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13ኛው ዓመታዊ የቲቢ ምርምር ጉባኤ እና 21ኛው የአለም የቲቢ 
ቀን ተከበረ

የፌደራል ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ከ
ኢትዮጵያ ሕብረተሰብ ጤና ኢንስ
ቲትዩት እና ከሃርመር ሃንሰን የም
ርምር ኢንስቲትዩት ጋር በመሆን 
13ኛውን ዓመታዊ የቲቢ ምርምር 
ጉባኤ እና 21ኛውን የአለም የቲቢ 
ቀን የተቋማቱ ከፍተኛ አመራሮናሌ
ሎችም ባድርሻ አካላት በተገኙበት 
ከመጋቢት 12 እስከ 15/2010 ዓ.ም   

በኢሕጤኢ የህዝብ ግንኙነትና ኮሙኒኬሽን ቢሮ በየወሩ የሚዘጋጅ

በኢንስቲትዩቱ አደራሽ አከበሩ፡፡
በጉባኤው የመክፈቻ ፕሮግራም ላ
ይ ዶክተር ከበደ ወርቁ የጤና ጥበ
ቃ ሚኒስቴር ሚንስትር ዴኤታ እ
ንደገለጹት “የቲቢን ስርጭት ለመግ
ታት የአመራሩ ሚና ወሳኝ ነው” በ
ሚል መሪ ቃል የሚከበረው 13ኛ
ው የብሔራዊ የቲቢ ምርምር ኮንፍ
ረንስ ዋና አላማው ቲቢን በመከላከ

ልና በመቆጣጠር ዙሪያ የሚገጥሙ 
ማነቆዎች በጥናትና ምርምር እንዲ
ለዩ በማድረግ አዳዲስ አሰራሮችን በ
ተቀናጀና የሁሉንም ተሳትፎ ባማከ
ለ መልኩ  ስራ ላይ በማዋል ደረጃ
ውን የጠበቀ ጥናትና ምርምር በመ
ስራት እና ስርጭቱን በመቀነስ ወደ 
ተተኮረው ግብ ለመድረስ ነው ሲሉ 
አብራርተው ተናግረዋል፡፡  

         . . .ወደ ገጽ 3 ዞሯል

የአባሰንጋ በሽታ ላይ በሃገር አቀፍ ደረጃ ጥናት ሊደረግ ነው
ኢንስቲትዩቱ በሃገር አቀፍ ደረጃ የ
አባሰንጋ በሽታ የስርጭት ሁኔታ 
ምን እንደሚመስልና በሽታው በሃገ
ር አቀፍ ደረጃ እያደረሰ ያለውን ጉዳ
ት ከሚመለከታቸው ሴክተር መስሪ
ያ ቤቶች ጋር በቅንጅት ጥናት ለማ
ካሄድ መጋቢት 3 /2010 ዓ.ም በኢ
ንስቲትዩቱ የስልጠና ማዕከል የአመ
ክፈቻ አውደ ጥናት አካሄደ፡፡
የአውደጥናቱ ዋና አለማ የበሽታ
ውን አጠቃላይ ሁኔታ መንግስታ
ዊና መንግስታዊ ላልሆኑ ተቋማት    
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አለም አቀፍ የሴቶች ቀን በኢንስቲትዩቱ ተከበረ

የኢንስቲትዩቱ የሴቶችና ወጣቶች 
ጉዳይ ዳይሬክቶሬት አለም አቀፍ የ
ሴቶች ቀንን “በተደራጀ የሴቶች ተሳ
ትፎ እና ንቅናቄ የሴቶችን ሁለንተ
ናዊ ተጠቃሚነት እናረጋግጣለን” በ
ሚል መሪ ቃል የኢንስቲትዩቱ ከፍ
ተኛ አመራሮችና ሰራተኞች በተገኙ
በት መጋቢት 5/2010 ዓ.ም በኢንስ
ቲትዩቱ አዳራሽ ተከበረ፡፡
በዓሉ በአለም አቀፍ ደረጃ ለ107ኛ፣በ
ኢትዮጵያ ለ42ኛ እና በኢንስቲትዩ
ቱ ለ8ኛ ጊዜ የተከበረ  ሲሆን አላማ
ውም አስቀድሞ ሴቶች በአለም አቀ
ፍ ደረጃ ስለ ነጻነትና ስለ እኩልነት 
የታገሉትን በማስታወስ አሁንም በ
ማህበራዊ፣በኢኢኮኖሚያዊ እና በፖ
ለቲካዊ እንቅስቃሴ ውስጥ ከፍተኛ 
ሚና እንዳላቸውና ለሃገራቸው ልማ

