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ገጽ 1 

በኢንስቲትዩቱ እየተሰሩ ያሉ የላቦራቶሪ ምርመራ አይነቶችና፣ 
የናሙና መስጫ ሰዓት፣ የቀጠሮ ጊዜና የክፍያ መጠን መግለጫ 

የያዘ ሠንጠረዥ 

ገጽ 7-8  

በሥርዓተ ፆታ ዳይሬክቶሬት የሚሰጡ አገልግሎቶች 
በሥነ ምግባር መከታተያ ክፍል የሚሰጡ አገልሎቶች   
 

የዜጎች ቻርተር  

የአገልግሎታችን ተጠቃሚዎች መብት 
በሰው ሃብት ሥራ አመራር ዳይሬክቶሬት የሚሰጡ አገልግሎቶች  
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የኢንስቲትዩቱ ዋና ዳይሬክተር መልዕክት 
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በአቅርቦትና ፋይንናንስዳይሬክቶሬት የሚሰጡ አገልግሎቶች  
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ለተገልጋይ የምንገባው ቃል  
ፕላን፣ክትትልና ግምገማ ዳይሬክቶሬት የሚሰጡ አገልሎቶች 
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የኢትየጵያ የሕብረተሰብ  
ጤና ኢንስቲትዩት 

ገጽ 1 

የኢትዮጵያ  የሕብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት 
ተጠሪነቱን ለፌዴራል ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር 
በማድረግ በአዲስ መልክ  በሚኒስትሮች ምክር ቤት 
ደንብ  ቁጥር 301/2006 ጥር 7 ቀን 2006 ዓ.ም 
ተቋቁሟል፡፡ ኢንስቲትዩቱ እንደገና በአዲስ ደንብ 
የተቋቋመበት ዋና ዓላማ በአገር አቀፍ የህብረተሰብ 
ጤና ምርምር አጀንዳ ላይ ተመስርቶ ቅድሚያ 
ትኩረት በተሰጣቸው የጤናና ሥነ ምግብ ችግሮች 
ላይ ምርምር ማድረግ ፣ የህብረተሰብ ጤና 
አደጋዎችን ቁጥጥርን በተመለከተ ከሚመለከታቸው 
አካላት ጋር በመተባበር ቅኝት በማካሄድ ስጋቶችን 
ቀድሞ መለየትና በቂ ዝግጅት በማድረግ ሊደርስ 
የሚችለውን አደጋ በተገቢ ሁኔታ መከላከል፣ የኢንስቲትዩቱን ላቦራቶሪዎችን በሰለጠነ የሰው ኃይልና ከፍተኛ 
ቴክኖሎጂ በማጠናከር ችግር ፈቺ ምርምሮችን ማካሄድ ለህብረተስብ ጤና አደጋ ውጤታማ ምላሽ መስጠት፣ 
ሪፈራል ዲያግኖስቲክና አናላቲካል ምርመራዎችን ማካሄድ፣ ለአምስት የፌደራል ሪፈራል ሆስፒታሎች 
የቤተሙከራ ድጋፍ አገልግሎት መስጠትና በሀገር አቀፍ ደረጃ የጤናና የምግብ ሳይንስ ላቦራቶሪዎችን አቅም 
በመገንባት ጥራት ያለው አገልግሎት እንዲሰጡ ማስቻል ነው፡፡ 
 
ኢንስቲትዩቱ የወቅቱን ሁኔታ እና የደንበኞችን ፍላጎት ማዕከል  በማድረግ ተልዕኮና ራዕዩን በተገቢ ሁኔታ 
ያሳካ ዘንድ አራት የአቅጣጫ ምሰሶዎችን ለይቶ አውጥቷል፡፡ እነዚሁ አራቱ የትኩረት አቅጣጫዎችም 
የምርምርና የቴክኖሎጂ ሽግግር፣  የኅብረተሰብ ጤና አደጋ ቁጥጥር፣ የኅብረተሰብ ጤና ላቦራቶሪ ጥራት 
ሥርዓት መዘርጋት እና  መሪነትና ሥራ አመራር ናቸው፡፡ እነዚህ ከላይ የተጠቀሱት ስልታዊ አካሄዶች 
የኢንስቲትዩቱ ዋና የትኩረት አቅጣጫዎች ሲሆኑ፤ በነዚሁም ላይ ተንተርሶ በብቃት በመንቀሳቀስ 
ኢንስቲትዩቱ የተነሳበትን ዓላማ ለማሳካትና የውስጥና የውጭ ደንበኞቹን ፍላጎት ለማሟላት እየሠራ ይገኛል፡፡ 
  
ኢንስቲትዩቱታችን የሚሰጣቸውን አገልግሎቶች  በኢንስቲትዩቱ የተገልጋዮች ቻርተር ላይ በግልጽ ያስቀመጠ 
ሲሆን አገልግሎት አሰጣጡንም በየጊዜው ለማሻሻል የደንበኞቻችን  አስተያየት ወሳኝ በመሆኑ ደንበኞቻችን 
በአገልግሎት አሰጣጣችን ላይ ሊሻሻሉ ይገባል የሚሏቸውን አስተያየቶች በመስጠት ለአገልግሎታችን መሻሻል 
የበኩላችሁን አስተዋጽኦ እንድታበረክቱ ጥሪዬን አቀርባለሁኝ፡፡  
                                                                                                 ዶ/ር አምሀ ከበደ 

የኢንስቲትዩቱ ዋና ዳይሬክተር መልዕክት 



የዜጎች ቻርተር  

ገጽ2  

      የቻርተሩ ዓላማ  
 የዜጎችን መረጃ የማግኘት መብት ለማረጋገጥ 

 ለዜጎች ጥራት ያለው አገልግሎት ለመስጠት  

 ተጠያቂነትን በግልጽ ለማመልከት  

 ዜጎች ምን ዓይነት አገልግሎት በምን የጥራት ደረጃ ማግኘት እንደሚችሉ ለማሳወቅ  

 ዜጎች በኢንስቲትዩታችን አገልግሎት አሰጣጥ ላይ የባለቤትነት ስሜት ተሰምቷቸው በአገልግሎት 

አሰጣጣችን ላይ አሰተያየትና ጥቆማ የሚሰጡበትን ሁኔታ ለማመቻቸት 

 

      የኢንስቲትዩቱ ስም  
የኢትዮጵያ የሕብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት  
ስልክ፡ +251112133499 

ነጻ የስልክ መስመር፡ 8335  

ፋክስ፡  +251112758634 

ኢሜይል፡ ephi@ephi.gov.et 

ዌብሳይት፡ www.ephi.gov.et 

   ተልዕኮ  
QD¸Ã b¸sÈcW y-@ÂÂ y|n MGB g#Ä×C §Y MRMR b¥µÿD yt=Æ+ mr© 

t-”¸nTNÂ yt&KñlÖ©! >GGRN :WN b¥DrG½ ውጤታማ የህብረተሰብ ጤና አደጋ 

ቁጥጥርን በመተግበር፣ ጥራት ያለው የላብራቶሪ ስርዓት በመዘርጋት እና የህብረተሰብ ጤና 

ተመራማሪዎችንና ባለሙያዎችን በማሰልጠን ጥራት ያለው የጤና ትግበራ ተደራሽ በማድረግ 

የህብረተሰቡን ጤና ማሻሻል፡፡  

      ራዕይ  
በአፍሪካ በህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት የልህቀት ማእከል መሆን፡፡  

