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በጤናው ዘርፍ ከፍተኛ  ጥቅም የሚያስገኙ ፖሊሲዎች 
ላይ ምክክር ተካሄደ

የኢትዮጵያ የህብረተሰብ ጤና ኢን
ስቲትዩት የቴክኖሎጂ ሽግግርና ም
ርምር ትግበራ ዳይሬክቶሬት በጤና
ው ዘርፍ ከሚመለከታቸው ባለድር
ሻ አካላት ጋር በመረጃ ላይ የተመ
ሰረተ እና ህብረተሰቡን ተጠቃሚ የ
ሚያደርግ በአዳማ ከተማ ከግንቦት 
4 እስከ 6/2008 ዓ.ም የጤና የፖሊ
ሲ  ምክክር አካሄደ፡፡
በምክክሩ ፕሮግራም ላይ ፖሊሲ በ
ማውጣት የሚመለከታቸው የፓርላ
ማ አባላት፣ የጤና ጥበቃ ባለሞያ
ዎች፣ የክልል ጤና ቢሮ ባለሞያዎ
ች፣ እንዲሁም በፖሊሲ ዙሪያ ጥና
ት ያደረጉ የመቀሌ ዩኒቨርሲቲ፣ የጅ
ማ ዩኒቨርሲቲ፣የጎንደር ዩኒቨርሲቲ 
ተመራማሪ ባለሞያዎች የተገኙ ሲ
ሆን ከሞያ ማህበራት ደግሞ የጤና 
መኮንኖች ማህበር፣ የአዋላጆች ማ          . . .ወደ ገጽ 3 ዞሯል

በኢሕጤኢ የህዝብ ግንኙነትና ኮሙኒኬሽን ቢሮ በየወሩ የሚዘጋጅ

ህበርና ከኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት
ም በፖሊሲ ምክክሩ ላይ ተጋብዘው 

በመገኘት ተሳትፎ አድርገዋል፡፡ 

ለኢንስቲትዩቱ ሰራተኞች የስራ ምዘና ስልጠና ተሰጠ
የኢትዮጵያ የህብረተሰብ ጤና ኢንስ
ቲትዩት የፕላን፣ ክትትልና ግምገ
ማ ዳይሬክቶሬት የ2009 ዓ.ም የኢ
ንስቲትዩቱ እና የዳይሬክቶሬቶች የ
ስራ እቅድ በተሻለ መንገድ ይታቀ
ድ ዘንድ ለኢንስቲትዩቱ ሰራተኞች 
እና የማኔጅመንት አባላት ግንቦት 
10/2008ዓ.ም የስራ ምዘና ስልጠ
ና ሰጠ፡፡
የስልጠናው ዋና አላማ የኢንስቲትዩ
ቱን እስትራቴጂ እቅድ ወደ ዳሬክቶ
ሬት እና ወደ ፈጻሚው በማውረድ 

ለማስተካከል እንዲረዳ እንዲሁም ሰ
ራተኞች የ2009 ዓ.ም እቅድ ከማ
ቀዳቸው በፊት በስራ ምዘና ማቀድ 
ላይ ያለባቸውን ክፍተት ለማጥበብ 
ሲባል ስለጠናው ተሰጥቷል፡፡ 
ከስልጠናው በኋላም ሰልጣኞች በየ
ዳይሬክቶሬታቸው ስር ለሚገኙ ፈ
ጻሚዎች በሚገባ የስራ ምዘና እቅ
ድ አስተቃቀድን፣ ትግበራን፣ ክትት
ል እና ምዘናን በማሰልጠንና በማሳ
የት የተሻለ ስራ ይሰራሉ ተብሎ ይ
ታሰባል፡፡

