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የማጅራት ገትር በሽታ ቅኝት  የምክክር ዓውደ ጥናት ተካሄደ
የኢትዮጵያ ሕብረተሰብ ጤና ኢን
ስቲትዩት የባክቶሮሎጂ፣ፓራሳይቲ
ክ እና ዚኖቲክ ምርምር ዳይሬክቶሬ
ት የክሊኒካል ባክቶሮሎጂ ምርምር 
ቡደን ብሔራዊ የማጅራት ገትር በ
ሽታ የቅኝት ዳሰሳ አፈጻጸም ዓመታ
ዊ የምክክር ስብሰባ ከየካቲት1 እስከ 
2/2011 ዓ.ም በአዳማ ከተማ በድሬ 
ኢንተርናሽናል ሆቴል አካሄደ፡፡
የምክክር ዓውደ ጥናቱ ዋና አላማ 
ከባለድርሻ አካላት ጋር ውይይት በ
ማድረግ በዘርፉ የተሻለ ውጤት ለ
ማስመዝገብ ፣አቅጣጫ ለማስቀመ
ጥ፣ ነባር ጠቋሚ ጣቢያዎችን ለማ
ጠናከርና ለማስፋፋት እንደሁም በ
ጋራ  በመስራት የማጅራት ገትር በ
ሽታን በላቦራቶሪ ምርመራ የተደገፈ 
ማድረግ እና ጥራት ያለው መረጃ በ
ሃገር ደረጃ ለሕብረተሰቡ አገልግሎ
ት ላይ እንዲውል ለማድረግ  የተዘ
ጋጀ አውደ ጥናት ነው፡፡
ወ/ሮ መሰረት አሰፋ የአውደጥናቱ 
አስተባባሪ አውደጥናቱን አስመልክ
ቶ እንደተናገሩት በምክክሩ ወቅት የ
ተደረገው ሰፊ ውይይት ያለፈው ዓ
መት የስራ አፈጻጸም  በጥልቀት ከ

በኢሕጤኢ የህዝብ ግንኙነትና ኮሙኒኬሽን ቢሮ በየወሩ የሚዘጋጅ

የሕብረተሰቡን የጤና ችግሮች ለመፍታት ባለድርሻ አካላት 
ተናበውና ጠንክረው መስራት ይገባቸዋል ተባለ

መገምገሙም በላይ የማይክሮ ባዮ
ሎጂ ላቦራቶሪ ምርመራ በሌለባቸ
ው ወይም አገልግሎቱ በሚቋረጥ ጊ
ዜ በሪፈራል እና በኔትወርኪንግ ሲ
ስተም ማደራጀትና ማስጀመር የሚ
ቻልበትን መንገድ መቀየስና በቅርበ
ት መከታተል እንደሚያስፈልግ እን
ዲሁም አገራችን ከማጅራት ገትር 
በሽታ ጋር በተያያዘ ለወደፊት ሊያ
ጋጥሟት ከሚችሉ ተግዳሮቶች እን
ደዚሁም የቅድመ ጥንቃቄ ሥራ በ
ማከናወን ዝግጅት ማድረግና ተገቢ
ውን ምላች መስጠት እንደሚገባ ስ

ራው ቀጣይነት እንዲኖረው የመለ
የት ስራ ተሰርቷል ሲሉ አብራርተ
ዋል፡፡ 
አውደጥናቱ ከታለመለት አላማ አን
ጻር ስኬታማ እንደነበረና የማጅራት 
ገትር በሽታ እጅግ ትኩረት ሊሰጠ
ው የሚገባ መሆኑንና የሕብረተሰቡ
ን ጤንነት ለማረጋገጥ ከፍተኛ ስራ 
እንደሚጠበቅ ያመለከተመድረክ መ
ሆኑን የአውደጥናቱ አስተባባሪ አክ
ለው ገልጸዋል፡፡ 