      ዋናዋና ግቦች   
 በመላ አገሪቱ የቅድሚያ ትኩረት በተሰጣቸው የሕብረተሰብ የጤና እና የሥነ ምግብ ችግሮች ላይ ችግር 

ፈች ምርምሮችን በማካሄድ የሕብረተሰቡን ጤና በማበልጸግ የልህቀት ማዕከል መሆን፣  

 የሕብረተሰብ ጤና አደጋዎችን በመከታተል፣ የዝግጁነት ተግባራትን በማከናወን ቅድመ ትንበያዎችን 

በመሥራት ለሚከሰቱ አደጋዎች ምላሽ በመስጠትና መልሶ  በማቋቋም ተግባራት የልቀት ማዕከል 

መሆን፣  

  በመላ አገሪቱ የሚገኙትን የጤና ላቦራቶሪዎች የጥራት ደረጃዎችን ለማሳደግ የሚያስችል ሥርዓት 

በመዘርጋት አስተማማኝ፣ቀጣይና ጥራት ያለው የላቦራቶሪ  ውጤት በማውጣት ለህብረተሰቡ  የጤና 

ላቦራቶሪ አገልግሎት በመስጠት የልህቀት ማዕከል መሆን፣  



የኢትየጵያ የሕብረተሰብ ጤና 
ኢንስቲትዩት 

ገጽ 3 

      የኢንስቲትዩቱ እሴቶች   
. ታአማኒነት ያለው መረጃ መስጠት 

. ግልጸኝነት 

. ሀቀኝነት 

.  በምርምር ሥራና አገልግሎት አሰጣጥ ወቅት ለሙያዊ ሥነ ምግባር ተገዥ  መሆን 

.  ለተገልጋዮች ክብር መስጠት 

. ምስጢር መጠበቅ 

.  ጥራቱ የተጠበቀ የጤና ላቦራቶሪ አገልግሎት መስጠት  

. የምርምር እንስሳትን በተገቢው ሁኔታ መያዝ 

 

     የጥራት መርሆዎች  
. ትክክለኛ፣ ሀቀኛና ከስህተት የጸዳ አገልግሎት እንሰጣለን፤ 

. ለምንሰጠው የጤና ላብራቶሪ ውጤት ሀላፊነት እንወስዳለን ፤ 

.  ላስቀመጥናቸው እሴቶች እንገዛለን፤  

. ሁሌም ለጥራት እንተጋለን፤  

. ለዜጎች ጥያቄዎችና አስተያየቶች ፈጣን ምላሽ እንሰጣለን፤  

. ለሰጠናቸው አገልግሎቶችና ለውሣኔዎቻችን  ተጠያቂዎች ነን፤ 

 

የአገልግሎታችን ተጠቃሚዎች   

        ሀ. መላው ሕብረተሰብ 

         ለ. ጤና ጥበቃ ሚኒስቴርና በስሩ የሚገኙ ኤጀንሲዎች 

        ሐ. የክልል ጤና ቢሮዎች 

         መ.  ት/ቤቶች፤ ዩኒቨርስቲዎች እና ሌሎች መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማት  

 

      
ኢንስቲትዩቱ የሚሰጣቸው አገልግሎቶች    
1. በምርምርና ቴክኖሎጂ ሽግግር ዋና የሥራ ሂደት የሚሰጡ  አገልግሎቶች  
        1.1 ከፌዴራል ሆስፒታሎች የሚላክ የቫይራል ሎድ ምርመራ አገልግሎትመስጠት፣ 

        1.2  መድኃኒትን የተለማመደ ቲቢ (MDR TB)  የካልቸር ምርመራ አገልግሎት መስጠት  
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        1.3  በእንስሳት ነክ በሽታዎች ላይ የምክርና ምርመራ አገልግሎት መስጠት  

        1.4  የባክቴሪያ ካልቸር እና ሴንሰትቪቲ (culture and sensitivity ) ምርመራ አገልግሎት   

              መስጠት  

        1.5  ፈጣን የወባ በሽታ የምርመራ አገልግሎት መስጠት  

        1.6  የዓይነ ምድር ምርመራ አገልግሎት መስጠት  

        1.7  የምግብና የውሃ አናሊቲካል ምርመራ አገልግሎት መስጠት  

        1.8 ለጤና ተቋማት ለሰው የሚሆን የእብድ ውሻ በሽታ የመከላከያ ክትባት መድኃኒት ማከፋፈልና  

        1.9 በምግብ ሣይንስ፣ በሥርዓተ ምግብና ዳይቴቲክስ ላይ ለህብረተሰቡ የምክር አገልግሎት  

                መስጠት  

        1.10 ለምግብ ፋብሪካዎች በሚቀርብ ጥያቅ መሰረት ሙያዊ ድጋፍ መስጠት  

 

2. በሕብረተስብ ድንገተኛ የጤና አደጋ ቁጥጥር ማዕከል ዋና      
      የሥራ   ሂደት የሚሰጡ አገልግሎቶች  
      2.1 ድንገት የሚከሰቱ የጤና አደጋዎችን መረጃ ማሰባሰብና ግብረ መልስ መስጠት  

        2.2 ድንገት በሚከሰቱ የሕብረተሰብ ጤና አደጋዎች ላይ የላቦራቶሪ ምርመራ ማካሄድና     

               የማረጋገጥ አገልግሎት መስጠት  

        2.3 ለክልል የድንገተኛ አደጋ ቁጥጥር ባለሙያዎች የአቅም ግንባታ ሥልጠና መስጠት  

        2.4 በሀገር አቀፍ ደረጃ የሚከናወኑ የክትባት መርሀ ግብሮችን የማቀድ፣ የማስተባበርና     

               የማስተግበር   አገልግሎት መስጠት  

         2.5 ድንገት ለሚከሰቱ የህብረተሰብ ጤና አደጋዎች ባለድርሻ አካላትንና አጋር ድርጅቶችን በማስተባበር   

ምላሽ መስጠት 

3. በክልል ላቦራቶሪዎች አቅም ግንባታ ዳይሬክቶሬት የሚሰጡ አገልግሎቶች      
 3.1 የክልል የጤና ላቦራቶሪዎች አቅም ግንባታ የማጠናከር አገልግሎት መስጠት  

 3.2 በክልል የጤና ላቦራቶሪዎች  ለሚገኙ የላቦራቶሪ ባለሙያዎች የአቅም ግንባታ ሥልጠና     

      መስጠት 

3.3 በክልል ለሚገኙ የላቦራቶሪ መሣሪያዎች የጥገና እገዛ ማድረግ  

 3.4 በሪፈራል ለሚመጡ የጤና ምርመራ አገልግሎት ተጠቃሚዎች የላቦራቶሪ  

                             ምርመራ  አገልግሎት መስጠት 

 3.5 ከፌደራል ሪፈራል ሆስፒታሎች ለሚላኩ የጤና ላቦራቶሪ የምርመራ ጥያቅዎች     የድጋፍ  አገልግሎት 

መስጠት 

            የአገልግሎታችን ተጠቃሚዎች መብት   



የኢትየጵያ የሕብረተሰብ 
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 ባስቀመጥነው የአገልግሎት አሰጣጥ መስፈርት በክብር የመስተናገድ፤ የሚፈልጉትን መረጃ በወቅቱ 