ሰልጣኞች በስልጠናው ወቅት በቀረ
በው የኢንስቲትዩቱ እስትራቴጂክ እ
ቅድ ላይ ከቢኤስሲ እቅድ አስተቃቀ
ድ አንጻር ግልጽ ያልሆነላቸውንና እ
ና መብራራት የሚገባውን ሃሳብ የ
ጠየቁ ሲሆን በወቅቱ ስልጠናውን 
ይሰጡ ከነበሩት ከአቶ አረጋ ዘሩ የ
ፕላን፣ ክትትልና ግምገማ ዳይሬክቶ
ሬት ዳይሬክተር በቂ ማብራሪያና ገ
ለጻ ተስጥቷል፡፡እያንዳንዱ ሰራተኛ የተመዘነ ስራ ተ

ሰጥቶት በዚያ መሰረት ክትትልና ግ
ምገማ እየተደረገ የስራ ክፍተቶችን 
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ኢንስቲትዩቱ ከአጋር ተቋማት ጋር በጤናው 
ዘርፍ ምክክር አደረገ

የኢትዮጵያ የህብረተሰብ ጤና ኢንስ
ቲትዩት በጤናው ዘርፍ የሚሰራቸ
ውን የተለያዩ ስራዎች ለተጠቃሚ
ው ህብረተሰብ ተደራሽ ለማድረግ ከ
ተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች፣ ሃገር በቀል 
ተቋማትና ኢንስቲትዩቶች ጋር ግን
ቦት 11/2008 ዓ.ም በኢንስቲትዩቱ 
አዳራሽ ምክክር አደረገ፡፡  
የምክክሩን መድረክ የመሩት የኢንስ
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ቲትዩቱ ዋና ደይሬክተር ዶክተር አ
መሃ ከበደ ሲሆኑ መድረኩን በመሩ
በት ወቅት የምክክሩን ዋና አላማ እ
ንዳስቀመጡት ከአጋር ተቋማት እና 
ዩኒቨርሲቲዎች ጋር በጋራ በመስራ
ት በተቋማችን በኩል እቦታው ድረ
ስ በመሄድ የሚሰሩትን የተለያዩ ስ
ራዎች እነዚህን ተቋማት በማጎልበ
ትና በማጠንከር ስራዎቹ በእነሱ እ
ንዲሰሩ በማድረግ ህብረተሰቡን ተ
ጠቃሚ ማድረግና የስራ መደራረብ
ን መቀነስ አስፈላጊ በመሆኑ ይህ የ
ምክክር መድረክ ማዘጋጀቱ ከፈተኛ 
ጥቅም እንዳለው አምነንበታል ብለ
ዋል፡፡ 
ውይይቱ ከመጀመሩ ቀደም ብሎ በ
አቶ አረጋ ዘሩ በእቅድና ክትትል ግ
ምገማ ዳይሬክቶሬት  ሃላፊ የእንስ
ቲትዩቱ አጠቃላይ የ5 ዓመት እቅድ 
የቀረበ  ሲሆን ኢንስቲትዩቱ በምር
ምር ፣በላብራቶሪ እና በድንገተኛ አ
ደጋ ላይ የሚሰራቸውንና በቀጣይ 4 
ዓመት ሊደርስባቸው የሚያስባቸው
ን እቅዶች በጥልቀትና በሰፊው  በጽ
ሁፍ አቅርበዋል፡፡
በመቀጠልም ኤች አይ ቪ እና ቲቢ፣ 
ምርምርና ሽግግርቴክኖሎጂ፣ባክቶሮ

ሎጂ፣ ፓራሳይቶሎጂና ዚኖሲስ፣ ቫ
ክሲንና ዲያግኖስቲክ ዳይሬክቶሬቶች 
በቀጣይ 4 ዓመታት ሊሰሯቸው በእ
ቅድ ያስቀመጧቸውንና ከአጋር ተቋ
ማት ጋር በቀጣይ እንዴት እንደሚ
ሰሩ በዝርዝርና በስፋት በጽሁፍ አ
ቅርበዋል፡፡ 
ዩኒቨርሲቲዎችና ኢንስቲትዩቶችን 
ወክለው ምክክሩን ከተካፈሉት 

