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በጤናው ዘርፍ ያለውን የምርምር አቅም ውስንነት መቅረፍ 
እንደሚያስፈልግ ተገለጸ

የኢትዮጵያ የሕብረተሰብ ጤና 
ኢንስቲትዩት እንግሊዝ ሀገር 
ከሚገኘው የለንደን ስኩል ኦፍ 
ሀይጅን ኤንድ ትሮፒካል ሜዲሰን 
ጋር ከ2008 ዓ.ም ጀምሮ 
በጋራ ሲያከናውን የነበረው ዳጉ 
የተሰኘው የጥናትና የስልጠና 
ፕሮጄክት በተሳካ ሁኔታ 
መጠናቀቁ አስታወቀ።
ዶ/ር ጌታቸው ቶሌራ የኢትዮጵያ 
የሕብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት 
ም/ዋና ዳይሬክተር የፕሮጄክቱ 
መጠናቀቅ አስመልክቶ 
በተዘጋጀው የጥናትና የምርምር 
ኮንፍረንስ መክፈቻ ላይ ባደረጉት 
ንግግር እንዳስታወቁት የዳጉ 
ፕሮጀክት ትግበራን በተመለከተ 
ኢንስቲትዩቱ፣ ከአራት የኢትዮጵያ 
ዩኒቨርስቲዎች ማለትም 
የጎንደር፤ የጅማ፣ የመቀሌ እና 
የሐዋሳ ዩኒቨርስቲዎች እንዲሁም 
የለንደን ስኩል ኦፍ ሃይጂን 
ኤንድ ትሮፒካል ሜዲሲን በጋራ 
በመሆን ተባብረው ያከናወኑትት 
መሆኑን አስታውቀዋል፡፡ 
በእዚህም ኢንስቲትዩቱ ከዳጉ 

በኢሕጤኢ የህዝብ ግንኙነትና ኮሙኒኬሽን ቢሮ በየወሩ የሚዘጋጅ

ፕሮጀክት በጥናትና ምርምሩ 
መስክ በተጨማሪ ብቃት ያላቸውን 
ባለሙያዎችን ከማፍራት አኳያ 
ተጠቃሚ መሆኑን ም/ዋና 
ዳይሬክተሩ አብራርተዋል፡፡ 
በአራት ብሄራዊ ክልሎች 
ማለትም በአማራ፡ በኦሮሚያ፡ 
በደቡብ እና በትግራይ ክልሎች 
ውስጥ በሚገኙ 52 ወረዳዎች 
ላይ የተካሄደው ይህ ፕሮጀክት 
ዋንኛ ጥናቱን ያደረገው ከአምስት 

አመት በታች በሆኑ ህጻናት ላይ 
የሚሰጠውን የማህበረሰብ ጤና 
አገልግሎት ሽፋንና ተጠቃሚነትን 
ለማሻሻል እየተከናወኑ ባሉ ልዩ 
ልዩ ተግባራት ላይ መሆኑን 
ለማወቅ ተችሏል፡፡
የዳጉ ፕሮጀክት በርካታ የሥራ 
መስኮችን ያቀፈ ሲሆን ይህም 
የጤና ኤክስቴንሽን ፕሮግራምን 
አቅም ማመጣጠኛ ግምገማ፣ 

         . . .ወደ ገጽ 3 ዞሯል

         . . .ወደ ገጽ 3 ዞሯል

የህብረተሰብ ጤና አደጋዎች ቁጥጥር ስራዎች የተቀናጀ እንቅስቃሴ 
ያስፈልገዋል ተባለ

የኢትዮጵያ የሕብረተሰብ ጤና 
ኢንስቲትዩት የህብረተሰብ ጤና 
አደጋዎች ቁጥጥር ቴክኒካል 
የትግበራ ቡድንን ይበልጥ 

በማጠናከርና በማደራጀት 
በተጠናከረ መልኩ ወደ 
ስራ በሚገባበት ሁኔታ ላይ 
ከሚመለከታቸው የሀገር ቤትና 

አለም ዓቀፍ አጋር ተቋማት ጋር 
የጋራ ምክክር መድረክ አካሄደ፡፡  
አቶ አስቻለው አባይነህ 
የኢትዮጵያ የሕብረተሰብ ጤና 
ኢንስቲትዩት ም/ዋና ዳይሬክተር 
በስብሰባው መክፈቻ ላይ ባደረጉት 
ንግግር ላይ የህብረተሰብ ጤና 
አደጋዎች ቁጥጥር ስራዎች 
ውጤታማ ይሆኑ ዘንዳ ጉዳዩ 
የሚመለከታቸው አካላት በሙሉ 
የተቀናጀ እና የተናበበ እንቅስቃሴን 
እንደሚጠይቅ አስረድተው 
ለእዚህም የሁሉም ተቋማት 
ርብርቦሽ እና ተናቦ መስራት 
እንደሚያስፈልግ አስገንዝበዋል፡
፡ በመሆኑም ከዚህ ቀደም 
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 የፖሊዮ ክትባት ዘመቻ ተካሄደ

