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በጤና ጥበቃ ሚኒስቴር የተቋቋመው የምርምር ብሔራዊ 
ቡድን ኢንስቲትዩቱን ጎበኘ

የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር መሰረታዊ 
የሳይንስ ምርምር ላይ እየተሰሩ ያ
ሉትን የተለያዩ ስራዎች የትምህር
ት እና የጤና ተቋማት በጋራ በ
መተባበር ከፍተኛ ደረጃ እንዲደር
ስ ለማድረግ  ከኢትዮጵያ ህብረተሰ
ብ ጤና ኢንስቲትዩት፣ ከአርማወር 
ሐንሰን የምርምር ኢንስቲትዩት እና 
ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የተመረጡ 
ከፍተኛ ምሁራንን በአንድ ላይ ብሄ
ራዊ የምርምር ቡድን በጤና ጥበቃ 
ሚኒስቴር የቋቋመ ሲሆን ብሄራዊ 
ቡድኑም ተቋማቱ ያላቸውን የሳይን

በኢሕጤኢ የህዝብ ግንኙነትና ኮሙኒኬሽን ቢሮ በየወሩ የሚዘጋጅ

ስ የመሳሪያዎች፣የሰው ሃይል፣ የተ
ደራጀ ቦታ እና ያላቸውን አጠቃላይ 
አቅም ምን ደረጃ ላይ እንደሚገኙ ለ
ማወቅ እያደረገ ባለው እንቅስቃሴ 
መሰረት ሐምሌ 10/2009 ዓ.ም ኢ
ንስቲትዩቱን ጎበኘ፡፡ 
የኢንስቲትዩቱ ዋና ዳይሬክተር ዶክ
ተር ኤባ አባተ የጉብኝቱን ዋና ዓላ
ማ እንደገለጹት ብሄራዊ የምሁራን 
ቡድኑ የተቋቋመው በጤናው ዘርፍ 
በአገር አቀፍ ደረጃ የሚሰሩ መሰረ
ታዊ የሳይንስ ስራዎችን በጋራ በመ
ነጋገር እና በመተጋገዝ ከፍተኛ ስራ

ዎችን ለመስራት ነው፡፡በመሆኑም 
የጉበኝቱ ዓላማ በሶስቱ ተቋማት ያ
ለውን አጠቃላይ አቅም በማወቅና በ
መለየት በቀጣይ ለሚሰሩ አጠቃላይ 
የሳይንስ ምርምር ስራዎች የጋራ አ
ቅጣጫ ለማስቀመጥ የተደረገ ጉብኝ
ት ነው ሲሉ ተናግረዋል፡፡
የኢፌዴሪ ጤና ጥበቃ ሚኒስትር 
ፕሮፌሰር ይፍሩ ብርሃን ያለምርም
ር በዓለም ላይ የተለወጠ ሐገር ወይ
ም ተቋም የለም ለዚህ ደግሞ መሰረ
ታዊ የሳይንስ ምርምር ወሳኝ ነው፡
፡ይሁን እንጂ ሌሎቹ የምርምር አ
ይነቶች አያስፈልጉም ማለት አይደ
ለም፤ ነገር ግን በአሁኑ ሰዓት ሚኒ
ስቴር መስሪያ ቤቱ ለመሰረታዊ ም
ርምር ልዩ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ 
ይገኛል፤ ምክንያቱም የእድገታችን 
መሰረት ስለሆነ ነው፡፡ስለዚህ ይህ የ
ብሄራዊ የምርምር የምሁራን ቡድ
ን በጋራ በመተጋገዝ ለሚሰራው የ
ምርምር ስራ ከፍተኛ እተዋጽኦ ያደ
ርጋል ተብሎ ይታመናል፡፡  በመሆ
ኑም በየተቋማቱ ያለውን አጠቃላይ 
እንቅስቃሴ በሚገባ ለመለየት በዚህ 