ግለሰቦች የቀረቡትን ጽሁፎችን 
አድንቀው ከኢንስቲትዩቱ ጋር 
በመስራታችን ከፍተኛ ጥቅም 
አግኝተናል በቀጣይም አብረን 
ለመስራት ፍላጎታችን  ከፍተኛ 
ነው ነገር ግን ከእቅድ ጀምሮ የጋራ 
ያለማድረጋችን በጋራ የመስራት 
አቅማችንን አሳንሶታል በቀጣይ ግን 
እቅዳችንን በጋራ መስራት አለብን 
በማለት የተለያዩ አስተያየቶች 
የሰጡ ሲሆን የኢንስቲትዩቱን 
ታላላቅ የምርምር ስራዎች እንዴት 
መጠቀም እንችላለን? ምንስ 
ማሟላት ይጠበቅብናል? የሚሉትንና 
ሌሎችም ግልጽ ያልሆነላቸውን 

በርካታ ጥያቄዎች አቅርበዋል፡፡
የኢንስቲትዩቱ ዋና ዳይሬክተር ለቀ
ረቡት ጥያቄዎችና አስተያየቶች አብ
ራርተው ሲመልሱ እንደገጹት አብዛ
ኛውን አስተያየታችሁን ተቀብለነዋል 
ይህ ተቋም የፊደራል ተቋም ነው በ
ጤናው ዘርፍ ያሉ ተቋማትን ማጎ
ልበትና ማብቃት ግዴታ አለብን እነ
ሱ ሲጠነክሩ ሁሉ ነገር ቀላል ይሆ
ናል እኛ እየተንቀሳቀስን ያለነው የሃ
ገርን አቅጣጫ ይዘን ነው በመሆኑ
ም በጋራ የመስራትን ጉዳይ እንፈል
ገዋለን ይህ ሲሆን ከፍተኛ ስራ መ
ስራት ይቻላል፡፡ ይህ ሲባል ግን የእ
ኛን ስራ ብቻ ትሰራላችሁ ማለት አ
ይደለም እኛ የእናንተን ስራዎች እን
ጠቀምባቸዋለን ማለት ነው ሲሉ ገ
ልፀዋል፡፡
ዋና ዳይሬክተሩ አክለው እንደገለጹት 
በቀጣይ ቀሪ 4 ዓመታት በጋራ 
አቅማችንን አጠንክረን ልንሰራ 

ይገባል የ2009 ዓ.ም እቅዳችንንም 
በመናበብ የጋራ እናደርጋለን ነገር 
ግን የኢንስቲትዩቱን የምርምር 
ስራዎች በእኛ በኩል ከታለመለት 
ስራ አኳያ ጥቅም ላይ ከዋለ በኋላ 
መጠቀም ይቻላል ብለዋል፡፡
በእለቱ ኢንስቲትዩቱ እና አጋር 
ተቋማት እንዲሁም የተለያዩ 
ኢንስቲትዩቶች በጋራ የሚሰሩባቸውን 
አቅጣጫዎችና በርካታ ጉዳዮች 
ከአስቀመጡ በኋላ የእለቱ የምክክር 
መድረክ ተጠናቋል፡፡ 
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የግንቦት 20 የብር ኢዮቤልዩ በዓል በኢን
ስቲትዩቱ በታላቅ ድምቀት ተከበረ

በኢንስቲትዩቱ 25ኛው የግንቦት 20 
የብር ኢዮቤልዩ በዓል የተቋሙ ሃላ
ፊዎች እና ሰራተኞች በተገኙበት ሃ

         ከገጽ 1 የዞረ
 . . . .በጤናው ዘርፍ ከፍተኛ 

....በጤና ስረአት ላይ ያ
ሉትን ችግሮች በተለያዩ 
መረጃዎች ላይ ተመስር
ቶ በመተንተንና መፍት
ሄ በማስቀመጥ የጤናው 
ፖሊሲዎች  ሲወጡ  መ
ረጃ ላይ  የተመሰረቱ እ
ንዲሆኑና ..... 