ማግኘት 

 አካል ጉዳተኞች፣ በዕድሜ የገፉ አረጋዊያንና ልዩ ትኩረት የሚሹ የህብረተሰብ ክፍሎች በልዩ 

ትኩረት የመስተናገድና አገልግሎት የማግኘት፤ 

 አስተያየት የመስጠት ፤ ባረኩበት አገልግሎት ላይ ቅሬታ የማቅረብ፤ 

 ላቀረቡት ቅሬታ ፍትሃዊ ምላሽ የማግኘት፤ 

 የተቋሙን የዕቅድና የአፈጻጸም መረጃ የማግኘት፤ 

 በቂና ወቅታዊ ምላሽ ባጡበት ጊዜ ለኢንስቲትዩቱ ህዝብ ግንኙነት ጽ/ቤት፣ ለኢንስቲትዩቱ ዋና 

ዳይሬክተር፣  ለሚዲያ፣ ለሕዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም ፣ ለሰብዓዊ  መብት ኮሚሽንና ለሌሎች  

የሚመለከታቸው አካላት   የመጠየቅና የማሳወቅ 

         በሰው ሀብት ሥራ አመራር  ዳይሬክቶሬት የሚሰጡ አገልግሎቶች    
 በግልጽ ተደራሽ በሆኑ መንገዶች በማስታወቂያ በመጋበዝ በተዘጋጀ ግልጽ መስፈርት እና በችሎታ መለኪያ 

በማወዳደር ብልጫ ያገኙ ሥራ ፈላጊዎችን መቅጠር እና በዝውውር መመደብ፣ በዚህም በህግ የተቀመጠውን 

አዎንታዊ ድጋፍ ተግባራዊ ማድረግ፡ 

በአገልግሎት አሰጣጣችን ላይ ቅሬታ ያለው ተገልጋይ ለሚያቀርባቸው ጥያቄዎች በቃል እና በጽሁፍ ምላሽ 

መስጠት  

            በህዝብ ግንኙነት ጽ/ቤት የሚሰጡ አገልግሎቶች    
 በኢንስቲትዩቱ በሚሰጡ አገልግሎቶች ዙሪያ የሚቀርቡ ቅሬታዎችና አቤቱታዎችን በመቀበል ምላሽ መስጠት 

 ወደ ኢንስቲትዩቱ የተለያዩ መረጃዎችን ፈልገው ለሚመጡ ባለጉዳዮች ከሚመለከተው ክፍል ጋር በመሆን 

መረጃ እንዲያገኙ ማድረግ፡፡ 

በውስጥም ሆነ በውጪደንበኞች ለሚቀርቡ የመረጃ ጥያቄዎች ፈጣን ምላሽ መስጠት 

ለሀገር ውስጥና ለውጭ ሚዲያ ለሚቀርቡ ጥያቄዎች ፈጣን ምላሽ መስጠት 

በከፍተኛ ትምህርት ቤቶች ለሚቀርቡ የመረጃ ጥያቅዎች ፈጣን ምላሽ መስጠት 

የተለየ የሙያና የምክር አገልግሎት ለሚፈልጉ ተገልጋዮች ተገቢ ሙያተኛ እንዲያገኙ የማገናኘት አገልግሎት 

መስጠት 

ያለቀላቸው የምርምር ውጤት መረጃዎችን ለመጠቀም ጥያቄ ለሚያቀርቡ ደንበኞች ከሚመለከታቸው ጋር 

በመነጋገር የማመቻቸት አገልግሎት መስጠት 

በኢንስቲትዩታችን በሚሰጡ ልዩ ልዩ አገልግሎቶች ለሚጠየቁ የመረጃ ጥያቄዎች ምላሽ መስጠት 

 
 በሥርዓተ ፆታ ዳሬክቶሬት የሚሰጡ አገልሎቶች    

 በኢንስቲትዩቱ ውስጥ የስርዓተ ጾታ ወይም የጀንደር ምንነትን የማስረጽ ወይም የማስገንዘብ ስራ መስራት 
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በኢንስቲትዩቱ ሴት በመሆናቸው ብቻ በስራ ባህሪ እና ቦታ መክንያት የሚደርስባቸውን ጫና  

የመፍታት ብሎም የማስወገድ ስራ መስራት  
በሥነ ምግባር መከታተያ ክፍል የሚሰጡ አገልሎቶች   
 በኢንስቲትዩቱ በሚገኙ ልዩ ልዩ የስራ ክፍሎች በሚሰጡ አገልግሎቶች የሚታዩ የስነ ምግባር እና 

የመልካም አስተዳደር ችግሮች እንዲፈቱ የምክር አገልግሎት መስጠት 

 የኢንስቲትዩቱ ሰራተኞችም ሆኑ የውጭ ደንበኞች ለሚያቀርቧቸው ቅሬታዎችና የመልካም 

አስተዳደር ችግሮች ከሚመለከታቸው ጋር በመሆን ምላሽ እንዲያገኙ ማድረግ 
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የኢትየጵያ የሕብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት 

በአቅርቦትና ፋይናንስ ዳይሬክቶሬት የሚሰጡ  አገልሎቶች   
 በኢንስቲትዩቱ ለሚፈጸሙ የግዥዎችና የአገልግሎት ክፍያ ጥያቄዎች በቼክና   
    በጥሬ ገንዘብ፣ በባንክ፣ በደብዳቤ ማስተላለፊያ አሰራር መሠረት ክፍያ የመፈጸም አገልግሎት     
መስጠት 

 ለውስጥ ደንበኞች የእቃ እና አገልገሎት ግዢዎች በሚቀርበው ፍላጎት በመንግስት አዋጅና 
መመሪያ መሰረት የአቅርቦት አገልግሎት መስጠት  

 ለውጭ ደንበኞች በነጻ ገበያ ውድድር መርህ መሰረት የመንግስት የግዢ አዋጅና መመሪያ 
በሚፈቅደው መሰረት ተሳታፊዎችን የመጋበዝ እልግሎት መስጠት 

 ለኢንስቲትዩቱ በእርዳታ እና በስጦታ የሚመጡ ልዩ ልዩ ግብአቶችን የጉምሩክ ስነ ርአት  
የመፈጸም አገልግሎት መስጠት 

 ወደ ኢንስቲትዩቱ በእርዳታም ሆነ በገዢ የሚመጡ ንብረቶችን ገቢና ወጪ ሰነድ በመስራት 
ለሚመለከታቸው የማሰራጨት አገልግሎት 

 የኢንስቲትዩቱን ተልእኮ ለማሳካት ይረዳ ዘንድ የግብአት መቆራረጥ እንዳይፈጠር ወቅቱን እየጠበቁ 
የግዢ ጥያቄ ማቅረብ 

በፕላን፤ክትትልና ግምገማ ዳይሬክቶሬት የሚሰጡ  አገልሎቶች 
 የክትትልና ግምገማ ተግባራትን ማከናዎን  
 የኢንስቲትዩቱን መሪና ዓመታዊ እቅዶችን  ማዘጋጀት 
 የገንዘብ አሰባሰብና የአጠቃቀም ሂደቱን መምራት  
 የለውጥ የትግበራ መርሃግብሮችን ማስፈጸም 