         . . .ወደ ገጽ 4 ዞሯል

         . . .ወደ ገጽ 4 ዞሯል

ለላቦራቶሪ ናሙና እና ውጤት ቅብብሎሽ የሶስትዮሽ 
ስምምነት ተፈረመ

በኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስ
ቲትዩት፣በኢትዮጵያ ፖስታ አገልግ
ሎት ድርጅት እና በሁሉም የክልል 
ጤና ቢሮዎች መካከል የናሙና፣የ
ውጤት እና የግብረ-መልስ ቅብብሎ
ሽ ላይ የሶስትዮሽ የውል ስምምነት 
ሐምሌ 12/2009 ዓ.ም በሳፒየር አ
ዲስ አበባ ሆቴል ተፈረመ፡፡
የውል ስምምነቱ ፊርማ ዋና አላ
ማ ስራን በመከፋፈል በሃገር አቀፍ 
ደረጃ የላቦራቶሪ የናሙና፣የውጤት 
እና የግብረ-መልስ ቅብብሎሽ ስርዓ
ትን በመዘርጋት ህብረተሰቡን ፈጣ
ን፣ተደራሽና ጥራቱን የጠበቀ የላቦ
ራቶሪ ምርመራ አገልግሎት እንዲ
ያገኝ ለማስቻል ነው፡፡

የውል ስምምነቱ የተደረገው በኢት
ዮጵያ ህብረተሰብ ጤና እንስቲትዩ
ት፣ በሁሉም የክልል ጤና ቢሮዎ
ች ውል ሰጪነትና በኢትዮጵያ ፖ

ስታ አገልግሎት ድርጅት ውል ተ
ቀባይነት ሲሆን የስምምነቱ ሰነድም 
18 አንቀጾች የያዘና የውል ሰጪ እ
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መድሐኒት በተለማመደ ማይክሮቢያል ላይ የዳሰሳ ጥናት ሊካሄድ ነው
የኢንስቲትዩቱ የባክቴርያል፣ፓራሳ
ይቲክ እና እንሰሳት ነክ በሽታዎች 
ምርምር ዳይሬክቶሬት መድሐኒት 
በተለማመደ ማይክሮቢያል ላይ የ
ዳሰሳ ጥናት ለማካሄድ የስድስት ክ
ልል ጤና ቢሮ ባለሙያዎች፣የሲዲ
ሲ አትላንታ ተወካዮች እና የኢንስ
ቲትዩቱ የበላይ ሃላፊዎች እንዲሁ
ም ባለሙያዎች በተገኙበት ሐምሌ 
14/2009 ዓ.ም በኢንስቲትዩቱ የስ
ልጠና አዳራሽ የመክፈቻ አውደ ጥ
ናት ተካሄደ፡፡
የዳሰሳ ጥናቱም የአማራ፣ የደቡብ 
፣የኦሮሚያ፣ የሃረሪ፣ የትግራይ እ
ና የአዲስ አበባ ክልሎችን እንዲሁ
ም 16 ሳይቶችን የሚያካትት ሲሆን 
በቀጣይ ጥቂት ቀናት ውስጥ የዳሰሳ 
ጥናቱ እንደሚጀመር ታውቋል፡፡
ዶክተር ጽጌረዳ ክፍሌ የኢንስቲትዩ
ቱ ም/ዋና ዳይሬክተር በመክፈቻ ን
ግግራቸው እንደገለጹት መድሐኒቱ
ን የተለማመደ የማይክሮቢያል ኦር
ጋኒዝም የሚከሰተው ለተደጋጋሚ 
ጊዜ መድሃኒቱን በመወሰድ እና በሌ
ሎችም መሰል ችግሮች ሲሆን ይህ 
ችግር እየተከሰተ ያለው በአለም አቀ
ፍ ደረጃ ቢሆንም በማደግ ላይ ያሉ 
ሃገራት ኢትዮጵያን ጨምሮ ችግሩ 
የጠነከረ ነው፡፡ይህ ደግሞ እንደ አለ
ም ጤና ድርጅት የጥናት ውጤት 
መሰረት በቀጣይ በሰው ላይ ከሚያ
ደርሱት ጉዳት ጎን ለጎን በኢኮኖሚ 