ዶክተር ማሙዬ አዲስ የቴክኖ
ሎጂ ሽግግርና ምርምር ትግበራ   
ዳይሬክቶሬት  ዳይሬክተር  የፖ
ሊሲ ምክክሩን ዋና አላማ እንደገ
ለጹት በጤና ስርአት ላይ ያሉት
ን ችግሮች በተለያዩ መረጃዎች ላ
ይ ተመስርቶ በመተንተንና መፍ
ትሄ በማስቀመጥ የጤናው ፖሊሲ
ዎች  ሲወጡ  መረጃ ላይ  የተመ
ሰረቱ እንዲሆኑና በትክክለኛና ጥ
ራት ባለው መንገድ  ፖሊሲዎች 
እንዲቀረጹ እንዲሁም በመረጃ እ
ንዲጎለብቱ ለማድረግ ታስቦ  የተ
ዘጋጀ የምክክር መድርክ ነው ብ
ለዋል፡፡
የእናቶች የቅድመ ወሊድ ክትት
ል ላይ የሚታዩ ችግሮችን መቅረ
ፍ፣ ጥራት ያለው የበቆሎ ፕሮቲን 

አጠቃቀምን ማሻሻል እና እሩቅ
ና ገጠር ያሉ የጤና ባለሞያዎችን 
እኩል ተደራሽ እንዲሆኑ ማድረ
ግ በሚሉ ርእሶች ዙሪያ  የፖሊሲ 
ምክክር  የተደረገ ሲሆን የችግሮ
ቹ መንስኤዎች ምንድን ናቸው? 

የችግሮቹስ ስፋትና ጥልቀጥ ፖሊ

ሲ ለማስቀረጽ ይደርሳል ወይ? ች
ግሮቹ ሊቀረፉ የሚችሉት ምን ቢ
ደረግ  ነው? የሚሉትን በምክክሩ 
ላይ ተሳትፈው ከነበሩት በስፋትና 
በጥልቀት በማንሳት ምክክር ተደ
ርጎባቸዋል፡፡
በምክክሩ የተደረሰበት ድምዳሜ
ም  ከተሳታፊዎች የቀረቡትን አ
ስተያየቶችና ገንቢ ሃሳቦች በማቀ
ናጀት  እንዲሁም ሌሎች የሚመ
ለከታቸውን ባለድርሻ አካላት በማ
ነጋገር ተገቢውን  መሰረተ ሃሳብ 
በማካተት ለሚመለከተው  የፖሊ
ሲ አውጪ አካል እንዲቀርቡ በሚ
ል ሃሳብ ስምምነት ላይ ተደርሶ የ
ምክክሩ የሶስት ቀን ቆይታ በዚሁ 
ተጠናቋል፡፡

ገሪቷ በሃያ አምስት ዓመታት ወስ
ጥ ያሰመዘገበችውን እደገት እና በ
ቀጣይ መስተካከል ያለባቸው ጉዳ
ዮች ላይ መሰረት በማድረግ ግንቦ
ት18/2008 ዓ.ም በኢንስቲትዩቱ አ
ዳራሽ በታላቅ ድምቀት በፓናል ው
ይይት ተከብሮ ውሏል፡፡
የኢንስቲትዩቱ ዋና ዳይሬክተር ዶክ
ተር አመሃ ከበደ የ25 ዓመት የሃ
ገሪቱ የእድገት ጉዞ ምን እንደሚመ

ስል በጽሁፍ ያቀረቡ ሲሆን በመሰረ
ተ ልማት ዙሪያ በተለይም በትምህ
ርት፣ በግብርናው እና በጤናው ዘር

ፎች የተመዘገቡትን ከፍተኛ ውጤ
ቶች ሃገሪቱ ከ1983 ዓ.ም በፊት የ
ነበረችበትን እድገት ጋር በማነጻጸር 
አሁን የታየውን እድገት አብራርተ
ው አቅርበዋል፡፡
ዋና ዳይሬክተሩ በጤናው የታየው
ን  ከፍተኛ ለውጥ ሲያብራሩ እንደ
ገለጹት በመላው ሃገሪቱ  4800 ጤ
ና ጣቢያዎች ፣15000 ባላይ የጤና 
ኬላዎች ከመሰራታቸውም በላይ የ