         . . .ወደ ገጽ 3 ዞሯል

         . . .ወደ ገጽ 3 ዞሯል

የኢንስቲትዩቱ የሕብረተሰብ ጤና አ
ደጋዎች ቁጥጥር ማእከል የስድስት 
ወራት የእቅድ አፈጻጸም ግምገማ ከ

የካቲት 18 እስከ 21/2011 ዓ.ም በ
ኢንስቲትዩቱ አዳራሽ አካሄደ ፡፡
የእቅድ አፈጻጸም ግምገማው ዋና ዓ

ላማ በሃገር አቀፍ ደረጃ የሕብረተሰ
ብ ጤና ከማስጠበቅ አንጻር የተሰሩ
ትን በርካታ የሕብረተሰብ ጤና አደ
ጋዎች ቁጥጥር ከእቅድ አኳያ ምን 
ያክሉን ማሳካት እንደተቻለና የታዩ 
ክፍተቶችን በመለየት በቀጣይ የተ
ሻሉ ዘዴዎችን በመቀየስ ችግሮቹን 
ለማስወገድ ታስቦ የተዘጋጀ መሆኑ 
ተመልክቷል፡፡
ዶ/ር ኤባ አባተ የኢንስቲትዩቱ ዋና 
ዳይሬክተር በመክፈቻ ስነ-ስርዓቱ ወ
ቅት እንደገለጹት በአጠቃላይ የሕብ
ረተሰቡን ጤና አደጋዎች ለመከላከ
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የአባ ሰንጋ በሽታን ለማጥፋት የህብረተሰቡን የግንዛቤ ደረጃ ከፍ 
ማድረግ ወሳኝ መሆኑ ተገለጸ

መለስተኛ የስነ-ሕዝብ ጤና የዳሰሳ ጥናት ሊጀመር መሆኑ 
ተገለጸ 

የኢትዮጵያ የሕብረተሰብ ጤና ኢ
ንስቲትዩት የስርዓተ ጤና እና የ
ስነ-ተዋልዶ ምርምር ዳይሬክቶሬ
ት በሀገር አቀፍ ደረጃ የሕብረተ
ሰቡን የጤና አገልግሎት በአሁ
ኑ ወቅት ያለበትን ደረጃ ለማወ
ቅ እና ለሕብረተሰቡ የተሻለ የጤ
ና አገልግሎት የሚሰጥበትን ሁ
ኔታ ለመቀየስ የሚያስችል መለ
ስተኛ የስነ-ሕዝብ ጤና ዳሰሳ ጥ
ናት ለማካሄድ ዝግጅቱን በማጠ
ናቀቅ ከካቲት 20/2011 ዓ.ም ጀ

የአባ ሰንጋ /አንትራክስ/ በሽታን ለ
መከላከል በሚደረገው ዘመቻ የኢን
ስቲትዩቱ የሕብረተሰብ ጤና አደጋ
ዎች ቁጥጥር ማእከልና የእንሰሳት
ና እንሰሳት ነክ በሽታዎች ምርምር 
ዳይሬክቶሬት በጋራ በመሆን ከባለድ
ርሻ አካላትና አጋር ድርጅቶች ጋር 
በሽታውን አስመልክቶ በኢንስቲትዩ
ቱ አዳራሽ የካቲት 13/2011 ዓ.ም 
የአንድ ቀን አውደ ጥናት አካሄዱ፡፡   

መስል እንደነበር፣ያጋጠሙ ክፍተቶ
ች ምን እንደሆኑ፣በቀጣይስ እንዴ
ት እንደሚስተካከሉ ውይይት ተደ
ርጎባቸዋል፡፡
የላቡራቶሪ ግብአቶች ለስራው በትክ
ክል እየቀረቡ  መሆን አለመሆናቸ
ውን፣በበሽታው ዙሪያ የሕብረተሰቡ 
ግንዛቤ ምን እንደሚመስል በስፋት 
የታየ ሲሆን እንደ ሐገር በሽታው ሰ
ፋ ያለ ጥናት እንደሚፈለግ እና  መ
ንግስት አወንታዊ የበለጠ ትኩረት 
ሊሰጠው እንደሚገባ በውይይቱ ወ
ቅት አስተያየት ተሰጥቶበታል፡፡ 
በአውደጥናቱ ላይ የሚመለከታቸው 
አካላት የየስራ ድርሻቸውን በመው
ሰድ የምርምርም ሆነ የቁጥጥር ስ
ራዎችን በጋራ መስራት እንዳለባቸ
ው፣በሽታው በሰው፣በእንሰሳትና በ

ሆሉም አካባቢ የሚከሰት በመሆኑ  
በሽታውን የመከታተል ሃላፊነት የ
ተሰጣቸው መስሪያ ቤቶች ትኩረት 
ሰጥተው መስራት እንዳለባቸውና እ
ንደ ሐገር በሽታውን አስመልክቶ ፈ
ጣን የመረጃ ልውውጥ በማድረግ ለ
ሚመለከታቸው አካላት መቅረብ እ
ንደሚገባ  አቅጣጫ በማስቀመጥ የ
ጋራ መግባባት ላይ ተደርሷል፡፡
የኢንስቲትዩቱ የጤና ባለሙያዎ
ች፣ የጤና ጥበቃ ተወካዮች፣ከ5 በ
ላይ የሚሆኑ የተለያዩ አጋር ድርጅ
ቶች የውጪ ሐገር እና የሐገር ው
ስጥ ዩኒቨርሲቲዎች፣የተለያዩ ሚኒ
ስቴር መስሪያ ቤቶች እና ባለስልጣ
ን ተቋማት በውይይት መድረኩ ላ
ይ በመገኘት ተሳትፈዋል፡፡