በማህበራዊና ፖለቲካዊ  ሂደት ላይ 
ከፍተኛ ጉዳት ያመጣል ብለዋል፡፡
ስለዚህ ኢንስቲትዩቱ መድሃኒቱን የ
ተለማመደው ማይክሮቢያል በሽታ 
ያለበትን ደረጃ ለማወቅ በአገር አቀ
ፍ ደረጃ የዳስሳ ጥናት ለማድረግ ሃ
ላፊነቱን ወስዶ እየተንቀሳቀሰ ይገኛ
ል፡፡በመሆኑም በዚህ  አውደ ጥና
ት ላይ በሚደረገው ውይይት የጋ
ራ ግንዛቤ ላይ ይደረሳል ሲሉ ተና
ግረዋል፡፡  
ወይዘሮ ረጂሃ አቡበከር የባክቴርያ
ል፣ፓራሳይቲክ እና እንሰሳት ነክ በ
ሽታዎች ምርምር ዳይሬክቶሬት ጊ
ዜያዊ ተጠሪ ዳይሬክተር የአውደ ጥ
ናቱ ዋና አላማን አስመልክቶ እንደ
ገለጹት ከተመረጡ ክልሎች እና የ
ተለያዩ ሳይቶች የመጡ ባለሞያዎ
ች በቀጣይ ስለሚካሄደው የዳሰሳ ጥ
ናት አንድ አይነት ግንዛቤ እንዲኖራ
ቸው ለማድረግ እና ጥናቱን ለማስ

ጀመር ሲሆን ከዚህ ጎን ለጎን ከዚህ 
በፊት የተሰሩ በርካታ ስራዎችን ለ
ማስተዋወቅም ጭምር የተዘጋጀ አ
ውደ ጥናት ነው ብለዋል፡፡
የዳሰሳ ጥናቱ የሚካሄደው መድሃ
ኒቱን የተለማመደ የማይክሮቢያል 
በሽታ ወይም የመድሃኒት ብግርነ
ት በሃገር አቀፍ ደረጃ ምን ይመስ
ላል የሚለውን ለማወቅ ሲሆን ው
ጤቱም እንደታወቀ ለሚመለከታቸ
ው አካላት እርምጃ እዲወሰድበት ይ
ቀርባል፡፡
በርካታ አመላካች ጥናቶች ከዚህ በ
ፊት የተጠኑ ቢሆንም አሁን እንደ
ሚደረገው የዳሰሳ ጥና በሃገር አቀፍ 
ደረጃ አልተካሄዱም በመሆኑም ተ
ግባራዊ የሚደረገው ጥናት የመድሃ
ነት ብግርነቱ ምን ደረጃ ላይ ይገኛ
ል የሚለውን ወቅታዊ  መረጃ ስለ
ሚያሳውቅ በአይነቱ የመጀመሪያ ነ
ው ሲሉ ዳይሬክተሯ አያይዘው ገ
ልጸዋል፡፡

ኢንስቲትዩቱ የ2009 በጀት አመት የእቅድ አፈጻጸምን ገመገመ
ኢንስቲትዩቱ ከክልል ላቦራቶሪዎች 
ጋር በጋራ በመሆን የ2009 በጀት አ
መት የእቅድ አፈጻጸም እና የ2010 
እቅድ ላይ የምክክር አውደ-ጥናት ከ
ሐምሌ 19 እስከ 22/2009 ዓ.ም አ
ካሄዱ፡፡
የኢንስቲትቱ የበላይ ሃላፊዎችና ማ
ኔጅመንት አባላት፣የክልል ጤና ቢ
ሮ ሃላፊዎች እና በየክልሉ የሚገ
ኙ የላብራቶሪ ባለሙያዎች፣የእቅድ 
ክትትልና ግምገማ ፣ የህብረተሰብ 
ጤና አደጋዎች ቁጥጥር አስተዳደር 
እና የቴክኖሎጂ ሽግግር ባለሙያዎ
ች  በምክክር አውደጥናቱ ላይ ተሳ
ትፈዋል፡፡
ዶክተር ኤባ አባተ በምክክር አውደ
ጥናቱ የመክፈቻ ንግግር ወቅት እን
ደተናገሩት በሃገር አቀፍ ደረጃ ከክ
ልል ጤና ተቋማት ጋር በጋራና በ
ትስስር እስከታች ድረስ በርካታ ስ

ራዎችን እየሰራን እንገኛለን በተለይ
ም ኢንስቲትዩታችን በምርምር ስራ 
በኩል ከሌሎች የምርምር ተቋማት 
ለየት የሚያደርገው ኢንስቲትዩቱ የ
ሚሰራቸው ምርምሮች ችግር ፈቺና 
የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ለሚያወጣ
ቸው የጤና እቅዶች አጋዥና ድጋፍ 
የሚሰጡ በመሆናቸው ነው፡፡
በተለይ ደግሞ ላቦራቶሪ በአሁኑ ሰ
ዓት ተፈላጊነቱ በከፍተኛ ሁኔታ 
ጨምሯል ምክንያቱም ሳይንስ ያ
ለ ላቦራቶሪ የትም ሊደርስ ስለማ
ችል ነው፡፡በመሆኑም ከክልል ላቦራ
ቶሪዎች ጋር እጅግ በርካታ ስራዎ
ችን እየሰራን እንገኛለን በዚህም ም
ክንያት የምንሰራቸውን እቅዶቻችን
ን በጋራ እናቅዳለን አፈጻጻማችንን
ም በጋራ እንፈትሻለን በመሆኑም 
በ2009 ዓ.ም በኢንስቲትዩታችን እ
ና በክልሎችም ጠንካራ ስራዎችና ክ

