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ኤች.አይ.ቪ ኤድስና ተዛማጅ በሽታዎች ላይ የተሰሩ የጥናትና 
ምርምር ውጤቶችን ይፋ ለማድረግ 

አውደ ጥናት ተካሄደ

ኢንስቲትዩቱ በአገር አቀፍ ደረጃ ኤ
ች.አይ.ቪ፣ ቲቢ እና ሌሎች ተዛማ
ጅ በሽታዎች ላይ የተካሄዱ የጥና
ትና ምርምር ውጤቶችን ይፋ ለማ
ድረግ የምክክር አውደ ጥናት ከነሐ
ሴ 29 እስከ ዿጉሜ 1 /2009 ዓ.ም 
በድሬዳዋ ከተማ በሳምራ ሆቴል አ
ካሄደ፡፡
በጤናው ዘርፍ የሚሰሩ 30 ከሚሆ
ኑ የሃገሪቱ ዩኒቨርሲቲዎች የተወከ
ሉ ባለሙያዎች፣በሁሉም ክልል የ

በኢሕጤኢ የህዝብ ግንኙነትና ኮሙኒኬሽን ቢሮ በየወሩ የሚዘጋጅ

ሚገኙ ኤች አይ ቪ ኤድስና ቲቢ ላ
ይ፣ አባላዘር በሽታ ላይ የሚሰሩ ባ
ለሙያዎች እና የጤና ቢሮ ሃላፊ
ዎች፣በክልል ደረጃ ጤና ላይ የምር
ምር ስራ የሚሰሩ ባለሙያዎች፣ የ
ሁሉም ፌዴራል ሚኒስቴር መስሪ
ያ ቤት ተወካዮች፣ የተለያዩ አጋር 
ድርጅቶች እንዲሁም የኢንስቲትዩ
ቱ ከፍተኛ አመራሮችና የተለያዩ ባ
ለሙያዎች በአውደ ጥናቱ ላይ ተ
ሳትፈዋል፡፡ 

የአውደ ጥናቱ ዋና አላማ በጤና ላ
ይ የተሰሩ የጥናትና ምርምር ው
ጤቶችን ለሚመለከታቸው ባለድር
ሻ አካላት ለማስተዋወቅና የተገኙት
ን የጥናትና ምርምር ውጤቶች ለአ
ገር ከሚሰጡት ጥቅም አንጻር በም
ን መልኩ ጥቅም ላይ እንደሚውሉ 
አቅጣጫ ለማስቀመጥ ሲሆን ከአለ
ም አቀፍ አቅጣጫ አንጻር በኤች አ
ይ ቪ እና ቲቢ ላይ ከፍተኛ ልምድ 
ካላቸው የሃገሪቷ ባለሙያዎች ጋር 
ውይይት ለማድረግ ታስቦ የተዘጋጀ 
አውደጥናት ነው፡፡
ዶክተር ኤባ አባተ የኢንስቲትዩቱ 
ዋና ዳይሬክተር በአውደ ጥናቱ መ
ክፈቻ ንግግር ሲያደርጉ እንደገለጹ
ት ኢንስቲትዩቱ እንደ ፌዴራል ተ
ቋምነቱ እና የፌዴራል ጤና ጥበቃ 
ሚኒስቴር ቴክኒካዊ ተቋም እንደመ
ሆኑ ላለፉት በርካታ ዓመታት ለፖ
ሊሲ፣ ለስትራቴጂ እና አጠቃላይ ለ
ሀገሪቱ የጤና ሂደት ከፍተኛ አስተ
ዋጽኦ ያበረከቱ የምርምር ስራዎችን 

         . . .ወደ ገጽ 4 ዞሯል

         . . .ወደ ገጽ 4 ዞሯል

የኢትዮጵያ ባሕል መድሐኒት አማካሪ ፎረም ሁለተኛ 
ስብሰባውን አካሄደ

የኢንስቲትዩቱ የባሕልና ዘመናዊ መ
ድሐኒት ምርምር ዳይሬክቶሬት /ባ
ዘመምዳ/ ሁለተኛውን ዙር የኢትዮ
ጵያ ባሕል መድሐኒት አማካሪ ፎረ
ም የምክክር ስብሰባ ነሐሴ 9/2009 
አካሄደ፡፡ የአማካሪ ፎረሙ ዋና አላ
ማ የባሕል መድኒትን ወደ ሀገሪቱ 
ቀዳሚ የጤና ሂደት ውስጥ የሚያካ
ትተውን ብሔራዊ የኢትዮጵያ ባሕ
ል መድሐኒት ካውንስልን ለማቋቋ
ም ሁኔታዎችን ማመቻቸት ነው፡፡
የኢንስቲትዩቱ ምክትል ዋና ዳይሬክ
ተር ዶ/ር ጽጌረዳ ክፍሌ ስብሰባውን 
ሲከፍቱ የዚህ ፎረም የመጀመሪያ ስ
ብሰባ ከአንድ ዓመት በፊት የተደረገ 
መሆኑን አስታውሰው አሁን ለቀረበ

