
uôÈ^M Ö?“ Øun T>’>e‚`
¾›=ƒÄåÁ ¾Qw[}cw Ö?“ ›=”e+ƒ¿ƒ

www.ephi.gov.et

²?“ ኢሕጤኢ
 ጥቅምት 2010 pê 2 lØ` 7

19ኛው የጤና አመታዊ ጉባዔ ላይ ኢንስቲትዩቱ ተሳተፈ
የኢንስቲትዩቱ ከፍተኛ ተመራማሪ ተሸለሙ

የፌዴራል ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር የ
ተሻለ የጤና ስርዓት አፈጻጸም ለሁ
ሉም አቀፍ የጤና አገልግሎት ሽ
ፋን መሰረት ነው በሚል መሪቃል 
19ኛውን የጤና ጉባዔ ከጥቅምት 
29 እስከ ህዳር 1/2010 ዓ.ም በጎን
ደር ከተማ አካሄደ፡፡
ኢንስቲትዩቱ በዓመታዊው የጤና 
ጉባኤ ላይ  ከመሳተፉም በላይ በሐ

በኢሕጤኢ የህዝብ ግንኙነትና ኮሙኒኬሽን ቢሮ በየወሩ የሚዘጋጅ

አቶ ገዛኸኝ ተስፋዬ የኢንስቲ
ትዩቱ የሕዝብ ግንኙነት ጽ/ቤ
ት ሃላፊ የዶ/ር እሸቱ ለማን ሽ
ልማት ሲቀበሉ/ከላይ/ ኢንስቲ
ትዩቱ በጉባኤው ኤግዚቢሽን ሲ

ያስጎበኝ /በስተግራ/

ገር አቀፍ ደረጃ በጤናው ዘርፍ የሰ
ራቸውን የምርምር ውጤቶችና የህ
ብረተሰብ ጤና አደጋዎችን ከመከላ
ከል አንጻር፣በባህላዊ መድሃኒት እና 
በስነ ምግብ ዙሪያ የተደረጉ ምርም
ሮች እንዲሁም ኤች አይ ቪ እና ቲ
ቢን ከመከላከል አኳያ  የተደረጉ በ
ርካታ የምርምር ውጤቶችን  በተዘ
ጋጀው ኤግዚቢሽን ላይ  ለጉባኤው 
ታዳሚዎች ለማሳየት ችሏል፡፡

በተዘጋጀው ኤግዚቢሽን ላይ የጤ
ና ጥበቃ ሚኒስቴር ሚንስትር ፕሮ
ፌሰር ይፍሩ ብርሃን፣የጤና ጥበቃ 
ሚንስትር  ዴኤታ ዶክተር ከበደ ወ
ርቁ ፣የጤና ጥበቃ ሚንስትር ዴኤ
ታ ዶክተር አሚር አማን እና የአማ
ራ ክልል ጤና ቢሮ ሃላፊ ዶክተር 
አበባው እንዲሁም  በርካታ የአጋር 

         . . .ወደ ገጽ 4 ዞሯል

         . . .ወደ ገጽ 4 ዞሯል

ከወሊድ እና ከጨቅላ ሕጻናት ጋር የተያያዙ የጤና 
ችግሮች ላይ የተሰራ ጥናት ውጤት ይፋ ሆነ

የአጣዳፊ ምጥ፤ ከእርግዝና ጋር ተ
ያያዥ የሆኑ የጤና ችግሮች እና የ
ጨቅላ ህጻናት ጤና አሰጣጥ ላይ የ
ተካሄደው አገር አቀፍ የዳሰሳ ጥና

ት ውጤት ጥቅምት 20/2010 በ
ሂልተን ሆቴል ለህዝብ ይፋ ተደረ
ገ፡፡ የጥናቱ ዋና ዓላማም የአጣዳፊ 
ምጥ እና የጨቅላ ህጻናት ጤና አ

ሰጣጥ ወቅታዊ ተደራሽነት፤ተጠቃ
ሚነት እና ጥራት ክፍተቶችን መ
ለየት ነው፡፡
የኢፌዴሪ ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር 
ሚኒስትር ፕሮፌሰር ይፍሩ ብርሃን 
በመክፈቻ ንግግራቸው እንደገለጹት 
ይህ ሀገር አቀፍ የዳሰሳ ጥናት የተካ
ሄደው በኢትዮጵያ የሕብረተሰብ ጤ
ና ኢንስቲትዩት ከጤና ጥበቃ ሚኒ
ስቴር ጋር በቅርብ ትብብር እንደሆነ
ና እንደ አለም የጤና ድርጅት ግም
ትም በአለም 15 በመቶ የሚጠጉ እ
ናቶች በቅድመ ወሊድ ጊዜ፣ በወሊ
ድ ወቅት እና ከወሊድ በኋላ ለተለ
ያዩ የጤና ችግሮች እንደሚጋለጡና 
ይህም ጥናት በሀገሪቱ ለሚሰጠው 
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የጨቅላ ህጻናትን የመቀንጨር ችግር  ለመቅረፍ  አውደ ጥናት ተካሄደ