ፍተቶች ነበሩ የሚሉትን ለይተን በ
መገምገም ለቀጣይ በጀት አመት የ
ጋራ እቅድ የምንሰራ ስለሆነ ይህ የ
ምክክር አውደጥናት ታላቅ ግብዓት 
በመሆን ያገለግለናል ሲሉ ሰፊ ገለ
ጻ ሰጥተዋል፡፡
አቶ አረጋ ዘሩ የእቅድ፣ ክትትል
ና ግምገማ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተ
ር በበኩላቸው የመድረኩን ዋና አላ
ማ እንደገለጹት የኢንስቲትዩቱን እ
ና የክልሎችን ያለፈውን በጀት ዓ
መት የጋራ እቅድ አፈጻጸም ጥንካ
ሬና ውሱንነት በመገምገም በቀጣይ 
የ2010ን የጋራ እቅድ በተሻለ አቅዶ 
በመተግብር አገራዊ ራዕይ እና ተል
ዕኮ እንዲሳካ በቅንጅት ለሚሰራው 
ስራ የጋራ ግንዛቤ እና መግባባት ለ
መፈጠር የተዘጋጀ የምክክር አውደ
ጥናት ነው ብለዋል፡፡



ሐምሌ 2009 
pê 2 lØ` 4 Ñê 3

www.ephi.gov.et

የእብድ ውሻ በሽታን ለመከላከል ውሳኔን መሰረት ያደረገ አውደ 
ጥናት ተካሄደ

የኢንስቲትዩቱ የባክቴርያል ፓራሳ
ይቲክ እና እንስሳት ነክ በሽታዎች 
ምርምር ዳይሬክቶሬት የእብድ ውሻ 
በሽታን ለመከላከል መረጃን መሰረት 
ያደረገ ውሳኔ ለመስጠት የኢንስቲት
ዩቱ ከፍተኛ አመራሮች እና ባለድር
ሻ አካላት በተገኙበት በኢንስቲትዩቱ 
አዳራሽ ከሐምሌ 26 እስከ 27/2009 
ዓ.ም አውደጥናት አካሄደ፡፡
የአዲስ አበባ ኢንዱስትሪና ንግድ ቢ
ሮ፣የአዲስ አበባ ጤና ቢሮ፣የአዲ
ስ አበባ መስተዳድር፣የሁሉም ክ/ከ
ተማ ጤና ጽ/ቤቶች፣የሁሉም ክ/ከ
ተማ የንግድና ኢንዱስትሪ ጽ/ቤቶ
ች፣የእንሰሳት ጤና አገልግሎት፣የ
ሁሉም ክ/ከተማ ፖሊስ ጽ/ቤት ሃላ
ፊዎችና ተወካዮች በአውደጥናቱ ላ
ይ ተሳትፈዋል፡፡
የእብድ ውሻ በሽታ በአለም ላይ እ
ንሰሳት ነክ ተብለው ከተመዘገቡት 
ከ200 በሽታዎች መከከል አንዱ ሲ
ሆን መተላለፊያ መንገዱም ቫይረስ 
ከመሆኑም በላይ መቶ ፐርሰንት ገ
ዳይ እና መቶ ፐርሰንት የመከላከያ 
ክትባት ያለው በሽታ ነው፡፡
ዶክተር አሰፋ ደሬሳ የእንሰሳት ነክ 
በሽታዎች ቡድን አስተባባሪ የአው
ደ ጥናቱን አላማ እንደገለጹት የእብ
ድ ውሻ በሽታን ለመከላከል መረጃ
ን መሰረት ያደረገ ውሳኔ ለማስተላ
ላፍ እንዲሁም የሴክተር መስሪያ ቤ
ቶችን ቅንጅታዊ አሰራር ለማጠናከ
ር እና ለማጎልበት የተዘጋጀ አውደ
ጥናት ነው ብለዋል፡፡  
ዶክተር አበበ ወሰኔ የአሜሪካ ተራ
ድኦ ድርጅት ተወካይ በአውደጥናቱ 
ላይ ባቀረቡት ጽሁፍ እንደገለጹት በ
ርካታ ጥናቶች እንደሚያሳዩት በአለ
ም ላይ ሰውን የሚያጠቁ በርካታ በ
ሽታዎች 60 ፐርሰንት የሚሆኑት 
የሚተላለፉት ከእንሰሳት ነው፡፡እንዲ
ሁም በየአመቱ አምስት በሽታዎች 
የሚከሰቱ ሲሆን ከእነዚህም ውስጥ 
ሶስቱ ከእንሰሳት የሚመጡ በሽታዎ
ች ናቸው፡፡ በሌላ በኩል እነዚህን በ
ሽታዎች በፍጥነት አንዲተላለፉ ከ