የኢትየጵያ የሕብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት 
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       ለተገልጋይ የምንገባው ቃል  
 በቻርተሩ በተቀመጡ መርሆዎች መሠረት ለዜጎች አገልግሎት እንሰጣለን፣ 
 ተገልጋዮችን በክብር፣ በሀቀኘነት እና በግልጽ አሰራር ያለ አድሎዎ እናገለግላለን፤ 
  

በተለይ ለሪፈራል የላቦራቶሪ  ምርመራ አገልግሎት ፈላጊዎች የሚረዱ መረጃዎች፡፡ 
 ለሚፈልጉት አገልግሎት የያዙትን የሐኪም ማዘዣ  ለማቅረብ  ወደ ቢሮ ቁጥር አንድ /1/ ይሂዱና ይጠይቁ 

 ገንዘብ ለመክፈል ወደ  ቢሮ ቁጥር ሁለት /2/ ይሂዱ 

 መረጃዎች ኮምፒውተር ዳታ ማስገቢያ ክፍል  እንዲገባ ወደ ቢሮ ቁጥር ሶስት /3/ ይሂዱ 

 ናሙና ለመስጠት ወደ ቢሮ ቁጥር አምስት /5/ ይሂዱ 

 በተሰጠዎት ቀጠሮ ቀን ውጤት ለመቀበል ፣  የምግብና   ውሀ ናሙና ለመስጠት  ወደ ቢሮ ቁጥር አራት /4/ ይሂዱ 

 የከፈሉበትን ደረሰኝ እና የተሰጠዎትን የቀጠሮ ቀን ማሳወቂያ ወረቀት ይዘው መቅረብ እንዳለቦት እንዳይዘነጉ!! 

አስተያየት፣ ጥቆማ፣ ጥያቄና ማብራሪያ የሚሹ ዜጎች ከዚህ በታች በተዘረዘሩት መንገዶች 
ማቅረብ ይችላሉ፡፡ 

 በኢንስቲትዩቱ በሚገኙ በአሰተያየት መስጫ ሳጥኖች፣ በእንግዳ መቀበያ በተቀመጠ መዝገብ 

  ለኢንስቲትዩቱ ዋና ዳይሬክተር ወይም ለምክትል ዋና ዳይሬክተሮች ወይም ለህዝብ ግንኙነት ጽ/ቤት   

ወይም ለስነ- ምግባር መከታተያ ክፍል በአካል በመገኘት ማቅረብ ይችላሉ 

 በደብዳቤዎች፤ በፖስታ ሳጥን ቁጥር  1242 ወይም 5456 

 በስልክ ቁጥር 0112133499 ወይም 0112754647 ወይም በኢሜል—ephi@ephi.gov.et 

ስም የሥራ ድርሻ ስልክ ኢሜል 

ዶ/ር አመሃ ከበደ የኢንስቲትዩቱ ዋና ዳይሬክተር 0112754647 amhak@ephi.gov.et 

ዶ/ር ይበልጣል አሰፋ የኢንስቲትዩቱ ም/ዋና ዳይሬክተር 0112754645 yibeltala@ephi.gov.et 

ዶ/ር ዳዲ ጂማ የኢንስቲትዩቱ ም/ዋና ዳይሬክተር 0112138298 dadig@ephi.gov.et 

አቶ አቤል የሻነህ የኢንስቲትዩቱ ህዝብ ግንኙነት ጽ/ቤት ኃላፊ 0112133499 abely@ephi.gov.et 

አቶ አስማማው ትግሬ የላቦራቶሪ ቡድን አስተባባሪ 
(የእንግዳ መቀበያ ) 

0112758327 asmamawt@ephi.gov.et 

አቶ ታጉ ዘርጋው የኢንስቲትዩቱ ህዝብ ግንኙነትና ከፍተኛ ኤዲተር 0112771051 tagu@ephi.gov.et 

አቶ ተስፋይ ተ/ማሪያም የኢንስቲትዩቱ ህዝብ ግንኙነት ከፍተኛ ኦፊሰር 0112771051 tesfayetm@ephi.gov.et 

      የኢንስቲትዩቱ ኃላፊዎች አድራሻ  
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በኢንስቲትዩቱ የሚሰጡ የላቦራቶሪ ምርመራ ዓይነቶች፣ የናሙና 
መስጫ ሰዓት፣ የቀጠሮ ጊዜና የክፍያ መጠን  

ተ.ቁ 
S/
No 

የምርመራ ዓይነት 
Type of tests 

ዋጋ  
በብር 

Price 
in 

Birr 

የናሙና መስጫ ሰዓት 
Time of Sample  

Collection 

የቀጠሮ ጊዜ 
Max Time of  
Appointment 

for Results 

አስተያየት 
Remark 

  

1 B-HCG 120 ጠዋት 2:00-5:45 c›ƒ 
Ÿc›ƒ 7.30-9:00 c›ƒ 
Morning 8:00 to 11:45 AM  
Afternoon 1:30-3:00 PM 

3 ቀን/days   KT”—¨<U 
›Ã’ƒ 
ØÁo እንግዳ 
መቀበያ 
ÁK<ƒ” 
vKVÁ‹ 
T“Ñ` Ã‰
LM 

2 Acid/
Prostatic 
Phosphatise 

25 “           24 ሰዓት/hours     “           

3 ACTH 95  “         3 ቀን/days   
         

“           

4 Albumin  10 “           8 ሰዓት/hours     
        

“           

5 Alkaline 
Phosphatise 

10 “           “           “           

6 alpha-
Amylase 
serum 

15 “           “           “           

7 alpha-
Amylase 
urine 

20 “    “           “           

8 alpha-acid 
Glycoprotein 

85 “           3 ሰዓት/hours     
           

“           

9 alpha-
amylase pan-
creatic 

50 “           24 ሰዓት/hours     
         

“           

10 Anti-TG 120 “           3 ቀን/days       
        

“           

11 Anti-TPO 120 “           “           “           



የኢትየጵያ የሕብረተሰብ 
ጤና ኢንስቲትዩት 
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ተ.ቁ 
S/
No 

የምርመራ 
ዓይነት 

Type of tests 

ዋጋ  
በብር 
Price 

in Birr 

የናሙና መስጫ ሰዓት 
Time of Sample Col-

lection 

የቀጠሮ 
ጊዜ 

Max 
Time of 

Ap-
pointme

nt  

አስተያየት 
Remark 

  

12 Anti-TSHR 245 ጠዋት 2:00-5:45 c›ƒ 
Ÿc›ƒ 7.30-9:00 c›ƒ 
Morning 8:00 to 11:45 AM  
Afternoon 1:30-3:00 PM 
      

3 ቀን      KT”—
¨<U 
›Ã’ƒ 
ØÁo 
እንግዳ 
መቀበያ 
ÁK<ƒ” 
vKVÁ‹ 
T“Ñ` 
Ã‰LM 
       

13 Bilirubin, Di-
rect 

15 “          “ 8 ሰዓት/
hours     

     

“          “ 

14 Bilirubin, Total 15 “          “ “          “          “ 

15 CA-19-9 250 “          “ 3 ቀን/
days         

           

“          “ 

16 CA-19-9 
Urine 

250 “          “ “ “          “ 

17 Car-
bamazepine 

100 “          “ 3 ቀን/
days       

         