ው የክዋኔ መርሃ ግብር መዘጋጀት
ም መንስኤ እንደነበር ገልጸዋል፡፡
“ዋናው ፈታኝ ጉዳይ የባሕል መድ

ሐኒት ምርቶችን ከአምራች ካምፓ
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ለ2010 ዓ.ም የእንኳን አደረሳችሁ እና የመልካም ምኞት 
መግለጫ ፕሮግራም ተካሄደ

ኢንስቲትዩቱ ለአዲሱ አመት የእን
ኳን አደረሳችሁ እና የመልካም ም
ኞት መግለጫ ፕሮግራም የኢንስ
ቲትዩቱ ከፍተኛ አመራሮችና ሁ
ሉም ሰራተኞች በተገኙበት ዿጉሜ 
3/2009 ዓ.ም በኢንስቲትዩቱ የስል
ጠና አዳራሽ አካሂዷል፡፡ 
የመልካም ምኞት መግለጫ ፕሮግ
ራሙ ዋና አላማ በአገራችን ኢትዮ
ጵያ እየተመዘገበ ያለውን ልማት ለ
ማስቀጠልና የብሄር ብሄረሰቦች ህዝ
ቦች እኩልነት የተከበረባት አገር በ
መሆኗ በቀጣይ የተሻለ እድገት  ለ
ማስመዝገብ ታስቦ ነው፡፡
ወ/ሮ አስቴር ማሞ የኢንስቲትዩቱ 
ቤተ መጽሐፍት ሀላፊ ፕሮግራሙ 
ከመከፈቱ አሰቀድሞ ለመሸጋገሪያ የ
ሚሆን የእንኳን አደረሳችሁ የምኞት 
መግለጫ ስነ-ግጥም አቅርበዋል፡፡
ዶ/ር ኤባ አባተ የኢንስቲትዩቱ ዋና 
ዳይሬክተር በፕሮግራሙ መክፈቻ 
ስነ-ስርዓት  ላይ እንደተናገሩት ይህ 

ዛሬ የምናካሂደው የመልካም ምኞት 
መግለጫ ፕሮግራም ያጠናቀቅነውን 
በጀት ዓመት ምን የተሳኩ ስራዎች
ን እንደሰራን እና የትኞቹን ስራዎ
ች ሳናከናውናቸው እንደቀረን በቀጣ
ይስ እንዴት ልናከናውናቸው እንደ
ሚገባ ለመፈተሸ እንድንችል የሚያ
ዘጋጀን  መድረክ ነው በማለት ፕሮ
ግራሙን አስጀምረዋል፡፡
በመቀጠልም ዋና ዳይሬክተሩ በተጠ
ናቀቀው በጀት ዓመት የተሰሩ ዋና 
ዋና ስራዎችን እና በቀጣይ ሊሰሩና 

ትኩረት ሊደረግባቸው የሚገቡትን 
ስራዎች በጽሁፍ ያቀረቡ ሲሆን  የ
ኢንስቲትዩቱ ሰራተኞች ለስራ ያላቸ
ው ፍላጎት የበለጠ ከፍ እንዲል ለ
ማድረግ የተሰሩ ስራዎችን በፊት ከ
ነበረው የስራ እንቅስቃሴ ጋር በማ
ነጻጸር በፎቶ ግራፍ አስደግፈው አ
ስረድተዋል፡፡በቀረበውም ጽሁፍ ላይ 
የኢንስቲትዩቱ ሰራተኞች ከመወያየ
ታቸውም በላይ በቀጣይ ትኩረት በ
ሚገባቸው ስራዎች ላይ ወደ አንድ 
መግባባት ላይ ደርሰዋል፡፡
የአዲሱን አመት የመልካም ምኞት 
መግለጫ ይሆን ዘንድ የኢንስቲትዩ
ቱ ዋና ዳይሬክተር ቢሮ እና የህዝ
ብ ግንኙነት ጽ/ቤት በጋራ በመተባባ