ሚያደርጉት ነገሮች ደግሞ የህብረተ
ሰቡ ባህል፣ ኢኮኖሚ፣ የፖለቲካ ሂ
ደቱ እና ግሎባላይዜሽን ተጠቃሽ ና
ቸው፡፡ስለዚህ እነዚህን በሽታዎች ለ
መከላከልና ለመቆጣጠር በጋራና በ
ቅንጅት መስራት ያስፈልጋል፡፡
ሲዲሲ ኢትዮጵያ ባወጣው መረጃ 
መሰረት በኢትዮጵያ ውስጥ ጉዳት 
በማድረስ ደረጃቸው ከፍተኛ የሆ
ኑ አምስት በሽታዎች የተለዩ ሲሆ
ን  ከነዚህም ውስጥ አንዱ የእብድ 
ውሻ በሽታ ነው ስለዚህ አንድ ጤና 
በሚለው መርህ መሰረት ይህ ኢን
ስቲትዩት ከሌሎች አጋር ድርጅቶች 
ጋር እየሰራ ያለው ስራ እጅግ አስደ
ሳች ነው በሃገር አቀፍ ደረጃም አን
ድ ጤና የሚለውን መርህ በመከተ
ል ኮሚቴ ተቋቁሟል ከዚህም ኮሚ
ቴ ጋር ኢንስቲትዩቱ በጋራ እየሰራ 
ይገኛል በቀጣይም ይህንን አስከፊ በ
ሽታ ለመቆጣጠር ከአህጉር እስከ አ
ገር እንዲሁም እስከ ተለያዩ ተቋማ
ት ድረስ  በቅንጅት ሊሰራ ይገባል 
ሲሉ አብራርተዋል፡፡
ዶክተር አሰፋ ደሬሳ በበኩላቸው የ
እብድ ውሻ በሽታ በአዲስ አበባ ላይ 
እና በሃገር አቀፍ ደረጃ ምን ይመስ
ላል የሚለውን የጥናት ጽሁፍ ሲያ
ቀርቡ እንዳብራሩት ከ230000  እ
ስከ 300000 የሚደርሱ ውሾች በአ
ዲስ አበባ እንደሚገኙና 30 ፐርሰን
ቱ ብቻ ባለቤት ያላቸው ሲሆን ቀሪ
ዎቹ ግን ባለቤት አልባ መሆናቸው

ን የገለጹ ሲሆን ከዚህ ጋር ተያይ
ዞ  ከ1990 እስከ 2000 እ.ኤ.አ ብ
ቻ በርካታ ሰዎች በእብድ ውሻ መ
ነከሳቸውንና 22219 ሰዎች በኢንስ
ቲትዩቱ የህክምና አገልግሎት ማግ
ኘታቸውን ብሎም በአገር አቀፍ ደ
ረጃ በተደረግው የቅኝት መረጃ መ
ሰረት በገጠር የሃገሪቱ ክፍል ከፍተ
ኛ ሰው በእብድ ውሻ በሽታ እየተጠ
ቃ መሆኑን እንዲሁም ከመቶ ሰዎ
ች መከከል ሶስቱ የሚሞቱት በእብ
ድ ውሻ በሽታ መሆኑን አብራርተ
ው ገልጸዋል፡፡
ዶክተር አሰፋ አያይዘው እንደገለጹ
ት ኢንስቲትዩቱ በሽታውን ለመከላ
ከልና ለመቆጣጠር ከፍተኛ ስራዎች
ን እየስራ የሚገኝ ሲሆን የእንስሳቱ
ን የክትባት መድሃኒት በመቀመም 
በፋብሪካ ለሚያመርት ድርጅት ሰጥ
ቶ አገልግሎት እየሰጠ  ከመሆኑም 
በላይ ለሰው የሚሆነውንም የክትባ
ት መድሃኒት በፊት ከሚሰራበት በ
ተለየና ዘመናዊ በሆነ መልኩ እየተ
ሰራ መሆኑን ተናግረዋል፡፡ 
በአውደጥናቱ ላይ በሽታው ያለበት
ን ደረጃ የሚያሳዩ በርካታ ጥናቶች
ና መረጃዎች የቀረቡ ሲሆን ሰፋ ያ
ለ ውይይቶች እና አስተያየቶች በማ
ድረግ በቀጣይ ተግባራዊ ሊደረጉ የ
ሚገባቸውን ውሳኔዎችና አቅጣጫ
ዎች በመስቀመጥ አውደጥናቱ ተ
ጠናቋል፡፡

