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በላቡራቶሪ  የመረጃ አያያዝ ስርዓት ላይ ለባለሞያዎች 
ስልጠና ተሰጠ

የኢንስቲትዩቱ የክልል ላቡራቶሪ አ
ቅም ግንባታ ዳይሬክቶሬት አሜሪካ 
ከሚገኘው ኮምፐሮሜድ ተብሎ ከ
ሚጠራው ካፓኒ ጋር በመተባበር በ
ላቡራቶሪ የመረጃ አያያዝ ስርዓት ላ
ይ ከ35 በላይ ለሚሆኑ ከተለያዩ የክ
ልል ላብራቶሪ እና  በአዲስ አበባ ለ
ሚገኙ የሆስፒታል ላቡራቶሪ የመረ
ጃ ባለሞያዎች እና ለአይሲቲ ባለሞ
ያዎች ከየካቲት13 እስከ17 /2009 
ዓ.ም ስልጠና ሰጠ፡፡
አቶ ዳንኤል ደጀኔ የክልል ላቡራቶ
ሪ አቅም ግንባታ ዳይሬክቶሬት ባለ
ሞያና የስልጠናው አስተባባሪ የስል
ጠናውን ዋና አላማ እንደገለጹት የ
ላቡራቶሪ መረጃ አያያዝ ስርዓትን በ
ቀጥታ ለሚመለከታቸው ተጠቃሚ 
ባለሞያዎች የመረጃ አያያዝ ስርዓቱ
ን በሚገባ ግንዛቤ መፍጠር  እና ለ
አይሲቲ ባለሞያዎች ደግሞ የላቡራ

በኢሕጤኢ የህዝብ ግንኙነትና ኮሙኒኬሽን ቢሮ በየወሩ የሚዘጋጅ

ቶሪ መሳሪያዎች ላይ የአጠቃቀምና 
የመሳሪያዎቹን ጥገና ድጋፍ አገልግ
ሎት በመስጠት የመረጃ አያያዝ ስ
ርአቱን ከፍ ለማድረግ እንዲሁም የ
ተገልጋዩን እርካታ ለማሳደግ ታስቦ 
የተዘጋጀ ስልጠና ነው ብለዋል፡፡
አቶ ዳንኤል አያይዘው እንደገለጹት 

ስልጣኞቹ ከዚህ ስልጠና በኋላ አቅ
ማቸውን በሚገባ አጎልብተው ስል
ጠናውን ላላገኙ ባለሞያዎች ስልጠ
ና በመስጠት እና ከአይሲቲ ባለሞያ
ዎች ጋር በጋራ መተባበር እና ወደ 

   8ኛው የኢትዮጵያ ወባ ጥናትና ምርምር የጥምርታ 
የውይይት መድረክ ተካሄደ 

ወባን ለማጥፋት በሃገር አቀፍ ደ
ረጃ የተያዘውን ፐሮግራም ተግባራ
ዊ  ለማድረግ 8ኛው የኢትዮጵያ ወ

ባ የጥምርታ ጥናትና ምርምር የኢ
ትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩ
ት ከክልል ጤና ቢሮዎች፣ ጤና ጥ

በቃ ባለሞያዎች እና በጤናው ዘር
ፍ የሚሰሩ መንግስታዊ ድርጅቶች 

         . . .ወደ ገጽ 2 ዞሯል

         . . .ወደ ገጽ 3 ዞሯል
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ፈጣን የሕብረተሰብ ጤና ምላሽ ሰጪ 
ቡድን ሊመሰረት ነው

የኢንስቲትዩቱ ድንገተኛ የህብረተሰ
ብ ጤና አደጋዎች ቁጥጥር ማዕከ
ል ከአለም ጤና ድርጅት እና ከሲ
ዲሲ ኢትዮጵያ ጋር በመተባበር የ
ተለያዩ የህብረተሰብ ጤና አደጋዎ

ች ሲከሰቱ ፈጣን ምላሽ የሚሰጥ ቡ
ድን ለማቋቋም ከየካቲት 27 እሰከ 
30/2009 ዓ.ም በኢንስቲትዩቱ የስ
ልጠና ማእከል ለባለሞያዎች ስልጠ
ና ተሰጠ፡፡