ሆስፒታል ቁጥር ከ50 ወደ 289 ከ
ፍ እንዲል ተደርጓል፤ የእናቶችና የ
ህጻናት ሞት በከፍተኛ ውጤት ቀን

ሷል፤ የሰው የመኖር እድሜ በአማ
ካይ ወደ 64 ከፍ ብሏል፤ ይህም በ
ጤናው ዘርፍ ከፍተኛ ለውጥ መታ
የቱን ያመለክታል ብለዋል፡፡ 
ዋና ዳይሬክተሩ ባቀረቡት ጽሁፍ ላ
ይ  መሰረት በማድረግ ውይይት የ
ተካሄደ ሲሆን ከውይይቱ ተሳታፊዎ
ች እንደቀረበው ሃገራችን በመሰረተ 
ልማቱ ያስመዘገበችው ውጤት እጅ
         . . .ወደ ገጽ 4 ዞሯል
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ግ  የሚያስደነቅ ነው ብዙ  ለውጥ 
አይተናል ነገር ግን መንግስት በት
ምህርት ጥራት ላይ ከፍተኛ ትኩረ
ት መስጠት አለበት የትውልዱ ሞ
ራል ወድቋል የሃገር ፍቅር የለውም 
በተለይም ትውልዱ በአጉል ሱስ ተ
ጠምዷል፤ የጫት መሸጫና የአጉል 
ሱስ መጠቀሚያ ቤቶች የሚከፈቱት 
በትምህርት ተቋማት ዙሪያ ነው ስ
ለዚህ  መንግስት ምን እያሰበ ነው 
የሚሉ አስተያየቶች እና ጥያቄዎች 
አንስተዋል፡፡
በሌላ በኩልም የውይይቱ ተሳታፊዎ
ች እንዳነሱት በውጪ ባለሃብቶች የ
ኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጉልበት እየተ
በዘበዘ ነው በቂ ክፍያ እየተከፈለ አ
ይደለምና መንግስት ለዜጎቹ ትኩረ
ት ሊሰጥ ይገባል፤ በሌላ በኩል ደ
ግሞ ብሄራዊ አንድነት በማምጣት 
ህብረተሰቡ የሚተሳሰብበትንና የአብ
ሮ መኖርን ባህል አጠንክሮ እንዲቀ
ጥል መንግስት ከፍተኛ ስራ መስራ
ት አለበት ይህ ሲሆን በቀጣይ ቀሪ 
ጊዜ ከዚህ የተሸለ ውጤት ማስመ
ዝገብ ይቻላል ሲሉ አስተያየታቸው
ን ሰጥተዋል፡፡

         ከገጽ 3 የዞረ

. .የግንቦት 20 የብር እዮቤልዩ

የኢንስቲትዩቱ ዋና ዳይሬክተር በው
ይይቱ ማጠቃለያ ላይ እንዳስቀመጡ
ት በትምህርት፣ በመልካም አስተዳ
ደር፣ በአጉል ሱሶች ዙሪያ ፣በብሄራ
ዊ አንድነት ጉዳይ ዙሪያ እና መንግ
ስት ለዜጎቹ ከፍተኛ ትኩረት  ሊሰ
ጥ ይገባል በማለት ከእናንተ ከተሳ
ታፊዎች የተነሱት አስተያየቶች  እ
ጅግ ገንቢ ናቸው መንግስትም ሊያ
ያቸው ይገባል ካሉ በኋላ ለቀረቡት 
ጥያቄዎችም የበኩላቸውን መልስ እ
ና ማብራሪያ ሰጥተዋል፡፡
በመጨረሻም ዋና ዳይሬክተሩ እንደገ
ለጹት ይህ ኢንስቲትዩት በሚሰራቸ

