች እና 
ዳታ ማናጀሮች በአዳማ ከተማ ድሬ 
ሆቴል ስልጠና አካሄደ።
የስልጠናው ዓላማም የክልል እና 
ከተማ መስተዳደሮች የህብረተሰብ 

   በመሠረታዊ የህብረተሰብ ጤና አደጋ ማስተባበሪያ ማዕከል ስልጠና 
ተሰጠ

ጤና አደጋ ማስተባበሪያ 
ማዕከልን በማጎልበት የተቀናጀ 
ምላሽ ለመስጠት የሚያስችል 
አቅም ለመፍጠር የተዘጋጀ 
መሆኑን የህብረተሰብ ጤና አደጋ 
ማስተባበሪያ ማዕከል አስተባባሪ 
አቶ ሻምበል ሀቤቤ  ተናግረዋል፤ 
አክለውም ስልጠናውም በሁሉም 
ደረጃ ማለትም በዞን እና በወረዳ 
ደረጃ ተጠናክሮ መሰጠት እንዳለበት 
ገልፀዋል።

የወባ ፈጣን መመርመሪያ የማይለያቸው የተዋስያን ስርጭት በኢትዮጵያ  
ውስጥ ምን  እንደሚመስል የምክክር መድረክ ተካሄደ 

ቡድን በተገኙበት በአዳማ ከተማ 
ድሬ ሆቴል አካሄደ ።
መድረኩንም የኢንስትዩቱ ምክትል 
ዋና ዳይሬክተር አማካሪ ዶ/ር አሰፋ 
ደሬሳ የመክፈቻ ንግግር በማድረግ 
በይፋ እስጀምረዋል።
የመድረኩ አላማም በወባ 
ምርመራ ላይ ያሉ ተግዳሮቶችን 
መለየትና ለቀጣይ አቅጣጫ 
ማስቀመጥ፣ ወባን ለማስወገድ 
እንዲጠቅሙ እና መሠረታዊ 
የሆነዉ የወባ መመርመሪያ 
መሳሪያዎችን ማሻሻል፣ ብቁ 
ባለሙያዎችን መፍጠር እንዲሁም 
መሠረታዊ ልማቶችን ማብቃት 
መሆኑ ከመድረኩ ተገልፆ፤ 
የሚመለከታቸው  አካላት ጥናታዊ 
ጽሁፎችን አቅርበው ውይይት 
ተካሂዷል።
የቀረቡ ጥናታዊ ፅሁፎችን 
መሰረት በማድረግ የተለያዩ አካላት 
ሀሳብ አስተያየቶችን አንስተው 
የሚመለከታቸው አካላት ምላሽ 
በመስጠት መድረኩ ተጠናቋል።

         ከገጽ 1 የዞረ
. . . ለሀገር አቀፍ የምግብና

እንደሚካሄድ ገልጸዋል፡፡
በመቀጠልም ዶ/ር ማስረሻ ተሰማ 
የኢንስቲትዩቱ የምግብ ሥነ 
መግብ ምርምር ዳይሬክቶሬት 
ዳይሬክተር ስለ ምግብና ስነ-
ምግብ ስትራቴጂ ጥናት ምንነት 
እና ከአሰልጣኞች እንዲሁም 

ከሰልጣኞች ምን እንደሚጠበቅ 
በዝርዝር አስረድተዋል፡፡
ጥናቱ ላይ ከተለያዩ ቡድኖች 
ማለትም ከምግብ ሳይንስ፣ 
ከስነምግብ፣ ከአከባቢ ሳይንስ ክፍልና 
ከላቦራቶሪ የተለያዩ ባለሙያዎች 
እንዲሁም ከክሊኒካሌ ላቦራቶሪና 
ከኢንፎሜሽን ቴክኖሎጂ የተውጣጡ 

ባለሙያዎች የተሳተፉበት ሲሆን 
በአሁኑ የመጀመሪያ ዙር ስልጠና 
ላይ 170 መረጃ ሰብሳቢዎች እና 
ተቆጣጣሪዎች ተሳትፈዋል ለማወቅ 
ተችሏል፡፡