ስልጠናው በሃገር አቀፍ ደረጃ ከእያ
ንዳንዱ ክልል በተለያዩ የጤናው ዘ
ርፍ ተሰማርተው የሚገኙትን አም
ስት እና ከኢንስቲትዩቱ ደግሞ ደግ
ሞ አምስት ባለሙያዎች በስልጠና
ው ተሳትፈዋል፡፡
የስልጠናው ዋና አላማ የህብረተሰ
ብ ጤና አደጋዎች መቼ እንደሚከ
ሰቱ ስለማይታወቅ ፈጣን ምላሽ ሰ
ጪ ቡድን ለማቋቋም ታስቦ የተዘጋ
ጀ ሲሆን የሚቋቋመው ቡድን ከተለ
ያዩ መስሪያ ቤቶች ጋር እንዴት እ
ንደሚሰራ የኮሚኒኬሽን ጥምርታው
ን ለማመቻቸትና ለማስተካከልም የ
ሚያስችል ስልጠና ነው፡፡
ከዚህ ስልጠና በኋላ በሃገሪቱ ክልሎ
ች የፈጣን ምላሽ ሰጪ ቡድን በፍ
ጥነት እንዲቋቋም የሚደረግ ስሆን 
ለዚህም ሰልጣኞች በስልጠና ወቅት
ና በስራ ቦታ የሚያግዛቸውን ቴክኒ
ካል እና ማኔጀሪያል ማንዋሎች መ
ዘጋጀታቸውን አቶ አብዮት በቀለ የ
ህብረተሰብ ጤና ድንገተኛ አደጋዎ
ች ቁጥጥር ማዕከል አስተባባሪ ገል
ጸዋል፡፡

የላቡራቶሪ መሳሪያዎች ጥራትን 
የማስተካከያ ማዕከል ሊቋቋም ነው

በኢንስቲትዩቱ የክልል ላቡራቶሪዎ
ች አቅም ግንባታ ዳይሬክቶሬት አ
ስተባባሪነት የላብራቶሪ ካሊቢሬሽን 
ማእከል ለማቋቋም አራት የባዮሎጂ 
ኢንጂነሪንግ በለሞያዎች እና ሁለት 
የክልል ጤና ቢሮ ባለሞያዎች የተ

ሳተፉበት ስልጠና ከየካቲት 5 እስከ 
10 /2009 ዓ.ም በኢንስቲትዩቱ የስ
ልጠና አዳራሽ ተሰጠ፡፡
ይህንን ስልጠናም የሰጡት ባለሞያ
ዎች ከኬኒያ የመጡ ሲሆን የስልጠ
ናውን መርሃ ግብር ያስተባበረው ደ

ግሞ ASLM (African Society for 
ለaboratory Medicine) ኩባንያ መ
ሆኑ ታውቋል፡፡
የስልጠናው ዋና አለማ የላቡራቶሪ 
መሳሪያዎች ትክክለኛና ጥራት ያለ
ው አገልግሎት እንዲሰጡ ለማስቻ
ል የካሊቢሬሽን ወይም የማስተካከል 
ማዕከል ለማቋቋም እና የባለሞያዎ
ችን ዓቅም ለመገንባት ነው፡፡
ለዚህም ኢንስቲትዩቱ ከኢትዮጵያ የ
ስነ- ልክ ኢንስቲትዩት ጋር ማዕከሉ
ን ለማቋቋም የአሰራር መርሃ ግብ
ር በማዘጋጀት ቀደም ብለው መዋዋ
ላቸውን አቶ ዳንኤል ደጀኔ የክልል 
ላቡራቶሪዎች አቅም ግንባታ ዳይሬ
ክቶሬት ባለሞያ እና የስልጠናው አ
ስተባባሪ ገልጸዋል፡፡
ከዚህ ስልጠና በኋላ በቅርብ ጊዜ የ
ካሊቢሬሽን ማዕከል በኢንስቲትዩቱ 
ተቋቁሞ አገልግሎት መስጠት ይጀ
ምራል፡፡

. . .የላቡራቶሪ መረጃ አያያዝ

ተግባር በመለወጥ የታካሚውን መ
ረጃ በተገቢው መንገድ በመያዝ የ
መረጃ አያያዝ ስረዓቱን  ከፍ ያደር

ጉታል ተብሎ ይጠበቃል ሲሉ ተና
ግረዋል፡፡
በመጨረሻም አስተባባሪው የአይሲ
ቲ ባለሞያዎች ተገቢውን የላቡራቶ
ሪ የጥገና ስራ ከመስራታቸውም በ
ላይ አስፈላጊ የሆኑ ሶፍት ዌሮችን 