በመንግስት ደረጃ የህጻናትን የመቀን
ጨር ችግር ለመግታት በሰቆጣ በተ
ደረገው የቃል ኪዳን ስምምነት መ
ሰረት ኢንስቲትዩቱ ፕሮግራም ፈጻ
ሚዎች እና ፕሮግራም ገምጋሚዎ
ች በጋራ የሚሰሩበትን የስራ ድርሻ 
ለመለየት እና ፕሮግራሙን በተቀላ
ጠፈ መንገድ ተግባራዊ ለማድረግ 
ከጥቅምት 20 እስከ 23/2010 ዓ.ም 
በቸርቸል አዲስ አበባ ሆቴል አወደ
ጥናት አካሄደ፡፡ 
የአውደ ጥናቱ ዋና አላማ የጨቅ
ላ ህጻናትን የመቀንጨር ችግር በ
ሃገር አቀፍ ደረጃ ለመቀነስ የፕሮ
ግራም ፈጻሚዎችንና ፕሮግራም ገ
ምጋሚዎችን በቀጣይ ያላቸውን የስ
ራ ድርሻ የመለየት እና የትኞቹ አ
ፈጻጸም ፕሮግራሙን ተግባራዊ ለ
ማድረግ  አዋጪዎች ናቸው የሚ
ሉትን ለመለየት የተዘጋጀ አውደጥ
ናት ነው፡፡
አቶ አንድነት አበራ የኢትዮጵያ ህ
ብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት የምግ
ብና ስነ-ምግብ ሳይንስ ምርምር ዳ
ይሬክቶሬት ተመራማሪና የሰቆጣ ስ
ምምነት የግምገማ ጥናት አስተባበ

ሪ ባለሙያ እንደገለጹት የጨቅላ ህ
ጻናትን የመቀጨር ችግር ለመቅረ
ፍ በትግራይና በአማራ ክልል የተ
ከዜ ተፋሰስን መሰረት ያደረገ በ29 
በተመረጡ ወረዳዎች ላይ ፕሮግራ
ሙ በቀዳሚነት ሊሰራ የሰቆጣ የቃ
ል ኪዳን ስምምነት በመንግስት ደረ
ጃ ተደርጓል፡፡ ክልሎቹና ወረዳዎቹ 
የተመረጡበት ዋና ምክንያትም ለተ
ደጋጋሚ ጊዜ በድርቅ የተጠቁና ከሌ
ሎቹ የሃገሪቱ ክፍሎች በስነ-ምግብ 
ሲወዳደሩ ዝቅተኛና የጨቅላ ሕጻና
ት የመቀጨር ችግር በከፍተኛ ደረ
ጃ የሚታይባቸው በመሆኑ ነው ሲ
ሉ ተናግረዋል፡፡
አስተባባሪው አያይዘውም እንደገለጹ
ት ኢንስቲትዩቱ በሃገር አቀፍ ደረ
ጃ ቃል የተገባበትን ፕሮግራም የግ
ምገማ ጥናቱን ለመስራት ሃላፊነቱ
ን ወስዶ ከዓሜሪካ ጆሃን ሆፒኪንስ 
ዩኒቨርሲቲ ጋር በመተባበር የቴክኒ
ክና የፋይናንስ ድጋፍ በማግኘቱ ይ
ንን አውደ ጥናት አዘጋጅተናል ብ
ለዋል፡፡
ከአውደጥናቱ በኋላም ፕሮግራም 
ፈጻሚዎች በየሴክተር መስሪያ ቤቱ 