“          “ 

18 Cholesterol 10 “          “ 8 ሰዓት/
hours     

          

“          “ 

19 Choli-
nesterase 

50 “          “ 2 ቀን/
days       

         

“          “ 

20 CK 25 “          “ 1 ሰዓት/
hour     

          

“          “ 



የዜጎች ቻርተር  
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ተ.ቁ 
S/
No 

የምርመራ ዓይነት 
Type of tests 

ዋጋ  
በብር 
Price 

in 
Birr 

የናሙና መስጫ ሰዓት 
Time of Sample Collec-

tion 

የቀጠሮ ጊዜ 
Max 

Time of 
Appoint-

ment  

አስተያየ
ት 

Remark 
  

21 CK-MB 30 ጠዋት 2:00-5:45 c›ƒ 
Ÿc›ƒ 7.30-9:00 c›ƒ 
Morning 8:00 to 11:45 AM  
Afternoon 1:30-3:00 PM 
       

1 ሰዓት/
hour     

         

   
KT”—
¨<U 
›Ã’ƒ 
ØÁo 
እንግዳ 
መቀበያ 
ÁK<ƒ” 
vKVÁ
‹ 
T“Ñ` 
Ã‰LM 
       

22 Cl-Serum 25 “          “ 8 ሰዓት/
hours     

          

“          
“ 

23 Cl-Urine 45 “          “ “           “          
“ 

24 CORTISOL Serum 110 “          “ 3 ቀን/
days       

        

“          
“ 

25 CORTISOL Urine 120 “          “ “           “          
“ 

26 C-PEPTIDE 100 “          “ 2 ቀን/
days       

           

“          
“ 

27 Creatinine Urine 100 “          “ 24 ሰዓት/
hours     

         

“          
“ 

28 Creatinine Random 
Urine 

20 “          “ 8 ሰዓት/
hours     

          

“          
“ 

29 Creatinine Serum 15 “          “ “ “          
“ 
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የኢትየጵያ የሕብረተሰብ ጤና 
ኢንስቲትዩት 

ተ.
ቁ 

S/
No 

የምርመራ ዓይነት 
Type of tests 

ዋጋ  
በብር 
Price 

in 
Birr 

የናሙና መስጫ ሰዓት 
Time of Sample Collection 

የቀጠሮ ጊዜ 
Max Time of 
Appointment  

አስተያየት 
Remark 

  

30 Cystain C 85 ጠዋት 2:00-5:45 c›ƒ 
Ÿc›ƒ 7.30-9:00 c›ƒ 

Morning 8:00 to 11:45 AM  
Afternoon 1:30-3:00 PM 

8 ሰዓት /hours     KT”—¨<U 
›Ã’ƒ ØÁo 
እንግዳ መቀበያ 
ÁK<ƒ” 
vKVÁ‹ 
T“Ñ` Ã‰
LM 

   

31 E2 80                “          “ 24 ሰዓት/hours     “           

32 Ferritin 100  3 ቀን/days     “           

33 Folate III 110 “          “ “           “           

34 Free PSA 145  24 ሰዓት/hours       “ 

35 Fructosamine 35                “          “ “      “ 

36 FSH 85 “          “      “    “ 

37 FT3 65 “          “        “   “ 



ገጽ 13 

የኢትየጵያ የሕብረተሰብ ጤና 
ኢንስቲትዩት 

ተ/ቁ 
S/No 

  

የምርመራው ዓይነት 
Type of tests 

ዋጋ 
በብር 
Price 
in 

Birr 

የናሙና መስጫ ሰዓት 
Time of Sample Collection 

የቀጠሮ ጊዜ 
Max Time of 
Appointment 

forResults 

አስተያየት 
Remark  

38 FT4 65 ጠዋት 2:00-5:45 c›ƒ 
Ÿc›ƒ 7.30-9:00 c›ƒ 

Morning 8:00 to 11:45 AM  
Afternoon 1:30-3:00 PM 

24 ሰዓት/hours      KT”—
¨<U 
›Ã’ƒ 
ØÁo 
እንግዳ 
መቀበያ 
ÁK<ƒ” 
vKVÁ‹ 
T“Ñ` 
Ã‰LM 

39 GGT 15 “          “ “          “ 

40 Glucose HK 10 “          “ 8 ሰዓት/hours             “ 

41 Glucose HK CSF 20 “          “ “           “ 

42 Glucose HK 
Urine 

20 “          “ “                  “ 

43 GOT/AST 10  “                    “ 

44 GPT/ALT 10 “          “ “         “ 

45 HbA1c 100 “          “ 3 ቀን            “ 

46 HDL-Cholesterol 50 “          “ 8 ሰዓት/hours             “ 

47 hs CRP 60 “          “ 2 ቀን             “ 

48 Iron 15 “          “ 8 ሰዓት/hours       “ 

49 
  

K+ Serum 25 “          “ “    “ 



የዜጎች ቻርተር  

ገጽ 14 
ተ.ቁ 
S/No 

  

የምርመራ ዓይነት 
Type of tests 

ዋጋ 
በ
ብ
ር 
Pri
ce 
in 
Bir
r 

የናሙና መስጫ ሰዓት 
Time of Sample Collection 

የቀጠሮ ጊዜ 
Max Time of 
Appoint-
ment for 
Results 

አስተያየት 
Remark 

  

50 K+ Urine 40 ጠዋት 2:00-5:45 c›ƒ 
Ÿc›ƒ 7.30-9:00 c›ƒ 

Morning 8:00 to 11:45 AM  
Afternoon 1:30-3:00 PM 

8 ሰዓት/hours     
  

KT”—
¨<U 
›Ã’ƒ 
ØÁo 
እንግዳ 
መቀበያ 
ÁK<ƒ” 
vKVÁ‹ 
T“Ñ` 
Ã‰LM 

51 LDH 15 “          “ “   “ 
  

52 LDL-Cholesterol 30 “          “ “    “ 

53 LH 60 “          “ “    “ 

54 Lipase 15 “          “ “   “ 

55 Magnesium (CPZ 
III) Serum 

20 “          “ “    “ 

56 Magnesium (CPZ 
III) Urine 

25 “          “ “   “ 

57 Na+Serum 25            “          “ “ 

ገጽ 14 



ተ.ቁ 
S/No 

  

የምርመራ ዓይነት 
Type of tests 

ዋጋ 
በብር 
Price 
in 
Birr 

የናሙና መስጫ ሰዓት 
Time of Sample Collection 

የቀጠሮ ጊዜ 
Max Time of 
Appoint-
ment for 
Results 

አስተያየት 
Remark 

  

58 Na+ Urine 25 ጠዋት 2:00-5:45 c›ƒ 
Ÿc›ƒ 7.30-9:00 c›ƒ 

Morning 8:00 to 11:45 AM  
Afternoon 1:30-3:00 PM 

8 ሰዓት/hours      KT”—
¨<U 
›Ã’ƒ 
ØÁo 
እንግዳ 
መቀበያ 
ÁK<ƒ” 
vKVÁ‹ 
T“Ñ` 
Ã‰LM 

59 Phenobarbital 100 “          “ 3 ቀን/days        “ 

60 Phenytoin 100 “          “ “  “ 

61 Phosphate 
Serum 

20 “          “ 8 ሰዓት/hours     “ 
  

62 Phosphate  
Urine 

25 “          “ “ 
  

“ 

63 PRL 65 “          “ “  “ 

“ 64 PTH 125            “          “ 3 ቀን/days       

ገጽ 15 

የኢትየጵያ የሕብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት 



ተ.ቁ 
S/No 

  