የኢትዮጵያ የሕብረተሰብ 
ጤና ኢንስቲትዩት እና የጤና 
ሚኒስቴር ከሌሎች ባድርሻ 
አካላት ጋር በመተባበር የፖሊዮ 
ክትባት  ከጥቅምት 12 እስከ 15 
ቀን 2014 ዓ.ም በዘመቻ ሰጠ፡፡
ይህ የፖሊዮ ክትባት መስጠት 
ያስፈለገው በሁሉም የሀገራችን 
ክፍሎች የፖሊዮ ቫይረስ 

ታማሚዎች ሪፖርት በመደረጉና 
የበሽታውን ስርጭት በማስቆም 
በፖሊዮ ቫይረስ ምክንያት 
የሚከሰትን የልጅነት ልምሻና 
ሞትን ከሀገራችን ብሎም 
ከአህጉራችን አፍሪካ የማጥፋት 
ግብን ለማሳካት ነው፡፡    
በመሆኑም የክትባት ዘመቻው 

በሁሉም ክልሎችና ከተማ 
አስተዳደሮች ለሚገኙ 
እድሜያቸው ከአምስት ዓመት 
በታች ላሉ አስራ ሰባት ሚሊዮን 
ዘጠኝ መቶ ሰማንያ ሰባት ሺህ 
ዘጠና ስምንት (17,987,098) 
ሕጻናት የሚሰጥ ሲሆን ክትባቱን 
ለመስጠት የሚያገለግሉ አስፈላጊ 
ግብዓቶችን የማስራጨትና የሰው 
ኃይል ዝግጅት ስራ ተጠናቆ 
የክትባት ዘመቻው በይፋ 
ተጀምሯል፡፡ 
ክትባቱ የተሰጠው በሠለጠኑ 
የክትባት ባለሞያዎች አማካኝነት 
በቤት ለቤት ጉብኝት ነበር፡፡

የብሄራዊ የጤና መረጃ አስተዳደር ከክልሎች ጋር መግባቢያ ሰነድ 
ተፈራረመበኢትዮጵያ ያሕብረተሰብ ጤና 

ኢንስቲትዩት የብሄራዊ የጤና 
መረጃ አስተዳደር ቅመራ 
ትንተና ማዕከል ዳሬክቶሬት 
ከ 9 ክልሎች እና ከ 2 ከተማ 
መስተዳደሮች የተወጣጡ ከፍተኛ 
የስራ ሀላፊዎች በተገኙበት 
የጤና መረጃ ስርዓትን ለማሻሻል 
የሚደረግ የገንዘብና የቴክኒክ 
ድጋፍ በተመለከተ የጋራ 
የመግባብያ የስምምነት ሰነድ 
ተፈራረሙ።
የመግባብያ የስምምነት ሰነድ 
መፈራረሙ ያስፈለገበት ዋነኛ 
ዓላማ በክልሎች ያለውን የበሽታ 
ጫና በተመለከተ ጠንካራ መረጃ 
ለመለዋወጥ እና ለውሳኔ ሰጪነት 
የሚቀርብ ስርዓት ለመዘርጋት 
ና ለመሻሻል የተዘጋጀ መሆኑ 
በመድረኩ ተብራርቷል ።
የብሄራዊ የጤና መረጃ አስተዳደር 
ቅመራ ትንተና ማዕከል ሀላፊ 
የሆኑት ዶ/ር አለምነሽ ሀ/
ማርያም የብሄራዊ የጤና መረጃ 
ስርዓት ና የክልል ጤና ቢሮዎች 
እንዲሁም የክልል ህብረተሰብ 

ጤና ኢንስቲትዩት ሚና ዙሪያ 
እና የዳሬክቶሬቱ አማካሪ የሆኑት 
ዶ/ር አወቀ ምስጋናው በክልል 
ደረጃ ያለውን የበሽታ ምጣኔ 
ትንበያን ለማሻሻል በሚደረጉ 
የትብብር ስራዎች ዙሪያ የተዘጋጀ 
ሰነድ አቅርበው ሰፋ ያለ ውይይት 
ተደርጎ በቀረበው ሰነድ ዙሪያ 
የተለያዩ ሀሳብ አስተያየቶች 

የተነሱ ሲሆን ለቀረቡት 
ጥያቄዎች እና አስተያየቶች 
የሚመለከታቸው አካላት ምላሽ 
ሰጥተው የተዘጋጀውን የመግባብያ 
ሰነድ በመፈራረም ፕሮግራሙን 
አጠናቀዋል።
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. . . በጤናው ዘርፍ ያለውን