የሚሰሯቸውን ስራዎች ለይተው ያ
ወጣሉ ከዚያም በቅደም ተከተል በ
መረጃ በመያዝ የመነሻ ጥናት የግም
ገማዊ ጥናት እና የማጠቃለያ ጥና
ት ይካሄዳል፡፡ስለዚህ ይህ አውደ ጥ
ናት ሁሉም ባለ ድርሻ አካላት የሚ
ጠበቅበትን የስራ ድርሻና በጋራ ተ
ጋግዞ የሚሰሩትን ስራዎች የሚለይ
በት አውደጥናት ነው ሲሉ አስተባባ
ሪው አብራርተዋል፡፡
በአውደጥናቱ ላይ የተለያዩ የጥናት 
ውጤቶች እና የእውቀት ልምዶች  
ልውውጥ የተካሄደበት ከመሆኑም 
በላይ የትኞቹ የአፈጻጸምና የግምገ
ማ ሂደቶች ተግባራዊ እንደሚደረጉ
ም ተለይው የተቀመጠበት በመሆ
ኑ ትልቅ ግበዐት ያስገኘ አውደጥና
ት ነው፡፡
ፕሮግራሙን ተግባራዊ እንዲያደ
ርጉ ከተመረጡ በትግራይና በአማ
ራ ክልል የሚገኙ ወረዳዎች የጤ
ና፣የግብርና፣የውሃ፣የእንሰሳትና የዓ
ሳ ሐብት፣የትምህርት ሴክተር መስ
ሪያ ቤት ተወካዮች እና ፕሮግራሙ
ን የሚያስተባብሩ በፌዴራል ደረጃ 
የተዋቀሩ ኮሚቴዎች በአውደ ጥናቱ 
ላይ ተገኝተዋል፡፡

 በኢንስቲትዩቱ የሰንደቅ አላማ ቀን ተከበረ
በስር ነቀል ለውጥ የብሄራዊ ክብራ
ችን መለያ የሆነውን ሰንደቅ አላማ
ችንን ከፍ እናደርጋለን በሚል መሪ 
ቃል ጥቅምት 6/2010 ዓ.ም ሁ
ሉም የኢንስቲትዩቱ ሰራተኞች በ
ተገኙበት በኢንስቲትዩቱ የስልጠ
ና ማእከል አዳራሽ ተከበረ፡፡

በበዓሉ አከባበር ስነ-ስርዓት ላይ የሰ
ንደቅ ዓላማ ቀንን አስመልክቶ የተዘ
ጋጀውን ሰነድ በዶክተር አሰፋ ደ
ሬሳ የኢንስቲትዩቱ ከፍተኛ ተመ
ራማሪ ባለሙያ በጽሁፍ ያቀረቡ 
ሲሆን ከአጼዎቹ እስከ አሁን ያለ
ውን የመንግስት ስርዓት እና ህገ
መንግስት ምን እንደሚመስል በ

ማነጻጸር በሰነዱ የተካተተውን በ
ዝርዝር አቅርበዋል፡፡

በቀረበው ሰነድ ላይ ውይይት የተደ
ረገ ሲሆን ሰደቅ ዓላማዋን በሰንድቅ 
ዓላማ መዝሙር ታጅባ ወደላይ ከፍ 
ብላ እንድትውለበለብ በምድረግ የእ
ለቱ የበዓል ስነ-ስርዓት ተጠናቋል፡፡ 



Ñê 3

www.ephi.gov.et

የኢትዮጵያ አለም አቀፍ የአዋቂዎች የትምባሆ የዳሰሳ ጥናት ውጤት 
ይፋ ተደረገ

የኢትዮጵያ የህብረተሰብ ጤና ኢንስ
ቲትዩት ከኢትዮጵያ የምግብ፣ የመ
ድሃኒት እና የጤና እንክብካቤ አስተ
ዳደር እና ቁጥጥር ባለስልጣን፣ከጤ
ና ጥበቃ ሚኒስቴር፣ከማዕከላዊ ስታ