ር ያዘጋጁትን የፖስት ካርድና የአበ
ባ ስጦታ  ለሁሉም የኢንስቲትዩቱ 
ሰራተኞች ተበርክቷል፡፡  
በተያያ ሁኔታም በዕለቱ ከፕሮግራ
ሙ መጀመር አስቀድሞ ከጧቱ 4 
ሰዓት ላይ ሁሉም ሰራተኛ ወደ ኢ
ንስቲትዩቱ አደባባይ በመውጣት የ
ሀገር ፍቅር ቀንን በማሰብ የባንዲራ 
መስቀል ስነ ስርዓት ያደረጉ ሲሆን 
በስነስርዓቱ መክፈቻ ላይም ስለ ዕለ
ቱ አጠር ያለ ማብራሪያ ከሕዝብ ግ
ንኙነት ጽ/ቤት ተሰጥቷል፡፡

የእብድ ውሻ በሽታን በጤና ጣቢያዎች ለማከም ስልጠና ተሰጠ
የኢንስቲትዩቱ የባክቴሪያል፣ ፓራሳ
ያቲክ እና የእንስሳት ነክ በሽታዎ
ች ምርምር ዳይሬክቶሬት /ባፓእበ
ም/ የእብድ ውሻ በሽታን በአዲስ አ
በባ ጤና ጣቢያዎች ለመቆጣጠር እ
ና ለመከላከል እንዲሁም ሕክምና 
መስጠት እንዲቻል ከከተማዋ ሁሉ
ም ክፍለ ከተማዎች ለተውጣጡ ባ
ለሙያዎች ስልጠና ሰጠ፡፡

         . . .ወደ ገጽ 4 ዞሯል
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የድንገተኛ የጤና አደጋዎች ቁጥጥር ወባ ላይ ሀገራዊ ስልጠና ሰጠ
የኢንስቲትዩቱ ድንገተኛ የሕብረተሰ
ብ ጤና አደጋዎች ቁጥጥር ማዕከ
ል /ድሕጤአቁ/ የወባ በሽታን በተ
ሻለ እና በተቀናጀ መልኩ መቆጣጠ
ር እና መከላከልን ለማስቻል በክል
ል፣ ወረዳ እና በዞን ደረጃ ለሚገኙ 
ድሕጤአቁ ባለሙያዎች ስልጠናዎ
ችን ሰጠ፡፡

እና ሕዝቦች ክልላዊ መንግስት በተ
ከታታይ ተሰጥቷል፡፡
“የወባ በሽታን የመቆጣጠር፣ ቅድመ 
እና ድህረ የማጥፋት ሂደት ውስጥ 
እንዲሁም በወረርሽኝ ግዜ ሪፖርት 
የማድረግ ሂደት ውስጥ የጠራ ስራ 
ለመስራት እንዲህ ዓይነት ስልጠና

መከላከል በተለይም ወረርሽኙ በሚ
ያሰጋቸው አከባቢዎች በየጊዜው ስ
ልጣና መስጠት ያስፈልጋል፣” በማ
ለት የስልጣነው አስተባባሪ አቶ ዩሐ
ንስ ዱጋሳ አስረድተዋል፡፡
ስልጠናው ከዚህ በፊኝት በኦሮሚያ 
ክልል ለ320 ባለሙያዎች የተሰጠ 
ሲሆን አሁን ደግሞ በደቡብ ክልል 
ሃዲያ፣ ሃላባ፣ ወላይታ፣ ሰገን፣ ከ
ምባታ ጠምባሮ፣ ዳውሮ ዞኖች፣ ኮን
ታ እና የም ልዩ ወረዳዎች እና በሐ
ዋሳ ከተማ አስተዳደር ለሚሰሩ 80 
ባለሙያዎችም በአርባ ምንጭ ከተ
ማ ተሰጥቷል፡፡
የስልጠናውን ውጤታማነት ለማረ
ጋገጥ ቅድመ እና ድህረ ስልጠና የ
ሙከራ ፈተና የተሰጠ ሲሆን በው
ጤቱ እንዲሁም በተሳታፊዎች አጠ
ቃላይ ውይይት ለማወቅ እንደተቻለ
ው ይህ ስልጠና የባለሙያዎቹን ዕ
ውቀት እና በመስኩ ያላቸውን አቅ
ም ለመገንባት እንደ አንድ ተግባር 
በየጊዜው የሚካሄድ ሂደት መሆን 
እንዳለበት ተገልጿል፡፡