የምርመራ ዓይነት 
Type of tests 

ዋጋ 
በብር 
Price in 
Birr 

የናሙና መስጫ ሰዓት 
Time of Sample Collection 

የቀጠሮ ጊዜ 
Max Time of 
Appoint-
ment for 
Results 

አስተያየት 
Remark 

  

65 PTH (1-84) 145 ጠዋት 2:00-5:45 c›ƒ 
Ÿc›ƒ 7.30-9:00 c›ƒ 

Morning 8:00 to 11:45 AM  
Afternoon 1:30-3:00 PM 

3 ቀን/days       
  

KT”—
¨<U 
›Ã’ƒ 
ØÁo 
እንግዳ 
መቀበያ 
ÁK<ƒ” 
vKVÁ‹ 
T“Ñ` 
Ã‰LM 

    
66 RBC Folate 135  “   “ 

  

67 T3 55  24 ሰዓት/
hours     

  “ 
  

68 T4 55  “    “ 

69 Testosterone 90 “          “ “    “ 

70 TG 100 “          “ 3 ቀን/days          “ 

71 Total Protein 10            “          “ 8 ሰዓት/hours       “ 

72 Total Protein 
Urine/CSF 

20            “          “ “  

ገጽ 16  

የዜጎች ቻርተር  



የኢትየጵያ የሕብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት 

ተ.ቁ 
S/No 

  

የምርመራ ዓይነት 
Type of tests 

ዋጋ በብር 
Price in 
Birr 

የናሙና መስጫ ሰዓት 
Time of Sample Collection 

የቀጠሮ ጊዜ 
Max Time of 
Appointment for 
Results 

አስተያየት 
Remark 

  

73 Total PSA 110 ጠዋት 2:00-5:45 c›ƒ 
Ÿc›ƒ 7.30-9:00 c›ƒ 

Morning 8:00 to 11:45 AM  
Afternoon 1:30-3:00 PM 

8 ሰዓት/hours     KT”—
¨<U 
›Ã’ƒ 
ØÁo 
እንግዳ 
መቀበያ 
ÁK<ƒ” 
vKVÁ
‹ 
T“Ñ` 
Ã‰LM 

  

74 Transferrin 120 “          “ 3 ቀን/days       “ 
  

75 Triglycerides 10 “          “ 8 ሰዓት/hours      “ 

76 Troponin T hs 
STAT 

140 “          “ 1 ሰዓት/hour     “ 
  

77 TSH 70 “          “ 
       

24 ሰዓት/hours     
  

“ 

78 Urea 10 “          “ 8 ሰዓት/hours      “ 

79 Uric Acid Serum 20 “          “ “  “ 

80 Uric Acid Urine 15            “          “ “  

81 Valproic Acid 100 “    
       “ 

3 ቀን  /days   
  

“ 

82 Vitamin B12 100 “          “ “  “ 
  

ገጽ 17 



የዜጎች ቻርተር  
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83 Test Menu for National TB Reference Laboratory 

  
የምርመራ ዓይነት 

     Type of tests 
ዋጋ በብር 
Price in 
Birr 

የናሙና መስጫ ሰዓት 
Time of Sample Col-
lection 

የቀጠሮ ጊዜ 
Max Time of 
Appoint-
ment 

 አስተያየ
ት 

AFB Microscopy Free 7:30-9:00 ከሰዓት /1:30
-2:45 PM 

24 ሰዓት/hours      KT”
—¨<U 
›Ã’ƒ 
ØÁo 
እንግዳ 
መቀበያ 
ÁK<ƒ
” 
vKV
Á‹ 
T“Ñ
` Ã‰
LM 

Gen Xpert MTB-Rif 
assay 

Free “          “        “ 

CULTURE [MGIT] Free “          “ For negative 
48 days & for 
positive 10-
24 days 

Culture LJ Free “          “ For negative 
64 days & for 
positive 32-
48 days 

First line pheno-
typic DST [MGIT] 

Free “          “ 30—45 days 

Line Probe assay 
(LPA) 

Free “          “ Smear Posi-
tive: 5 days 
and negative 
15—35 days 

84 Laboratory Back Up Services Menu  

የምርመራ ዓይነት 
     Type of tests 

ዋጋ በብር 
Price in 
Birr 

የናውና መስጫ ሰዓት 
Time of Sample Col-
lection 

የቀጠሮ ጊዜ 
Max Time of 
Appoint-
ment 

 አስተያየ
ት 

Blood culture 60 7:30-9:00 ከሰዓት /1:30
-2:45 PM 

6 ቀን/days     KT”—
¨<U 
›Ã’ƒ 
ØÁo 
እንግዳ 
መቀበያ 
ÁK<ƒ” 
vKVÁ
‹ 
T“Ñ` 
Ã‰LM 

   

Urine culture 60 “          “ 2 ቀን/days     

Stool culture 60 “          “ 4ቀን/days     

Throat culture 60 “          “    “ 

Nasal culture 60 “          “     “ 

Pus culture 60 “          “     “ 



8ተ.
ቁ 

S/
No 

  

የምርመራ ዓይነት 
Type of tests 

ዋጋ በብር 
Price in 
Birr 

የናሙና መስጫ ሰዓት 
Time of Sample 

Collection 

የቀጠሮ ጊዜ 
Max Time of 
Appoint-
ment for 
Results 

አስተያየት 
Remark 

  

 Body fluid culture 60 ጠዋት 2:00-5:45 c›ƒ 
Ÿc›ƒ 7.30-9:00 
c›ƒ 
Morning 8:00 to 
11:45 AM  
Afternoon 1:30-3:00 
PM 
       

4ቀን/days   KT”—¨<U 
›Ã’ƒ 
ØÁo እንግዳ 
መቀበያ 
ÁK<ƒ” 
vKVÁ‹ 
T“Ñ` Ã‰
LM 

CSF culture 60 “ 3 ቀን/days   “          “ 

Vaginal /Urethral 
discharge 

60 “ “  “          “ 

Fungal culture for 
scraping (Nail 
scraping, scalp 
scraping, skin 
scraping, 

40 “ 1 ወር/
Month 
  

መድኃኒቶችን 
መቀባት 
አይገባም 

Ointments 
should not be 
used 
 

Fungal culture for 
swabs (Throat 
swab, CSF and 
lesions) 

40 “ 10 ቀን/days   ምግብ 
ሳይበሉ፣አፍን 
ሳይጉመጠመጡ 
እና ሽንት 
ሣይሸኑ 

             Test Menu for Immunohematology     
85                               Laboratory 

CBC+Diff 20 birr, 
free from 
ART 
patients 

“  8 ሰዓት/
hours     

KT”—¨<U 
›Ã’ƒ 
ØÁo እንግዳ 
መቀበያ 
ÁK<ƒ” 
vKVÁ‹ 
T“Ñ` Ã‰
LM 

CD Pannel (CD4, 
CD8, CD3, ratio..) 