በመጫንና የሚፈጠሩ የተለያዩ ችግ
ሮችን በመቆጣጠር የቴክኒክ ድጋፉ
ን በሚገባ ይሰጣሉ በማለት አብራ
ርተዋል፡፡

         ከገጽ 1 የዞረ
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         ከገጽ 1 የዞረ
. . .8ኛው የወባ ጥናት

የባህሪ ለውጥ ተግባቦት ላይ ለባለሞያዎች ስልጠና ተሰጠ
KYNE የተባለ የኮሙኒኬሽን ወኪል 
ከካርተር ማዕከል ጋር በመተባበር ከ
ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ህዝብ ግንኙ
ነት፣ ከህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩ
ት ህዝብ ግንኙነት፣ ከኢትዮጵያ ጊ
ኒ ዎርም የማጥፋት ፕሮግራም ማ
ስተባበሪያ ቢሮ እና ከካርተር ማእከ
ል ለተመረጡ ባለሞያዎች ከየካቲት 
29 እስከ 30/2009 ዓ.ም የባህሪ ለ
ውጥ ተግባቦት ላይ በ KYNE ባለ
ሙያዎች አዲስ አበባ በሳሮ ማሪያ 
ሆቴል ስልጠና ተሰጠ፡፡
የስልጠናው ዋና አላማ የባለድርሻ አ
ካላትን በባህሪ ለውጥ ተግባቦት ላይ 
ተገቢውን ግንዛቤ በመፍጠር በጊኒ 
ዎርም የማጥፋት መርሀ ግብር ላ
ይ የበኩላቸውን ስራ እንዲወጡ ታ
ስቦ የተዘጋጀ ነው፡፡
በስልጠናው ወቅት ባለሞያዎች በ
ተግባቦት ዙሪያ ሊጠቀሙባቸው የ
ሚገቡ የመግባቢያ መሳሪያዎችና የ
አጠቃቀም ስልት ላይ በጥልቀት እ

ንዲረዷቸው ከፍተኛ ትኩረት የሰ
ጠ ነበር፡፡
የጊኒ ዎርም የማጥፋት መርሀ ግብ
ር የቅስቀሳ ዘመቻ የሚጀመር ሲሆ
ን ከስልጠናው በኋላ ሰልጣኞች የጊ

ኒ ዎርምን የማጥፋት መርሀ ግብር
ን አስመልክቶ በየደረጃው ተግባቦት
ን ተጠቅመው የተሳለጠ ስራ ይሰራ
ሉ ተብሎ ይጠበቃል፡፡ 

በተገኙበት ወባን ለማጥፋት የሚቻ
ልበትን መንገድ ለማመቻቸት ከየካ
ቲት 20 እስከ 21/2009 ዓ.ም በኢ
ንስቲትዩቱ አዳራሽ የውይይት መድ
ረክ ተካሄደ፡፡
የውይይቱ መድረኩ ዋና አላማ በ
ውይይቱ ላይ የቀረቡትን የወባ ጥና
ትና ምርምር በሚገባ በመፈተሽ በ
አየር ፀባይና በወባ መካከል ያለው
ን ግንኙነት በሚገባ በማወቅ በጤና
ው ዘርፍ ለሚሰሩ ተቋማት ሁሉ እ