ምሮ ለሶስት ተከታታይ ሳምንታ
ት በሀዋሳ ከተማ በሴንተራል ሆ
ቴል ለባለሙያዎች ስልጠና እየሰ
ጠ ይገኛል፡፡
አቶ አበበ በቀለ የኢንስቲትዩቱ የ
ሥርዓተ ጤና እና ስነ ተዋልዶ 
ምርምር ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተ
ር በመክፈቻ ስነስርዓቱ ወቅት እ
ንደተናገሩት ይህ ስልጠና ያስፈለ
ገበት ዋና ምክንያት በሀገር አቀ
ፍ ደረጃ በየአምስት ዓመት አጋ
ማሽ ላይ የሚደረገውን የመለስተ

ኛ የስነ-ህዝብ የዳሰሳ ጥናት ለማ
ካሄድ እና የሕብረተሰቡ የጤና አ
ገልግሎት ምን ደረጃ ላይ ይገኛ
ል የሚለውን ለማወቅ በሚደረገ
ው የዳሰሳ ጥናት ላይ ለጤና ባለ
ሙያዎቹ የግንዛቤ ስልጠና መስ
ጠት በማስፈለጉ ነው ሲሉ አመ
ልክተዋል፡፡ 
ሰልጣኞች በሚገባ ስልጠናውን 
ተከታትለው ወደ መስክ ጥናት 
የሚገቡ ሲሆን ጥናቱም የሚካሄ
ደው በሃገር አቀፍ ደረጃ ከመሆ
ኑም በላይ በዘጠኙም የሃገሪቱ ክ
ልሎችና በሁለቱ የፌዴራል ከተ
ሞች ውስጥ 305 የቆጠራ ጣቢያ
ዎች እንደሚኖሩና 9150 ቤተሰ
ቦች፣ከ15-49 እድሜ ውስጥ ያሉ 
እናቶች በጥቅሉ 7959 እናቶች፣ 
ከአምስት አመት በታች ያሉ በጥ
ቅሉ 4825 ህጻናት በዚህ ጥናት 
የሚካተቱ ይሆናል ሲሉ ዳይሬክ
ተሩ አያይዘው ተናግረዋል፡፡
150 የሚሆኑ በጤናው ዘርፍ የ
ተመረቁ ባለሙያዎች በስልጠና
ው ላይ እየተሳተፉ ይገኛሉ፡፡

 
በሽታውን በተመለከተ በርካታ ጥና
ች ቀረቡ በኋላ ወደ ውይይት የ

ተገባ ሲሆን በሽታውን ለማጥፋት በ
ተቀመጠው ሮድ ማፕ መሰረት የተ
ሰሩ ስራዎችን እና ያልተሰሩትን ከ
መለየትም ባሻገር የሚመለከታቸው 
ባለድርሻ አካላት በቅኝት ስራው ላ
ይ የነበራቸውን እንቅስቃሴ ምን ይ
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. . . የማጅራት ገትር በሽታ 

         ከገጽ 1 የዞረ

በምክክር መድረኩ ወቅት በርካታ ጉ
ዳዮች ተነስተው መግባባት ላይ የተ
ደረሰ ሲሆን በቀጣይም ለሃኪሞች

ና ለህብረተሰቡ መሰጠት ያለበት የ
ግንዛቤ ስራዎች መሰራት እንደሚገ
ባ፣ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ስ

ለበሽታው በቅንጅት መስራት እንደ
ሚያስፈልግ፣ባለሙያዎች በሽታው
ን አስመልክቶ ማቀድ እንዳለባቸው
ና በየ6 ወሩ ባሃላፊዎች መገምገም 
እንዳለበት፣የሰው አቅም ግንባታ ላ
ይ እና ግባአቶችን የማሟላት ተግ
ባር ላይ ከፍተኛ ትኩረት እንደሚ
ያስፈልግና የመረጃ አሰባሰብና አያያ
ዝ እንዲሁም ሪፖርት አደራረግ ላ
ይ መጠናከር እንዲገባው አቅጣጫ
ዎች ተቀምጠው የምክክር አውደጥ
ናቱ ተጠናቋል፡፡ 
ከተለያዩ የሃገሪቱ ዩኒቨርሲቲ፣ ሆስ
ፒታሎች እና EPHI የሚሰሩ የህክ
ምና ባለሙያዎች / ሃኪሞች/ማይ
ክሮ ባዮሎጂስቶች /ላብ ቴክኖሎጂ
ስት/፣ዳታ ማናጀሮች እና ሄልዝ ኢ
መርጀንሲ ባለሙያዎች በአጠቃላይ 
ከ50 በላይ  የሚሆኑ ባለሙያዎች 
በምክክር መድረኩ ላይ ተሳታፊ ሆ
ነዋል፡፡