Free “ 24 ሰዓት/
hours 
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          ኢንስቲትዩት  



የዜጎች ቻርተር  

 86       Test Menu for Parasitology   Laboratory  
  

የምርመራ ዓይነት 
Type of tests 

ዋጋ በብር 
Price in 
Birr 

የናሙና መስጫ ሰዓት 
Time of Sample 

Collection 

የቀጠሮ ጊዜ 
Max Time of 
Appoint-
ment for 
Results 

አስተያየት 
Remark 

  

Stool for O/P (Formal 
acetate concentration 
method) 

15 “ 1 ቀን/day     “ 

Stool for Cryptosporid-
ium(Modified ZN 
method) 

15 “ “   “ 

Stool for Schitosomi-
asis (Kato thick smear 
method) 

15 “ “   “ 

Urine for 
S.hematobium(urine 
filtration method) 

15 “ “   “ 

Skin slit for Leishmani-
asis 

15 “ 2 ቀን/days   “ 

Skin snip for Onchco-
cericasis  

15 “ 2 ቀን/days     “ 

Blood for Haemopara-
site 

15 “ 1 ቀን/day  

 
   

ገጽ 20  

 
   
 
 
 
 
 

87 

Blood for W.bancroftil
(Linfatic filariasis), knott 
concentration 

15 “ 2 ቀን/days    “ 

Baerman Concentra-
tion for S.stercoralis 

15 “  “   “ 

Test Menu for Molecular Biology                           
Laboratory 

HIV Viral load Free “ 10 ቀን    “ 

EID (Early infant diag-
nosis) 

Free “ 10 ቀን    “ 
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የዜጎች ቻርተር  

88 Physicochemical Drinking Water Parameters 

 

የምርመራ ዓይነት 
 Type of tests 

ዋጋ 
በብር 
Price 
in Birr 

የናሙና መስጫ ሰዓት 
Time of Sample Col-
lection 

የቀጠሮ ጊዜ 
Max Time 
of 
Appoint-
ment 

Appearance 2.00 2:00-5:45 ጠዋት /8፡00-
11፡45am 7:30-9፡00 
ከሰዓት/1፡30-3፡00pm 

እሰከ 25 
ቀን /              

Up to 25 
days  

Odour 2.00 ,, ,, 
Taste 2.00 ,, ,, 

Settleable Solid  2.00 ,, ,, 

Floating Solids 2.00 ,, ,, 

Suspended Sol-
ids 

2.00 ,, ,, 

Turbidity                                                                                                                    2.00 ,, ,, 

Filterable Resi-
due (TDS) dried 
at 180 oC  

15.00 ,, ,, 

Electrical Con-
ductivity (EC) at 
25 oC       

15.00 ,, ,, 

PH at 25 oC     15.00 ,, ,, 

Carbonate Al-
kalinity as 
CaCO3    

15.00 ,, ,, 

Bicarbonate 
Alkalinity as 
CaCO3    

15.00 ,, ,, 

Total Hardness 
as CaCO3  

15.00 ,, ,, 

1. Water 
samples 
Should be 
collected by 
professional 
and respon-
sible person. 

2. Sample 
for the Phys-
icochemical 
analysis 
should be 
submitted to 
the Environ-
mental Pub-
lic   Health 
Laboratory 
in polyethyl-
ene or plas-
tic bottles. 

3. Two liters 
of water 
sample are 
required to 
conduct all 
physico-
chemical 
tests. 

4. Samples 
are to be 
kept cool in 
Ice box 
during trans-
portation to 
the Labora-
tory. 
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89 Physicochemical Drinking Water Parameters 

 

የምርመራ ዓይነት 
 Type of tests 

ዋጋ በብር 
Price in 
Birr 

የናሙና መስጫ ሰዓት 
Time of Sample Col-
lection 

የቀጠሮ ጊዜ 
Max Time 
of 
Appoint-
ment 

Total Silica 
(SiO2 )     

20.00 2:00-5:45 ጠዋት /8፡00-
11፡45am 7:30-9፡00 
ከሰዓት/1፡30-3፡00pm 

እሰከ 25 
ቀን /              

Up to 25 
days  

Ammonium ion, 
NH4

+                
20.00 ,, ,, 

Sodium ion, Na+            12.00 ,, ,, 

Potassium ion, 
K+                  

12.00 ,, ,, 

Calcium ion, 
Ca2+            

15.00 ,, ,, 

Magnesium ion, 
Mg2+                  

15.00 ,, ,, 

Chloride ion, Cl¯              20.00 ,, ,, 

Nitrite ion, NO2
¯            20.00 ,, ,, 

Nitrate ion, NO3
¯            20.00 ,, ,, 

Fluoride ion, F¯                 20.00 ,, ,, 

Bicarbonate ion, 
HCO3

¯               
15.00 ,, ,, 

Carbonate ion, 
CO3

2-                      
15.00 ,, ,, 

Sulfate ion, SO4
2-                20.00 ,, ,, 

Orthophosphate 
ion, PO4

3-        
20.00   

5. Cases for 
sample 
rejection- 
When the 
sample vol-
ume is less 
than re-
quired, 
highly col-
ored sam-
ples, two or 
more sam-
ples with no 
special 
marks to 
differentiate, 
samples 
with glass 
containers 
and if the 
sample is 
waste water. 
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ተ.ቁ 
S/No 

  

 
የምርመራ ዓይነት 
Type of tests 

 
ዋጋ 
በብር 
Price 
in 

Birr 

 
የናሙና መስጫ 

ሰዓት 
Time of Sample 

Collection 

 
የቀጠሮ ጊዜ /Max 
Time of 
Appointment for 
Results 

 
አስተያየት 
Remark 

  

90  Protein 150 8:00—12:30am 
1:30—4:30pm 

 20 ቀን / 21 days KU`S^ 
¾T>SÖ< 

ናሙናዎ‹ በጤና 
ባለሙያዎች 
አማካይነት Sp
[w Á›Kv†¨< 
c=J” ¨<Ö?ƒ 
¾SkuÁ Ñ>²? 
›”Å “S<“¨< 
w³ƒ ÃKÁÁM 

Samples 
should come 
through ap-
propriate 
personnel and 
the result 
delivery time 
varies depend-
ing on the 
number of 
samples. 

 

 

Total Carbo-
hydrate in-
cludes mois-
ture, ash, fat, 
protein and 
fiber. 

91 Fat/Oil 150 “          “ 15 ቀን / 15 days 
92 Moisture 60  “          “ “          “ 
93 Iron  120 “          “ “          “ 

94 Zinc 120 “          “ “          “ 

95 Salt Iodine 80 “          “ 5 ቀን / 5 days 
96 Phosphorus 125 “          “ 15 ቀን / 15 days 
97 Vitamin A 140 “          “ “          “ 

98 Vitamin C 150 “          “ “          “ 

99 Copper 120 “          “ “          “ 

100 Phytate 150 “          “ “          “ 

101 Tannin 150 “          “ “          “ 

102 Cyanide 120 “          “ “          “ 

104 Sodium 100 “          “ “          “ 

105 Calcium 120   “          “ 

106 Ash 80 “          “ “          “ 

107 Cadmium 120   “          “ 

108 Bulk density 60   “          “ 

109 Dry matter 60   “          “ 

110 Crude Fiber 130   “          “ 

103 Potassium 100 “          “ “          “ 

111 Starch from maize 80  5 ቀን / 5 days 

112 Urinary Iodine 100  15 ቀን / 15 days 

113 Serum Zinc 100  “          “ 

114 Total Carbohydrate 100  “          “ 

115 Energy Value 100  “          “ 

Nutritional  content  analysis   of  food 

የኢትየጵያ የሕብረተሰብ ጤና 

Every sample should be delivered to the reception unit of EPHI in good condition, and each sample 
should be half a kilogram. In case of starch determination from maize grain samples the sample should 
weigh one kilogram. For urinary iodine analysis sample volume should be 3 to 5 ml while for zinc serum 
is 1 ml.  
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የተገልጋዮች ቻርተር  