የጤና አደጋ ዝግጁነትና ምላሽ እቅድ አዘገጃጀት ላይ ስልጠና ተሰጠ
የኢንስቲትዩቱ የህብረተሰብ ጤና አ
ደጋዎች ቁጥጥር አስተዳደር የጤና 
አደጋ ዝግጁነትና ምላሽ እቅድ በአገ
ር አቀፍ ደረጃ ለማዘጋጀት ከክልል 
ጤና ባለሞያዎች ጋር የጤና አደጋ 

ዝግጁነትና ምላሽ የእቅድ አዘገጃጀ
ት ላይ ከሃምሌ 24 እስከ 28/2000 
ዓ.ም የቆየ አውደጥናት በአዳማ ከተ
ማ ኩሪፍቱ ሆቴል አካሂዷል፡፡
የሃረር፣ የቤንሻንጉል፣ የአፋር፣ የኦ

ሮሚያ እና የደቡብ ክልል የጤና ባ
ለሙያዎች በአውደጥናቱ ላይ የተሳ
ተፉ ሲሆን ከጤና ቢሮ ፣ከአደጋዎ
ች መከላከል እና ከውሃ ሃብት ሚኒ
         . . .ወደ ገጽ 4 ዞሯል
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 . .በጤና ጥበቃ ሚኒስቴር 
         ከገጽ 1 የዞረ

 . .በላብራቶሪ ናሙና እና 
         ከገጽ 1 የዞረ

 . .የጤና አደጋ እና ዝግጁነት

         ከገጽ 3 የዞረ

ኢንስቲትዩት ጉብኝቱ ተጀምሯል በ
ቀጣይም በቀሪዎቹ ሁለቱ ተቋማት 
ይቀጥላል ሲሉ በኢንስቲትዩቱ ጉበ
ኝት ወቅት ተናግረዋል፡፡ 
አያይዘውም ሚኒስትሩ እንደገለጹት 
ጉብኝቱ በሶስቱም ተቋማት ከተጠና
ቀቀ በኋላ በ2020 ምን ላይ እንደ
ምንደርስ፣ የሚያስፈልገንን የተለያ
ዩ ግብዓቶች፣የሰው ሃይል እና የገን
ዘብ መጠን ጭምር የሚያሳይ ፍኖ
ተ ካርታ ይሰራል፡፡ ለዚህም በመን
ግስትና በጤና ጥበቃ ሚኒስቴር በ
ኩል ቁርጠኝነቱ አለ ካሉ በኋላ በቀ
ጣይ በዚህ ኢንስቲትዩት አለም ዐቀ
ፍ የሆነ ላብራቶሪ የሚሰራ ከመሆ
ኑም በላይ ብሄራዊ ዳታ ቤዝም በዚ
ሁ ይቋቋማል ስለዚህ ይህ ኢንስቲ
ትዩት አሁን ጎብኝተን ካየነው ደረጃ 
በላይ እየገዘፈ የሚሄድ መሆኑ መ
ታወቅ አለበት ሲሉ የኢንስቲትዩቱ