ው ስራዎች የተሸለ ተሰሚነት እያገ
ኘ መጥቷል፤ ከዛሬ 15 ዓምት በፊ
ት ስራዎቹ ለህብረተሰቡ ግልጽ አል
ነበሩም ነገር ግን በላብራቶሪ አገልግ
ሎትና በድንገተኛ አደጋ ቁጥጥር እ
ና በምርምር ዘርፉ ከፍተኛ ስራ እ
የሰራ  ህብረተሰቡ እንዲያውቀው ከ
መደረጉም በላይ ህብረተሰቡ ተጠቃ
ሚ እየሆነ ይገኛል  ስለዚህ በቀጣ
ይ ከዚህ የተሻለ በመስራት ሃገራችን
ን መድረስ ከሚገባት የእድገት ደረጃ 
ልናደርሳት ይገባል  በማለት የእለቱ
ን የውይይት አጠቃለዋል፡፡  

ስርዓተ ፆታን ስለማካተት ስልጠና ተሰጠ

የኢንስቲትዩቱ የስርዓተ ፆታና ወጣ
ቶች ጉዳይ ዳይሬክቶሬት በስርዓተ 
ፆታ ዙሪያ እንዲሁም ስርዓቱን በ
ሁሉም መስኮች  ስለማካተት የግ
ንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠና ከግንቦ
ት 26-27/2008 በቢሸፍቱ ከተማ 
አካሄደ፡፡ 
ስልጠናውን የሰጡት የግል አማካሪ 
የሆኑት አቶ ተዘራ ወ/መድህን ሲሆ
ኑ በስልጠናው መክፈቻ ላይም ስር
ዓተ ፆታን ለማካተት አስፈላጊ የሆ

ኑ ዋና ዋና ነጥቦችን በማንሳት አብ
ራርተዋል፡፡
“ከሁሉም መጀመሪያ ለውጥ ለማ
ምጣት አዎንታዊ አስተሳሰብ ሊኖረ
ን ይገባል፡፡ ስርዓተ ፆታን ለማካተ
ት ፖለቲካዊና ቴክኒካዊ መንገዶች 
አሉ፡፡ ስርዓተ ፆታን ለማካተት የቴ
ክኒካዊ እውቀት ሊኖረን ይገባል እን
ዲሁም የፖለቲካ ዝግጁነት ያስፈልገ
ናል፣ ይህም ማለት የፖለቲካውን የ
ማይዳሰሱ እና የሚዳሰሱ ባህሪዎችን 

ጠንቅቀን ልናውቅ ይገባል፣” በማለት 
አቶ ተዘራ አብራርተዋል፡፡
በተጨማሪም በስልጠናው ላይ ባህ
ላዊ፣ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ እና 
የመንግስት አካሄዶች ለለውጥ ያላ
ቸው ተጽእኖ በሰፊው ተብራርተዋ
ል፡፡
ወ/ሮ ኑሪያ ዩሱፍ የኢንስቲትዩቱ የ
ስርዓተ ፆታና ወጣቶች ዳይሬክቶሬ
ት ዳይሬክተር ስልጠናው ለሁሉም 
የኢንስቲትዩቱ ሰራተኞች በተለይም 
ሃላፊዎች ወሳኝ እንደሆነና ለቀጣይ 
ተግባራዊነቱም የነሱ መሳተፍ ወሳ
ኝ መሆኑን ገልጸዋል፡፡
በስልጠናው ላይ ከ30 በላይ የኢንስ
ቲትዩቱ ሰራተኞች የተሳተፉ ሲሆን 
ከነዚህ ውስጥም ዳይሬክተሮች፣ የቡ
ድን አስተባባሪዎች እና የጽ/ቤት ሃላ
ፊዎች ይገኙበታል፡፡