ነሐሴ/ጷጉሜ 2009 
pê 2 lØ` 5

ስልጠናዎች መጀመሪያ በኦሮሚያ 
ከዚያም በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች 

ዎች ወሳኝ ናቸው፡፡ ስለዚህም መ
ሰረታዊ የወባ መሽታ መቆጣጠርና 

የወባ በሽታ ዳሰሳ ጥናት ውጤት ላይ የተመረኮዘ የምክክር ስብሰባ ተካሄደ
የኢንስቲትዩቱ የባክቴሪያል፣ ፓራሳ
ያቲክ እና የእንስሳት ነክ በሽታዎ
ች ምርምር ዳይሬክቶሬት /ባፓእበ
ም/ ከዚህ በፊት በተካሄደው የወ
ባ በሽታ የዳሰሳ ጥናት ውጤት ላ
ይ በመመርኮዝ በቢሸፍቱ ከተማ አ
ሻም ሆቴል ከነሐሴ 30 እስከ ዿጉ
ሜ 2/2009 ከተለያዩ የመንግስት እ
ና አጋር ድርጅቶች ጋር የምክክር ስ
ብሰባ አካሄደ፡፡
የምክክር ስብሰባው ዋና ዓላማ ከዚህ 
በፊት ኢንስቲትዩቱ በተመረጡ 25 
ጣቢያዎች ላይ ያላቸውን ተቋማዊ 
አቅም ለመዳሰስ እና ለነዚሁ ጣቢ
ዎች በሽታውን በተመለከተ አስፈላ
ጊ የሆነ የመነሻ የስራ መመሪያ ለ
ማዘጋጀት እንዲያስችል ያካሄደውን 
የዳሰሳ ጥናት ውጤት ለሚመለከታ
ቸው አካሎች ለማካፈል እንዲሁም 
ውይይት ለማካሄድ ነው፡፡
የስብሰባውን ዓላማም ለማሳካት የቃ
ል ጽሁፎች የቀረቡ ሲሆን በተጨ
ማሪም የቡድን ውይይቶች ተካሂዷ
ል፡፡ በውይይቶቹም ላይ እንደ የክል
ል ጤና ቢሮዎች፣ የትምህርት ማዕ
ከላት፣ ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር፣ ወባ 

በሽታ ላይ የሚሰሩ አጋር ድርጅቶች 
እንዲሁም የኢንስቲትዩቱ ከዳሰሳ ጥ
ናቱ ጋር ያላቸው ዓላማና ሚና ላይ 
በማተኮር ውይይት ተደርጓል፡፡ 
በውይይቶቹ ላይ በጣም ጠቃሚ የ
ሆኑ ሀሳቦች እና አስተያየቶች የተነ
ሱ ሲሆን እነዚህም እንደአሳማኝነታ
ቸው በመነሻ የስራ መመሪያው ው
ስጥ እንደተካተቱ የስብሰባው አስተ
ባባሪዎች ገልጸዋል፡፡

የስምንት ክልላዊ መንግስቶች እና 
የአንድ ከተማ አስተዳደር ተጠሪዎ
ች፣ ከብሔራዊ የወባ በሽታ ቁጥጥ
ር ፕሮግራም /የጤና ጥበቃ ሚኒስ
ቴር/፣ ከትምህርት ተቋማት ከፍተ
ኛ ተመራማሪዎች፣ ወባ በሽታ ላይ 
ከሚሰሩ አጋር ድርጅቶች እንዲሁም 
የኢንስቲትዩቱ ተመራማሪዎች በስ
ብሰባው ላይ ተሳትፈዋል፡፡
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. .ኤች.አይ.ቪ ኤድስና ተዛማጅ 
         ከገጽ 1 የዞረ

 . .ባሕል መድሐኒት አማካሪ
         ከገጽ 1 የዞረ

 . .የእብድ ውሻ በሽታን
         ከገጽ 3 የዞረ

ሲያበረክት መቆየቱን ገልጸዋል፡፡
ዋና ዳይሬክተሩም በመጨረሻ ለህ
ብረተሰቡ ባስተላለፉት መልዕክታቸ
ው እንደገለጹት ኤች አይ ቪ ኤድ
ስ እና ቲቢን ለመከላከል ከህብረተሰ
ቡ ጋር በቅንጅት  የመስራት እስት
ራቴጂ እየተነደፈ በመሆኑ በየቀበሌ
ው ፣በየወረዳው  የሚገኙ የጤና ተ
ቋማት ቅንጅታዊ ስራዎችን በመስ
ራት ችግሮቹ እንዳይፈጠሩ መከላከ
ል ያስፈልጋል፡፡እንዲሁም ችግሮቹ 
ሲከሰቱ ተገቢውን ክትትል ማድረግ
ና ለችግሮቹ ትኩረት መስጠት ላይ 
የጤና ባለሙያዎች እና ህብረተሰቡ 
በጋራ መንቀሳቀስ ያስፈልጋል በማ
ለት አሳስበዋል፡፡  