ን የቀጣይ እድገትና ደረጃ በመጠቆ
ም ተናግረዋል፡፡
ፕሮፌሰር አርአያ ሀይመት ከአዲስ 
አበባ ዩኒቨርሲቲ በጉበኝቱ ወቅት ስ
ለ ኢንስቲትዩቱ አስተያየት ሲሰጡ 
እንደገለጹት ይህ ኢንስቲትዩት በአ
ደረጃጀትም ሆነ በሰው ሃይል በጣም 
አስደሳች ነገር አለው ነገር ግን ብዙ
ዎቻችን እንዲሁም በህብረተሰቡ  አ
ልታወቀም በዚህ ረገድ ብዙ ስራ አ
ልተስራበትም የማስተዋወቅ ስራ ሊ
ሰራ ይገባል ብለዋል፡፡
ፕሮፌሰር እያሱ መኮንን ከአዲስ አ
በባ ዩኒቨርሲቲ በበኩላቸው ከዚህ ኢ
ንስቲትዩት ጋር የአዲስ አበባ ዩኒቨ
ርሲቲ በጋራ ይሰራል፤ተማሪዎቼን 
ወደ ኢንስቲትዩቱ በመላክ ጥሩ እ
ውቀት እንዲጨብጡ አድርጌያለሁ 
ነገር ግን አሁን ባየሁት ነገር ይህን
ን ተቋም አላውቀውም ማለት ይቻ
ላል ምክንያቱም ሙሉ አቅሙን ያ
የሁት ዛሬ ነው፡፡በቂ መሳሪያ ፣በቂ 
ቦታ አለው፤ነገር ግን  ችግሩ የሰው 

ሃይል ስለሆነ የጤና ጥበቃ ሚኒስ
ቴር ሊያግዘው ይገባል ሲሉ አስተያ
የታቸውን ሰጥተዋል፡፡
ዶክተር ታዬ ቶሌራ የአርማወር ሐ
ንሰን የምርምር ኢንስቲትዩት ዋና 
ዳይሬክተር አስተያየት ሲሰጡ እን
ደተናገሩት አሁን ያየሁት ኢንስቲ
ትዩቱን በሚገባ እንዳሁኑ አልተረዳ
ሁም ነበር፡፡በጣም አስደናቂና ለሃገ
ር የሚጠቅሙ በርካታ ነገሮች አሉ
ት፡፡ነገር ግን የማስተዋወቅ ስራ ላ
ይ ምንም ስራ ስላልተሰራ ህብረተሰ
ቡ እንዲያውቀው ከፍተኛ ስራ በቀ
ጣይ ቢሰራ የተሻለ አገልግሎት መ
ስጠት ከመቻሉም በላይ ህብረተሰብ 
በሚገባ ተጠቃሚ ይሆናል ሲሉ ተ
ናግረዋል፡፡
በመጨረሻም የኢፌዴሪ ጤና ጥበቃ 
ሚኒስትር ፕሮፌሰር ይፍሩ ብርሃን 
እና የኢንስቲትዩቱ ዋና ዳይሬክተር 
ዶክተር ኤባ አባተ የማጠቃለያ ንግ
ግር ከደረጉ በኋላ የእለቱ የጉብኝት 
ፕሮግራም ተጠናቋል፡፡

ና የውል ተቀባይ ግዴታዎችን በዝ
ርዝር ያካተተ ነው፡፡
አቶ አዲሱ ከበደ የክልል ላቦራቶሪ 
ዳይሬክቶሬት ጊዜያዊ ተጠሪ ዳይሬ
ክተር በላቦራቶሪ በኩል ኢንስቲትዩ
ቱ እየሰጠ ያለውን አገልግሎት፣አቶ 
እንዳለ መንገሻ የክልል ላቦራቶሪ ዳ
ይሬክቶሬት ባለሙያ  የውል ስምም
ነቱን ዝርዝር ሰነድ በጽሁፍ ያቀረቡ 
ሲሆን አቶ በዛብህ ወልደ አረጋይ የ
ፖስታ አገልግሎት ድርጅት ባለሙ
ያ በበኩላቸው የተቋማቸውን አገል
ግሎት አሰጣጥና በቀጣይ ተግባራዊ 
ሊደረጉ በእቅድ  የተያዙትን በርካታ 
ስራዎች በጽሁፍ አቅርበዋል፡፡ 
በቀረቡት  ጽሁፎች ላይ ሰፊ ውይይ
ት ከመደረጉም በላይ በርካታ ጥያቄ
ዎችና አስተያየቶች ቀርበው ከመድ
ረክ መልስ ተሰጥቶባቸዋል፡፡
የውል ስምምነቱ ሰነድ በውል ሰጪ 
በኩል በኢንስቲትዩቱ ዋና ዳይሬክተ
ር በዶክተር ኤባ አባተ እና በክልል 
ጤና ቢሮ ሃላፊዎችና ተወካዮች የ
ተፈረመ  ሲሆን በፖስታ አገልግሎ
ት ድርጅት በኩል ደግሞ በድርጅቱ 
ዋና ስራ አስኪያጅ  በአቶ ግደይ ገ
ብረዮሃንስ ተፈርሟል፡፡
ዶክተር ኤባ አባተ የኢንስቲትዩቱ 