ት እያበረከቱ ያሉትን አስተዋጽኦ ለ
ማሳየት እንዲሁም በቀጣይ ለሚሰ
ሯቸው ስራዎች ከፍተኛ ውጤት እ
ንዲያስመዘግቡ ለማድረግ ነው፡፡
በበአሉ የመክፈቻ ስነ-ስረዓት ወቅት 
ዶክተር ጸጌረዳ ክፍሌ የኢንስቲትዩ
ቱ ምክትል ዋና ዳይሬክተር በአሉን 
አስመልክቶ እንደገለጹት ይህንን በአ
ል ስናከብር የሴቶችን ጤና የሚመ
ለከቱ ጥናትና መርመሮች በከፍተኛ 
ደረጃ እንዲያድጉ እና ተግባራዊ እን
ዲሆኑ ቃል የምንገባበት ከመሆኑም 
በላይ ሴቶች በማህበራዊ ፣ በኢኮኖ
ሚያዊ እና በፖለቲካዊ ጉዳዮች እያ
ስመዘገቡ ላለው ስራ እውቅና የም
ንሰጥበት እና የምናበረታታበት እን
ዲሁም ሴት ልጅን በሁሉም መስክ 
ማብቃት ቤተሰብን እንዲሁም ህብ

ረተሰቡን ማብቃት በመሆኑ ሁሉም 
የስራ ክፍሎች እና ባለድርሻ አካላት 
ሴቶችን በሁሉም መስክ በማሳተፍ 
እና ተጣቃሚ ለማድረግ የሚሰራው
ን ስራ እንዲያግዙ ጥሪዬን አስተላ
ልፋለሁ ሲሉ ታናግረዋል፡፡
የአለም አቀፍ የሴቶች ቀን አጀማመ
ርና የነበረውን የነጻነት ትግል  ታሪ
ካዊ ዳራ በወይዘሮ ኑሪያ የሱፍ የሴ
ቶችና ወጣቶች ጉዳይ ዳይሬክቶሬት 
ሃላፊ በጽሁፍ የቀረበ ሲሆን የኢት
ዮጵያዊቷን እቴጌ ጣይቱን የጀግንነ
ት ታሪክና በአለም ላይ ከፍተኛ ስራ 
የሰሩ ሴቶች በቀረበው ጽሁፍ በዝር
ዝር ተመልክተዋል፡፡ 
ደ/ር ጽጌረዳ ክፍሌ የኢንስቲትዩቱ 
ምክትል ዋና ዳይሬክተር በስራቸው
ና በህይወታቸው ስኬት ዙሪያ ተሞ
ክሮዎቻቸውን እና ልምዳቸውን  ለ
ታዳሚው ሰራተኛ ያካፈሉ ሲሆን  
ስለ ጾታዊ እኩልነት እና ስኬታማነ
ት የሚያወሱ ስነ-ጽሁፎች እና ግጥ
ሞች የቀረቡ ሲሆን የጥያቄና መል
ስ ውድድርም ተካሂደዋል፡፡
በኢንስቲትዩቱ በስራ አፈጻጸም እን
ቅስቃሴያቸው ግንባር ቀደም ፣ለሆ
ኑ ሴት ሰራተኞች የእውቅና ፕሮግ
ራም ተካሄዷል፡፡ በፕሮግራሙ ማ
ጠናቀቂያ ወቅት ለጌርሴኖን የአእም
ሮ ህሙማን መርጃ ማእከል የሚሆ
ን ከኢንስቲትቱ ሰራተኞች የተሰባሰ
በ የገንዘብ  ድጋፍ ተደርጎ  የበዓሉ 
ስነ-ስርዓት ተጠናቋል፡፡