ንዲታወቅ ለማድረግና በጥምርታ በ
ሚሰሩ ስራዎች በኩል ያለውን ሂደ
ት በመገምገምና የወደፊቱን አቅጣ
ጫ በሚገባ ለማሳየት ታስቦ የተዘጋ
ጀ መድረክ ነው፡፡
በውይይት መድረኩ ላይ ወባን ለማ
ጥፈት የተጠኑ በርካታ ጥናትና ም
ርምሮች ቀርበው የተገመገሙ ሲሆ
ን ትልቅ እድገት ያስመዘገቡ በመሆ
ናቸው ለፖሊሲ አውጪዎች እንደ 
ግብዓት የሚያገለግሉ በመሆናቸው 
የታለመላቸውን ግብ እንዲመቱ አስ
ፈላጊውን ሰራ ሁሉ በቀጣይ እንዲሰ
ራ ከመድረኩ ተሳታፊዎች አስተያየ
ት ተሰጥቶባቸዋል፡፡
ጥምርታውን በተመለከተ ጅማሬው 
ጥሩና ለስራ የሚጋብዝ ሂደት ሲሆ
ን በቀጣይ ግን መሰራት ያለባቸው 
የቀሩ መሰረታዊ ነገሮች ዝርዝር የ
ስራ እንቅስቃሴ በማዘጋጀት በዚህ ስ
ራ ላይ ለታቀፉ ተቋማት እና ግለ
ሰቦች እንዲሰራጩ በማድረግ የበኩላ
ቸውን አስተዋጽኦ እንዲያደርጉ መ
ደረግ አለበት የሚል አቅጣጫ ተቀ
ምጦ ስልጠናው ተጠናቋል፡፡

....የቀረቡትን የወባ ጥናትና ም
ርምር በሚገባ በመፈተሽ በአየ
ር ፀባይና በወባ መካከል ያለው
ን ግንኙነት በሚገባ በማወቅ በ
ጤናው ዘርፍ ለሚሰሩ ተቋማ
ት ሁሉ እንዲታወቅ ለማድረግ
ና በጥምርታ በሚሰሩ ስራዎች 
በኩል ያለውን ሂደት በመገምገ
ምና የወደፊቱን አቅጣጫ በሚ
ገባ ለማሳየት.....
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የተጠቀሱት ጥናቶች የችግሩን አሳሳ
ቢነት አመላካች በመሆናቸዉ የኢት
ዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩ
ት አገር አቀፍ የሀነ ጥናት በ2007 
ዓ.ም አኳሒዷል፡፡በዚህ ጥናት ላይ 
ከሁሉም ክልሎችና የከተማ መስተ
ዳድር ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ በገጠ
ርና በከተማ ከሚኖሩ የህብረተሰብ 
ክፍሎች ዕድሜያቸዉ ከ15-69 ዓመ
ት የሆኑ 9801 ሰዎች በጥናቱ ላ
ይ ተሳትፈዋል፡፡የዚህ ጥናት ዉጤ
ት ዝርዝር ሪፖርት የተዘጋጀ ሲሆ
ን ከሪፖርቱ ላይ የተወሰዱ ዋና ዋ
ና ዉጤቶችን በአጭሩ በሦስት ከፋ
ፍሎ መመልከት ይቻላል፡፡
1. የሰዎች ባህርይ ወይም ጎጂ የ
ሆኑ አመሎች -

አልኮል ማለትም ባሕላዊና• 
ዘመናዊ አልኮሎችን የሚ
ጠጡ ሰዎች 41%(አርባ አ
ንድ ከመቶ)
ጫት የሚቅሙ 16%(ከስ• 
ድስት ሰዎች መካከል አን
ድ ቃሚ)
ሲጃራ አጫሾች 4%• 

አትክልትና ፍራፍሬ አሟልቶ 
መመገብ እጅግ ዝቅተኛ 2% 
2.የሰዉነት ቁመት ክብደት 
መጠን ስሌት/BMI

-72% የሚሆኑ ሰዎች ጤ• 
ናማ የሰዉነት ክብደት መ
ጠን
-22% የሚሆኑ ሰዎች ዝቅ• 
ተኛ የሰዉነት ክብደት መ
ጠን
-5% የሚሆኑ ሰዎች ከፍ• 
ተኛ የሰዉነት ክብደት መ
ጠን
-1% የሚሆኑ ሰዎች ከመ• 
ጠን ያለፈ የሰዉነት ክብደ
ት መጠን

የኢትዮጵያ ሕብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት - በስርአተ ጤና ምርምር 

ዳይሬክቶሬት የተዘጋጀ 

ዋና ዋና ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎች ዓይነት፣ መንስኤና መከላከያ

                                   . . . ከባለፈው የቀጠለ /ክፍል 2/

የዚህ ጥናት 3ኛ ክፍል በሚቀጥለው 
እትማችን የሚቀጥል መሆኑን 

እናስታውቃለን፡፡

3. የደም ምርመራ ዉጤት በ
ጠቅላላዉ በጥናቱ ከተሳተፉት 
8902 ሰዎች መካከል፡-

16% የሚሆኑ ከፍተኛ የደ• 
ም ግፊት
6% የሚጠጉ በደማቸዉ ዉ• 
ስጥ ከፍተኛ የስኳር መጠን
5% በላይ የሚሆኑት የደም • 
ዉስጥ ቅባት(ኮሌስትሮል) 
መጠን ከፍተኛ