ዋና ዳይሬክተር በማጠቃለያ ንግግ
ራቸው እንደገለጹት ዛሬ የተካሄደው 
የፊርማ ስነ ስርዓት ስራዎችን በሃላ
ፊነት ለመወጣትና ለተገልጋዩ ማህ
በረሰብ ፈጣን አገልግሎት ለመስጠ
ት ሲሆን ወደዚህ የሰምምነት ስነ-ስ
ርዓት እንድንመጣ ያደረገን ደግሞ 
የላቦራቶሪ አገልግሎት ፍላጎቱ ከጊ
ዜ ወደጊዜ አየጨመረ መምጣት በ
መሆኑና ስራውን ፈጣንና ቀልጣፋ 
ለማድረግ አሰገዳጅ ስለሆነ ነው፡፡ስ
ለዚህ በናሙናና በውጤት ቅብብሎ
ሽ ዙሪያ ከውል ተቀባይ ፖስታ አ
ገልግሎት ድርጅት ጋር ተፈራርመ
ናል፡፡ ምክንያቱም ይህንን ስራ አሁ
ን ባለው ሁኔታ በሃገር አቀፍ ደረጃ  
ተደራሽ ሊያደርግ የሚችል ድርጅት 
በሃገር ውስጥ የለም በመሆኑም ከ
ዚህ ተቋም ጋር ውላችንን ፈጽመና
ል ብለዋል፡፡
አቶ ግደይ ገብረ ዮሃንስ የፖስታ አ
ገልግሎት ድርጅት ዋና ስራ አስክ
ያጅ በበኩላቸው እንደገለጹት ይህን
ን ዘመናዊ የቅብብሎሽ ስራ ለመስ
ራት የሶስትዮሽ የውል ስምምነት ላ
ይ ለመድረስ በርካታ ፈተናዎችን አ
ልፍን ለዚህ ደረጃ መድረሳችንን አ
ደንቃለሁ፡፡በቀጣይ ለምንሰራቸው ስ
ራዎች መንግስት ለድርጅታችን  ከ
ፍተኛ ትኩረት በመስጠቱ በቂ በጀ

ት መድቦልናል በመሆኑም አሁን የ
ገባነውንም ውል ሆነ በሌሎች መሰ
ል አገልግሎቶች ለህብረተሰባችን ለ
ማገልገል ዝግጁ ከመሆናችንም በላ
ይ ድርጅታችን ማንኛውንም ሃላፊነ
ት ለመወጣት የሚችል መሆኑን ቃ
ል እንገባለን ሲሉ ሃሳባቸውን አጠ
ቃለዋል፡፡

ስቴር ባለሞያዎችም ተገኝተዋል፡፡
አቶ አብዲ አህመድ የህብረተሰብ 
ጤና አደጋዎች ቁጥጥር አስተዳደ
ር ከፍተኛ ባለሙያ የአውደጥናቱን 
አላማ እንደገለጹት ወጥ በሆነ መ
ልኩ ከኢንስቲትዩቱ እስከ ክልል እ
ና ወረዳ ድረስ ድንገት የሚከሰቱ የ
ጤና አደጋዎችን በሃገር አቀፍ ደረ
ጃ  ለመከላከል የሚሰሩ ስራዎችን 
ተደራሽ ለማድረግ እና ምላሽ ለመ
ስጠት ከክልል ጤና ተቋማት እንዲ
ሁም የተፈጥሮና የሰው ሰራሽ  አ
ደጋዎችን ለመከላከል ከሚንቀሳቀሱ 
ተቋማት ጋር የጋራ እቅድ በማው
ጣት የጤና ችግሮች ሳይከሰቱ ለመ
ከላከል ወይም ከተከሰተም በኋላ ለ
መቆጣጠር እንዲቻል የጋራ እቅድ 
ለማውጣት የተደረገ አውደጥናት ነ
ው ብለዋል፡፡