         . . .ወደ ገጽ 3 ዞሯል

የአር ኮማንድ ሶፍት ዌር ስልጠና ተሰጠ
የኢንስቲትዩቱ የስርዓተ ጤናና ስ
ነ-ተዋልዶ ምርምር ዳይሬክቶሬት ከ
ዳጉ ፕሮጀክት ጋር በጋራ በመሆ
ን 10 ለሚሆኑ ለፒኤች ዲ ተማ
ሪዎች፣ በኢንስቲትዩቱ ጥናትና ም
ርምር ለሚሰሩ ስለመረጃ አሰባሰብ
ና ትንተና ስልጠና ወስደው ለነበሩ
ና የተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎችን ለወከ
ሉ ባለሙያዎች ከመጋቢት 19 እስ
ከ 21/2010 ዓ.ም በኢንስቲትቱ የስ
ልጠና ማእከል ስልጠና ሰጠ፡፡
የስልጠናው አላማ የፒኤች ዲ ተ
ማሪዎች ትምህርታቸውን እየተማ
ሩ ለምርምር የሚሰበስቡትን መረጃ 
እንዴት አድርገው በአር ኮማንደር 
ሶፍትዌር እንደሚተነትኑት እና ት
ምህርታቸውን እንዴት ማቅለል እ

ንደሚችሉ እንዲሁም የኢንስቲትዩ
ቱ ተመራማሪዎች ደግሞ የምርም
ር ስራቸውን በጥራት መስራት እ
ንዲችሉ ለማድረግ ታስቦ የተዘጋጀ  

ስልጠና ነው፡፡
ስልጠናውን የሰተጠው በዳጉ ፕሮ
ጀክት በኩል ከለንደን እስኩል ኦፍ  
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. . . የአባ ሰንጋ በሽታ ላይ

         ከገጽ 1 የዞረ
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ለማስተዋወቅ ሲሆን ጥናቱን ለማካ
ሄድ የሚያስፈልጉ የፋይናንስ ለማ
ፈላለግና በፍጥነት ወደ ስራ ለመግ
ባት ታስቦ የተዘጋጀ ነው፡፡
ዶ/ር ባዬ አሸንፍ የኢንስቲትዩቱ ተ
መራማሪ እና የኢትዮጵያ አባሰንጋ 
በሽታ ጥናትና ምርመር አስተባባሪ 
ጥናቱን አስመልክቶ እንደገለጹት የ
አባሰንጋ ወይም የአንትራክስ በሽታ  
በሰው፣በእንሰሳት እና በአካባቢ ብሎ
ም በኢኮኖሚ ላይ የሚያስከተልው 
ጉዳት ከፍተኛ የሆነ አለም አቀፋዊ 
ችግር ሲሆን በሽታውን በሃገር አቀ
ፍ ደረጃ ለማጥናት ከፍተኛ ላቦራቶ
ሪዎች የሚያስፈልጉና ከፍተኛ ጥን
ቃቄን የሚጠይቅ እንዲሁም በከፍተ
ኛ ፍጥነት ሊሰራጭና እንደሌሎቹ  
በሽታዎች ሁሉ በቀላሉ ለመመርመ
ርና ለመፈተሽ አስቸጋሪ ሆኖ መቆየ
ቱን አመልክተዋል፡፡ ከዚህ በፊት ስ
ለ በሽታውም የተካሄድ ጥናትና ም
ርምር ባለመኖሩ ስለ በሽታው በቂ የ
ሆነ መረጃ የለም ስለዚህ ይህ ለሃገ