         . . .ከገጽ 1 የዞረ
ለፈጻሚ አጋሮች ልኬት፣ 
ትምህርት እና የምዘና ድጋፎችን፤ 
እንዲሁም ይበልጥ ጠቃሚ 
በሆነ ሁኔታ፡ በእነዚህ ሁሉ 
ውስጥ የታቀፈ፣ የአቅም ግንባታ 
ክፍልን ፕሮጀክቱ አቅፏል። 
የእዚህ ዓላማውም የህብረተሰብ 
ጤና ምዘናዎችን በተመለከተ 
ኢትዮጵያዊ ልህቀት ለማጎልበት 
እንዲሁም የመጀመሪያ ደረጃ 

እና የማህበረሰብ አቀፍ የጤና 
እንክብካቤ አገልግሎቶችን ጥራት 
እና አጠቃቀም ለማሻሻል ነው። 
ይህ ፕሮጀክት ከኢትዮጵያ 
የፌዴራል ጤና ሚኒስቴር፣ 
የኢትዮጵያ የሕብረተሰብ ጤና 
ኢንስቲትዩትና የለንደን ስኩል ኦፍ 
ሀይጅን ኤንድ ትሮፒካል ሜዲሰን 
በኩል በጋራ በተቋቋመው ኮሚቴ 
አማካኝነት የቅርብ ክትትል 
እና ድጋፍ እየተደረገለት ሲሰራ 

ቆይቷል፡፡ በሌላም በኩል ይህ 
ፕሮጀክት የዓለም የጤና ምርምር 
ሚዛን መዛባትን ለማስተካከል 
የራሱን አስተዋጽዋ ያደርጋል 
ተብል የሚጠበቅ ሲሆን ይህን 
ለአምስት ዓመት የተተገበረውን 
ፕሮጀክት በገንዘብ ድጋፍ ሲያደርግ 
የነበረው የቢልና ሚሊንዳ ጌትስ 
ፋውንዴሽን መሆኑንም ለማወቅ 
ተችሏል፡፡ በኮንፍረንሱ ላይ ልዩ 
ልዩ ጥናታዊ ጽሁፎች ቀርበው 
ውይይቶች ተካሂዶባቸዋል፡፡

. . .የሕብረተሰብ ጤና አደጋዎች
         . . .ከገጽ 1 የዞረ

ይንቀሳቀስ የነበረው የህብረተሰብ 
ጤና አደጋዎች ቁጥጥር 
ቴክኒካል የትግበራ ቡድን ከበፊቱ 
በበለጠ ተጠናክሮ የሚጠበቅበትን 
ስራዎች እንዲያከናውን ከአደራ 
ጭምር አሳስበዋል፡፡
በእዚሁ ስብሰባ ላይ በዶ/ር ያረጋል 
ፉፋ በኢትዮጵያ የሕብረተሰብ 
ጤና ኢንስቲትዩት የህብረተሰብ 

ጤና አደጋዎች መልሶ ማቋቋምና 
ሪዚሊያንስ ዳይሬክተር በሀገራችን 
በተከሰተው ልዩ ልዩ ግጭቶች 
ምክንያት ስላለው ሠብአዊ 
ምላሾችን በተመለከተ እና ዶ/ር 
ሚኪያስ ተፈሪ በኢትዮጵያ 
የሕብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት 
የኮቪድ 19 ምላሽ ም/ዋና አስተባባሪ 
የኮቪድ 19 ምላሽ ላይ ምን ምን 
ምላሽ ላይ ስራዎች እየተከናወኑ 
እንደሆነ ወቅታዊ መረጃዎችን 
አስመልክቶ እንዲሁም አቶ 

መስፍን ወሰን በኢትዮጵያ 
የሕብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት 
የበሽታዎችና ጤና ክስተቶች 
ቅኝትና ምላሽ ዳይሬክተር 
ሀገራዊ አጠቃላይ ወረሽኞችን 
አስመልክቶ እየጠከናወኑ ስላለው 
እንቅስቃሴዎች ገለጻዎች ያደረጉ 
ሲሆን የስብሰባው ተካፋዮች 
በቀረቡት ገለጻዎችና ተያያዥ 
ጉዳዮች ላይ ውይይቶች 
አካሂደዋል፡፡ 

                      
በ23ኛው የጤናው ዘርፍ ዓመታዊ ጉባዔ ላይ የኢንስቲትዩቱ ከፍተኛ ባለሙያዎች፡- ዶ/ር 
ገረመው ጣሰው፣ ዶ/ር አዱኛ ወዬሳ እና ዶ/ር ጌታቸው አዲስ በሕይወት ዘመናቸው ለጤናው 

ዘርፍ እንዲሁም ለሀገሪቱ ላበረከቱት ከፍተኛ አስተዋጽኦ የዓመቱ ተሸላሚዎች ሆነዋል፡፡

 የኢንስቲትዩቱ ከፍተኛ ባለሙያዎች ተሸለሙ