በዚህ ጥናት ዉስጥ ከፍ ብሎ 
በተዘረዘረዉ ዉጤት መሰረት 
የችግሩን ስርጭት ማወቅ ተች
ሏል፡፡
ከዚህም በተጨማሪ በ2007 
ዓ.ም በአገር አቀፍ ደረጃ ስለ
ተከሰተዉ የትራፊክ አደጋ በ
ሚመለከት በቀረበዉ ጥያቄ 
መሰረት 3% የሚሆኑ የትራፊ
ክ አደጋ እንዳጋጠማቸዉ ማረ
ጋገጥ ተችሏል፡፡

ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎች 
መንስኤ ምንድን ናቸው?
እነዚህ ተላላፊ ያልሆኑ በሽታ
ዎች በአብዛኛው የጋራ የሆነ 
መንስኤ እንዳላቸው የተረጋገ
ጠ ነው፡፡ ይኸውም ከሰዎች ፀ
ባይ እና የአኗኗር ዘይቤ ጋር 
ተያያዥነት ያላቸው ናቸው፡፡
እነርሱም፡-

ከመጠን ያለፈ የአልኮል • 
መጠጥ
ትምባሆና የትምባሆ ውጤ• 
ቶችን መጠቀም እንዲሁም 
ጫት መቃም
ጤናማ ያልሆነ አመጋገብ• 
ከቁመት ጋር ተመጣጣኝ • 
ያልሆነ የሰውነት ክብደትና 
የስብ ከምችት
ከፍተኛ የደም ግፊት• 

በየእለቱ በቂ የሰውነት እን• 
ቅስቃሴ አለማድረግ

ከዚህ በመቀጠል ደግሞ የእያን
ዳንዱን መንስኤ በዝርዝር እን
መለከታለን፡፡
1.ከመጠን ያለፈ የአልኮል መ
ጠጥ
የአልኮል መጠጥ በሕብረተሰብ 
ጤና ላይ ከፍተኛ ተጽእኖ ያ
ደርሳል፡፡ ከመጠን በላይ አል
ኮል መጠጥ መውሰድ ማሕበራ
ዊና ኢኮኖሚያዊ ቀውስን ከማ
ስከተሉም በላይ ለግጭትና ፀ
ብ በመዳረግ ለልዩ ልዩ አካላ
ዊ ጉዳት ያጋልጣል፡፡ የመጠ
ጥ ሱሰኝነትንም በማስከተል በ
መጨረሻም በሁሉም የሰውነት 
ክፍሎች ላይ የጤና ቀውስ ያስ
ከትላል፡፡
የአልኮል መጠጥ በዓለም ላይ 
ከ20-30% የጉረሮና የምግብ 
ማውረጃ አካላት /ቱቦ/ እንደዚ
ሁም የጉበት በሽታ የሚያመጣ 
ሲሆን ለግድያና ግጭት በሚጥ
ል በሽታ እና በተሽከርካሪ አደ
ጋ የተነሳ ዘላቂ የአካለ ጎዶሎነ
ትንና ሞትን በማስከተል ይታ
ወቃል፡፡
በሃገራችን ሁኔታውን የሚያመ
ላክት ጥናታዊ መረጃ ባይኖር
ም  ማሕበራዊ በሆኑ ምክንያ
ቶች የተነሳ ከመጠን ያለፈ ባ
ሕላዊና ዘመናዊ  የአልኮል መ
ጠጦች  ይዘወተራሉ፡፡ በዚህም 
ምክንያት የጤናና ማሕበራዊ 
ችግሮች ይከሰታሉ፡፡ ከቅርብ 
ጊዜ ወዲህ በአገራችን የአልኮ
ል መጠጥ ፋብሪካዎች እየተበ
ራከቱ መምጣትና ለጤናችን የ
ሚኖረውን አፍራሽ ገጽታ ማገ
ናዘብ አያዳግትም፡፡