ተ/ቁ 
S/No 

የአገልግሎት አይነት 
TYPE OF SERVICE 

    ዋጋ በብር 
PRICE (BIRR) 

አስተያየት 
REMARK 

1 የላቦራቶሪ እንሰሳት አቅርቦት 
Lab Animals supplies 

1.አይጥ 
      Lab. Mouse (Adult) 

3.00 ብር በአንድ እንሰሳ        
3.00/animal 
  

Kኢንስቲትዩቱ የላብራቶሪ 
የምርምር ተግባር በትርፍነት 
የተራቡ እንስሶች ከ ሌሉ በቀር 
ለሌላ የምርምር ተቋም  
የማቅረብ ግዴታ የለበትም፡፡ 

  
The Institute pro-
duces and maintains 
these animals 
for its Own research 
and diagnostic uses. 
It only sales them 
out if It has surplus 
production. So, it is 
optional for the In-
stitute to render this 
service. 

1.2 አጥቢ አይጥ 
      Lab Mouse (Family) 

5.00 ብር በአንድ እንሰሳ 
5.00/ animal 

1.3 አይጠ ሞገጥ 
       Lab. Rat 

15.00 ብር በአንድ 
እንሰሳ 
15.00/animal 

1.4 ጊኒ ኚግ 
      Lab.Guinea Pig 

18.00 ብር በአንድ 
እንስሳ 
18.00/animal 

1.5 ጥንቸል 
      Lab. Rabbit 

60.00 ብር በአንድ 
እንስd 
60.00/animal 

ሌሎች አገልግሎቶች  
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2 የእንሰሶች ደም      / Animal Blood 

የአገልግሎት አይነት 
TYPE OF SERVICE 

ዋጋ በብር 
PRICE (BIRR) 

አስተያየት 

REMARK 

2.1 የበግ ደም 
    Sheep blood 

10.00 ብር በአንድ እንስሳ 
በ100 ሚሊ 
10.00/100ml 

ኢንስቲትዩቱ ከእነዚህ  እንስdƒ 
¾T>kÇ <̈” ÅU 
¾T>ÖkS¨< K^c< ¾U`U` 
ሥራ ስለሆነ uƒ`õ ÅU K=kÆ 
¾T>‹K< ¾Lx^„] ›”edƒ 
Ÿሌሉ ue}k` ÅU ¾Tp
[w ÓÈ} ¾KuƒU፡፡ 

The Institute produces or 
collects blood from differ-
ent lab. animals for its 
own research uses. It 
only sales blood out if it 
has surplus production. 
So, it is optional for the 
Institute to render this 
service. 

 

2.2የአይጥ ደም 
    Mouse blood 
  

  

4.00 ብር በአንድ እንስሳ 
ሚሊ 
4.00/ml 

2.3 አይጠሞገጥ 
     Rat blood 
2.4 የጊኒኚግ ደም 
      G.pig blood 
2.5 የጥንቸል ደም 
        Rabbit blood 

8.00ብር በአንድ  እንስሳ 
በ5 ሚሊ 
8.005ml 
5.00ብር በአንድ  እንስሳ 
በ5 ሚሊ 
5.00/5ml 
6.00ብር በአንድ  እንስሳ 
በ5 ሚሊ 
6.00/5ml 

የኢትየጵያ የሕብረተሰብ ጤና 
ኢንስቲትዩት 
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የተገልጋዮች ቻርተር 

ተ.ቁ 
S/No 

የአገልግሎት ዓይነት 
TYPE OF SERVICE 

    ዋጋ በብር 
PRICE 
(BIRR) 

አስተያየት 
REMARK 

3 የእብድ ውሻ  በሽታ መከላከያ  ክትባት 
    Anti rabies Vaccine 

 
  

  3.1 ለሰው የሚያገለግል 
Vaccine for human use 

  
10.0/100ሚሊ 
10.0/100ml 

ለመንግስትም ይሁን መንግሥታዊ ላልሆኑ 
ጤና ድርጅቶች ክትባቱ  ለሚያስፈልጋቸው 
ሁሉ አንዲያገኙ ይደረጋል ፡፡ 

The service is given to govern-
ment organizations and the pri-
vate sector. 

3.2የክትባት ህክምና  
      ማዘዣ 
Prescription for treat-
ment 

ነፃ 
                      

Free 
ለመንግስትም ይሁን መንግሥታዊ ላልሆኑ 
ጤና ድርጅቶች ይሰጣል ፡፡ 

Treatment is given to all Gov. NGO 
and private health institutions. 

3.3ስለ እብድ ውሻ በሽታ 
የመከላከያ የህክምና ¾U¡` 
›ÑMÓKAƒ 
Rabies consultation. 

ነፃ 
                       

Free 

ወደ ኢንስቲትዩቱ የሚመጡ ሁሉ 
አስፈላጊውን ምክር ያገኛሉ ፡፡ በስልክም 
የምክር አገልግሎቱን ማግኘት ይቻላል፡፡ 

Consultation service is given to those 
who come to EPHI and/or at home  
or by telephone call. 

3.4 የእብድ ውሻ በሽታ 
ምርመራ /በሞተ እንሰሳ ላይ) 
Rabies diagnosis on 
dead animal 

10.00/ በእንስሳ 
10.00/ ani-
mal 

የእንሰሳው በድን ከ24 ሰዓታት በላይ ከቆየ 
ናሙናው ለላበራቶሪ ምርመራ አሰቸጋሪ 
ስለሆነ ማስተናገድ አይቻልም፡፡  

The animal’s body should not be 
more than 24 hours. 

3.5የእብድ ውሻ ምርመራ 
(በሕይወት  ባለ ) 
Observational diagno-
ses on live animals 

10.00/ በእንስሳ 
10.00/  
animal 

የእብድ ውሻ በሽታ  የተጠረጠረ እንስሳ ከ1ዐ 
ቀናት በኢንስቲትዩታችን ወይም በቤት 
ክትትል ከተደረገ በኃላ ውጤቱ ይገለፃል፡ 

Observational diagnosis on live 
animal for 10 days quarantine. 



በኢንስቲትዩቱ  የሚገኙ የቤተ ሙከራ  እንስሳቶች 



ስልክ፡ +251112133499 

ፋክስ፡  +251112758634 

ነጻ የስልክ መስመር፡ 8335  

ኢሜይል፡ ephi@ephi.gov.et 

ዌብሳይት፡ www.ephi.gov.et 

የእንግዳ መቀበያ ስልክ ቁጥር 
0112133574 

የመረጃ ዴስክ ስልክ ቁጥር 
0112135282 

  

በኢንስቲትዩቱ ሕዝብ ግንኙነትና 
ኮሙኒኬሽን ጽ/ቤት የተዘጋጀ 

የኢትዮጵያ የሕብረተሰብ ጤና 
ኢንስቲትዩት 