አቶ አብደላ አህመድ የድሬዳዋ ከ
ተማ ምክትል ከንቲባ፣ዶክተር ሙ
ሉቀን አርጋው የድሬዳዋ አስተዳደ
ር ጤና ጥበቃ ቢሮ ሃላፊ፣እንዲሁ
ም አቶ ሰሙንጉስ ከ አሜሪካ ተራ
ድኦ ድርጅት እና ዶክተር አሸናፊ ከ 
ሲዲሲ ኢትዮጵያ ተወካዮች በአውደ
ጥናቱ የመክፈቻ ስነ-ስርዓት ላይ አ
ውደጥናቱን እስመልክቶ ንግግር አ
ቅርበዋል፡፡
በሶስቱ ቀናት የአውደ ጥናቱ ቆይታ 
ወቅት ችግር ፈቺ የሆኑ ኤች አይ 
ቪ ኤድስ እና ቲቢ ላይ የተሰሩ ጥ
ናቶች፣ህብረተሰቡን ማዕከል ያደረጉ 
ጥናቶች፣በግብረ ስጋ የሚተላለፉ በ
ሽታዎች ላይ የተሰሩ ጥናቶች፣ጥራ
ት ላይ የተሰሩ ምርምሮች እና  ኤ
ች አይ ቪ ኤድስ እና ቲቢን ከመከላ
ከል አንጻር የተሰሩ አዳዲስ ቴክኖሎ

ጂዎችን የማስተዋወቅ ስራ በአውደ
ጥናቱ ላይ  የቀረበ ሲሆን በአጠቃ
ላይ ከ30 በላይ የሚሆኑ የጥናትና 
ምርምር ውጤቶች የቀረቡ ለመሆና
ቸው አቶ ይማም ጌታነህ የኤች አ
ይ ቪ ኤድስ እና ቲቢ ምርምር ዳይ
ሬክቶሬት ጊዜያዊ ተጠሪ ዳይሬክተ
ር ተናግረዋል፡፡
አቶ ይማም አያይዘውም እንደገለጹ
ት የአውደ ጥናቱ አላማ በሚገባ ግ
ቡን መቷል፡፡ ምክንያቱም መገኘት 
የነበረባቸው አካላት ከመገኘታቸው
ም በላይ በርካታ ትምህርቶች የተገ
ኘበትና ለሌሎችም ጥሩ እውቀት እ
ንዲጨብጡ የተደረገበት እንዲሁም 
በውይይትና በአስተያየት የቀጣዩ የ
ጥናት ሂደት ምን መምስል እንዳለ
በት አቅጣጫ የተቀመጠበት አውደ
ጥናት ነበር ሲሉ ገልጸዋል፡፡ 

ኒዎች ጋር ማስተሳሰር በመሆኑ ይ
ህም ውይይት እዚህ ላይ ማተኮር 
ይኖርበታል፡፡ከዚህ በተጨማሪም ም
ክክሩ የኢትዮጵያ ባሕል መድሐኒት 
ካለበት ሁኔታ አንድ ደረጃ ከፍ ሊያ
ደርገው ይጠበቃል፣” በማለት ዶ/ር 
ጽጌረዳ አክለው ገልጸዋል፡፡