ራችን የመጀመሪያ የሆነውን ጥናት 
ተግባራዊ ለማድረግ ይህንን የመክ
ፈቻ አውደጥናት እንዲዘጋጅ አስፈላ
ጊ  ሆኖ አግኝተነዋል ብለዋል፡፡
ጥናቱን ለማጠናቀቅ ሶስት ዓመት 
የሚወስድ ሲሆን ስለ በሽታው ያለ
ውን የመረጃ ክፍተት ከመቅረፉም 
በላይ በሽታው በየት አካባቢ የበለጠ 
ሊያጠቃ እንደሚችል፣እያደረሰ ያለ
ው ጉዳት ምን ያህል እንደሆነ ለማ
ወቅ ጥራት ያለው መረጃ ስለሚሰበ
ሰብ በሽታውን ለመከላከልና ለመቆ
ጣጠር ከፍተኛ ጥቅም የሚሰጥ መ
ሆኑ ተመልክቷል፡፡ በሌላ በኩል በበ
ሽታው ላይ በሚደረገው የጥናት ም
ርመር ስራ መንግስታዊና መንግስ
ታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች በሚያደር
ጉት ርብርብ በጋራ የመስራትን ባህ
ል ከፍ ያደርጋል ሲሉ ዶክተር ባዬ 
አያይዘው ተናግረዋል፡፡
በአውደ ጥናቱ ላይ በቀጣይ በሚደ
ረገው ጥናትና ምርምር የሚያስፈል
ጉ ጉዳዮች፣ጥናቱ ምን መምሰል እ

ንዳለበት እና በማን እንደሚሰራ 
በጽሁፍ የቀረበ ሲሆን በተደረገው 
ውይይት በጋራ ጠንክሮ መሰራት እ
ንደሚገባና ሁሉም የክልል ባለሙ
ያዎች እንዴት መሳተፍ እዳለባቸ
ው አቅጣጫ ከመቀመጡም በላይ የ
ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር መስሪያ ቤ
ት እና ሁሉም አጋር ድርጅቶች በገ
ንዘብ፣በእውቀትና በማቴሪያል ድጋ
ፍ እንደሚያደርጉ የጋራ መግባባት 
ላይ ተደርሷል፡፡
በአውደ ጥናቱ ላይ የጤና ጥበቃ 
ሚኒስቴር ባለሙያዎች፣የግብርና 
ሚኒስቴር፣የደን እና የዱር እንሰሳ
ት ባለስልጣን፣የአካባቢ አየር ደህን
ነት ጥበቃ ሚኒስቴር ፣የአለም ም
ግብ ድርጅት፣የሲዲሲ ግሎባል ሄል
ዝ ፣የጤና ቢሮ ተወካይ ባለሙያዎ
ች እና የክልል የእንሰሳት ላቡራቶሪ 
ባለሙያዎች፣የኢንስቲትዩቱ የባክቶ
ሮሎጂ ላብራቶሪ ባለሙያዎች እና 
የተለያዩ አጋር ድርጅት ተወካዮች 
ተገኝተዋል፡፡ 

. . . የአር ኮማንድ ሶፍትዌር

ሃይጅን ትሮፒካል ሜዲስን በመጡ 
መምህራን ሲሆን ከኢንስቲትዩቱ ስ
ነ-ተዋልዶ ምርምር ዳይሬክቶሬት 
ጋር በመተባበር ነው፡፡
የአር ኮማንድ ሶፍትዌር ስልጠና የ
ፒኤች ዲ ተማሪዎችን እና የኢን

ስቲትዩቱን የምርመር ባለሙያዎች 
የዳታ አሰባሰብና አተናተን ላይ ያላ
ቸውን የእውቀት ደረጃና ግንዛቤ ከ
ፍ እንደሚያደርግ በሚገባ ታምኖበ
ታል፡፡
ሰልጣኞች ከመቀሌ፣ ከአሃዋሳ፣ 

ከጎንደር እና ከጅማ ዩኒቨርሲቲ የተ
ሳተፉ ሲሆን ከኢንስቲትቱ የምርመ
ር ባለሙያዎች በአጠቃላይ 40 የ
ሚሆኑ ባለሙያዎች በስልጠናው ላ
ይ ተሳትፈዋል፡፡

         ከገጽ 2 የዞረ