. . . የሕብረተሰቡን የጤና 

         ከገጽ 1 የዞረ
ልና ለመቆጣጠር ይቻል ዘንድ ከፌ
ዴራል ጀምሮ እስከ ታችኛው የሕ
ብረተሰብ ክፍል ያለው መዋቅር ሰ
ንሰለቱን ጠብቆ ጠንካራ የሆነ መስ
ተጋብር ሊፈጥር ይገባል፤ በመሆኑ
ም የክልል ጤና ቢሮዎች እና የሚ
መለከታቸው ባለድርሻ አካላት በጤ
ናው ዘርፍ በቅንጅት እየሰሩ የሚገ
ኙ ሲሆን ይህ መድረክ በዚህ የግ
ማሽ ዓመት ክንውን የሕብረተሰቡን 
ጤና ችግሮች ከመፍታት አንጻር የ
ታዩ ጠንካራ ጎኖችና ድክመቶችን በ
መለየት በቀጣይ ሊከናወኑ በሚገባ
ቸው ቀሪ ተግባራት ላይ የጋራ መ
ግባባት የሚደረስበት መድረክ ነው 
ብለዋል፡፡
ዶ/ር በየነ ሞገስ የኢንስቲትዩቱ ም/
ዋና ዳይሬክተር በበኩላቸው ሲናገ
ሩ ይህ መድረክ እንደሀገር ከሕብረ
ተሰብ ጤና አደጋዎች ቁጥጥር አን
ጻር ምን እየሰራን ነው፣ ምን ደረጃ 
ላይ እንገኛለን፣ በዚህ ግማሽ ዓመ
ት ምን ዋና ዋና ውጤቶች ተመዝ
ግበዋል የሚሉትን በመፈተሽ በቀጣ

ይ ችግር ፈቺ የሆኑ አቅጣጫዎች
ን በማስቀመጥ የጋራ መግባባት ላ
ይ የሚያደርስ ምዕራፍ ነው  ሲሉ 
ተናግረዋል፡፡
የሕብረተሰብ ጤና አደጋዎች ቁጥጥ
ር ማዕከል ከእቅድ አንጻር በግማሽ 
ዓመቱ ያከናወናቸውን ተግባራት፣ 
በመቶ ቀናት ውስጥ የታቀዱ ተግባ
ራት፣ የነበሩ ጠንካራ አፈፃፀሞችና 
የነበሩ ክፍተቶች እንዲሁም የነበሩ 
ስጋቶች፣ ተይዞ የነበረው የበጀት አ
ፈጻጸም፣ ዓለም አቀፍና ሀገር አቀፍ 
በሽታዎች ስጋት ምን ደረጃ ላይ እ
ንደሚገኙ፣ ሀገራዊ የጤና ደህንነት 
እቅድ፣ የሕብረተሰብ ጤና አደጋዎ
ች ቁጥጥር ስጋቶች፣ ተጋላጭነትና 

ምላሽ ዳሰሳ ጥናት በግምገማ መድረ
ኩ ላይ በዝርዝርና በስፋት ቀርበው 
ውይይት ተደርጎባቸዋል፡፡
በእቅድ አፈጻጸም ግምገማው ማጠ
ቃለያ ላይ በርካታ ጥያቄዎችና አስተያ
የቶች የተነሱ ሲሆን የታቀዱ ስራዎች
ን ውጤታማ ለማድረግ በተናጠል ከመ
ንቀሳቀስ በቅንጅት መስራት እንደሚገ
ባ እና መተጋገዝ አስፈላጊ እንደሆነ፣ከ
ኢንስቲትዩቱ እስከ ክልሎች ድረስ የ
ታዩ  ክፍተቶች በአስቸኳይ መስተ
ካከል እንደሚገባቸው፣መረጃዎች በ
ፍጥነት ሪፖርት መደረግ እንዳለባ
ቸው፣ትኩረት መሰጠት ያለበት በሽ
ታ ላይ ከምንም በላይ ትኩረት መሰ
ጠት እንደሚገባ የጋራ መግባባት ላ
ይ ተደርሷል፡፡
የጤና ሚኒስቴር እና በስሩ የሚገኙ 
መስሪያ ቤቶች፣ የኢንስቲትዩቱ የበ
ላይ ሀላፊዎች እና ባለሙያዎች፣ የ
ክልል ጤና ቢሮዎች፣ የሕብረተሰብ 
ጤና አደጋዎች ቁጥጥር የስራ ሂደ
ት ሃላፊዎች፣ የእቅድ ክትትል እ
ና ምዘና ሃላፊዎች እንዲሁም የእና
ቶችና ህፃናት ቡድን መሪዎች በው
ይይትና ግምገማ መድረኩ ላይ ተ
ሳታፊዎች እንደነበሩ ለማወቅ ተች
ሏል፡፡