የባዘመምዳ ዳይሬክተር አቶ አሸንፍ 
ታደለ በበኩላቸው የምክክር ስብሰባ
ው አጀንዳዎች የተነደፈው የክዋኔ 
መረጃ ላይ መወያየት፣ የተግባር ዕ
ቅድ ላይ እና ስለቀጣዩ አቅጣጫ መ
ወያየት መሆኑን ከገለፁ በኋላ ስለክ
ዋኔ መረጃው ገለጻ አቅርበዋል፡፡
“የክዋኔ መረጃው የአጭር፣ የመካከ
ለኛ እና የረጅም ጊዜ ገደብ ያለው 
ሲሆን ሶስቱም ገደቦች የአንድ ዓመ
ት ከግማሽ፣ ከሁለት እስከ አራት ዓ
መት እና አምስት ዓመት በእያንዳ
ንዳቸው የሚወስዱ ናቸው፡፡ በአሁ
ኑ ወቅት ያው ፖሊሲ በመስኩ ምር
ምሮች እንዲካሄዱ የሚፈቅድ ቢሆ
ንም ምርምሮቹ ከተካሄዱ በኋላ እ
ና በቀጣይ የሚደረጉ ድርጊቶች መ
ካከል ክፍተት አለ፡፡ ስለዚህም ይ
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ዶ/ር አሰፋ ደሬሳ ከኢንስቲትዩቱ ባ
ፓእበም ዳይሬክቶሬት እና የስልጠ
ናው አስተባባሪ የስልጠናው ዋና ዓ
ላማ ኢንስቲትዩቱ ያካበተውን የእብ
ድ ውሻ በሽታን አስመልክቶ የማማ
ከር፣ የመቆጣጠር እና የመከላለከል 
የረጅም ዓመታት ልምድ በአዲስ አ
በባ 10ሩም ክፍለ ከተማዎች ለሚ
ገኙ ባለሙያዎች ለማካፈል መሆኑ
ን ገልጸዋል፡፡
“ኢንስቲትዩቱ የእብድ ውሻ በሽታን 
የዓለም የጤና ድርጅትን መስፈርት
ን መሰረት በማድረግ በብቸኝነት በ
ሽታውን ሲቆጣጠር፣ ሲከላከል እና 
አስፈላጊውን ምክር ሲለግስ ቆይቷ
ል፡፡ አሁን ግን ከዚህ ስልጠና በኋ

ላ ሁሉም የክፍለ ከተማ ጤና ጣቢ
ያዎች ይህንን አገልግሎት መስጠ
ት ይጀምራሉ፡፡ አስፈላጊውን ዝግጅ
ት ካጠናቀቁ በኋላም ክትባቱን መስ
ጠት ይጀምራሉ፣” በማለት ዶ/ር አ
ሰፋ አብራርተዋል፡፡
ከዚህ ቀደም ጤና ጣቢያዎቹ የእብ
ድ ውሻ በሽታ ታካሚ ሲመጣ ናሙ
ና በመውሰድ ለተጨማሪ ምርመራ 
ወደ ኢንስቲትዩቱ ከላኩ ቡኋላ ው
ጤቱን ታካሚው በራሱ ወይም ኢን
ስቲትዩቱ ለታካሚው የሚያሳውቁበ
ት አሰራር የነበረ ሲሆን ከአሁን ቡ
ኋላ ግን ውጤት ለታካሚው የማድ
ረሱ ሂደት በጤና ጣቢያዎቹ በኩል 
የሚጠናቀቅ ይሆናል፡፡ 

ህ የምክክር መድረክ እነዚህን ክፍ
ተቶች ለማጥበብ መስራት ይጠበቅ
በታል፣” በማለት አቶ አሸንፍ አስረ
ድተዋል፡፡
ጅማ ዩኒቨርሲቲ፣ አዲስ አበባ ዩኒቨ
ርሲቲ፣ ጎንደር ዩኒቨርሲቲ፣ ወንዶ 
ገነት የግብርና ምርምር ማዕከል፣ የ
ባሕል መድሐኒት ሐኪሞች፣ የምግ
ብ፣ መድሐኒት እና ጤና ክብካቤ አ
ስተዳደር እና ቁጥጥር ባለስልጣን፣ 
የአርማወር ሃንሰን ምርምር ማዕከ
ል፣ የምግብ መጠጥ እና የመድሐኒ
ት ኢንዱስትሪ ልማት እና የብዝሀ 
ሕይወት ኢንስቲትዩት ተወካዮች በ
ምክክር ስብሰባው ላይ የተሳተፉ የ
ፎረሙ አባላት ናቸው፡፡

ዶ/ር አብረሃም ኃይሌ ከኢንስቲት
ዩቱ ባፓእበም በበኩላቸው ስልጠ
ናው ከነሐሴ 1/2009 ጀምሮ በሶ
ስት ዙር የተሰጠ ሲሆን በአጠቃ
ላይ ለ450 ባለሙያዎች በሰጠቱ
ን የገለጹ ሲሆን በስልጠናውም ላ
ይ ከጤና ጣቢያዎቹ ባለሙያዎች 
ተጨማሪ የእንስሳት ሐኪሞችም 
መሳተፋቸውን ገልጸዋል፡፡