ጥቅምት 2010 
pê 2 lØ` 7

ቲስቲክስ ኤጀንሲ፣ከአለም ጤና ድር
ጅት፣ከበሽታ መቆጣጠሪያና መከላከ
ያ ማዕከል (CDC)፣ ከበሽታ ቁጥጥ
ር ማዕከል ፋውንዴሽን (CDCF) እ
ና ከ RTI International ጋር በመ
ተባበር የአለም የአዋቂዎች የትምባ
ሆ ዳሰሳ ጥናት (GATS) ጥቅምት 
21/2010 ዓ.ም በኢንስቲትዩቱ አዳ
ራሽ አውደጥናት አካሄደ፡፡
ዶክተር ጽጌረዳ ክፍሌ የኢንስቲትዩ
ቱ ምክትል ዋና ዳይሬክተር የመክ
ፈቻ ንግግር ባደረጉበት ወቅት የአ
ወደ ጥናቱን ዋና ዓላማ እንደገጹት 
ከተለያዩ የመንግስት መስሪያ ቤቶ
ች፣ከምርምር ተቋማት፣ከትምህርት 
ተቋማት፣የልማት አጋሮች፣የመገና
ኛ ብዙሃን  እንዲሁም ሌሎች በሃገ
ራችን በትምባሆ ቁጥጥር ፕሮግራ
ም ትግበራ ላይ ጉልህ ድርሻ ላላቸ
ው አካላት በጥናቱ ላይ የተገኙ ዋና 
ዋና ውጤቶችን በማቅረብ  ውይይ
ት ለማድረግ ነው ብለዋል፡፡ 
ዳይሬክተሯ አያይዘው እንደገለጹት 
በሃገራችን ትምባሆን  መጠቀም ከ
ፍተኛ የጤና ጉዳት ብሎም ያለጊዜ 
ሞትን በማስከተል ላይ መሆኑን የ
ተለያዩ የጥናት ውጤቶች አረጋግጠ
ዋል፡፡በመሆኑም የ2005 የኢትዮጵ

ያ ስነ-ህዝብ እና ጤና የዳሰሳ ጥና
ት እንደሚያሳየው 7 ፐርሰንት አዋ
ቂ ወንዶች እንዲሁም በቁጥር 35 
የሚሆኑ ሴቶች አጫሾች እንደነበር 
ያሳያል፡፡የ2005 በኢትዮጵያ የወጣ

ቶች የአለም አቀፍ የትምባሆ ዳሰሳ 
ጥናት ውጤት 10.1 ፐርሰንት የሚ
ሆኑ ተማሪዎች ትምባሆን መጠቀ
ም ሞክረው እንደሚያውቁ ያሳያል፡
፡ ስለዚህ ይህ ጥናት የትምባሆ ቁ
ጥጥርን የሚረዱ ደንቦችን፣መመ
ሪያዎችን እና የአፈጻጸም መለኪ
ያዎችን ለማዘጋጀት ለፖሊሲ አ
ውጪዎች በሃገራችን ተግባራዊ 
ሊሆኑ የሚችሉ ወቅታዊ እና ተ
ገቢ ፖሊሲዋችን እና ፕሮግራሞች
ን እንዲቀርጹ ያግዛቸዋል ሲሉ አብ
ራርተዋል፡፡
አቶ የሁሉ ደነቀ የምግብ ፣መድሃኒ
ት፣የጤና አገልግሎት አስተዳደርና 
ቁጥጥር ባለስልጣን ዋና ስራ አስኪ
ያጅ በበኩላቸው ጥናቱን አስመልክ

ቶ እንደገለጹት በአፍሪካ ደረጃ የዚህ 
አይነት ጥናት ሲደረግ ኢትዮጵያ ስ
ድስተኛዋ ሀገር ስትሆን የጥናቱ ግ
ኝቶች የትምባሆ ምርቶች ቁጥጥርን 
በሚመለከት የመረጃ ክፍተቶች በበ

ረከተበት ሁኔታ ለባለስልጣኑ እና ለ
ክልል ጤና ተቆጣጣሪዎች ተጨማ
ሪ አቅም የሚፈጥር ከመሆኑም በላ
ይ በትምባሆ ምርት ስትራቴጂክ እ
ቅዳችን ውስጥ የተካተቱትን የተለያ
ዩ የቁጥጥር አላማዎች ለማስፈጸም 
የሚያግዝ ከፍተኛ አገራዊ ፋይዳ 
ያለው ጥናት ነው ብለዋል፡፡
በአውደ ጥናቱ ላይ በርካታ ጥና
ቶች የቀረቡ ሲሆን ጥናቱን አስመ
ልክቶና ስለ ትምባሆ ወቅታዊ  ሁኔ
ታዎች ላይ ብዛት ያላቸው ጥያቄዎ
ች እና አስተያየቶች ቀርበው ውይይ
ት ተደርጎባቸው መደምደሚያ ሃሳ
ብ ላይ የተደረሰ ሲሆን የፕሬስ ኮን
ፈረንስ ውይይትም ተካሂዷል፡፡ 
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. .19 ኛው የጤና ጉባኤ

         ከገጽ 1 የዞረ

ድርጅት ተወካዮች በመገኘት የጎበኙ 
ሲሆን ኢንስቲትዩቱ በባህል መድሃ
ኒት እና በስነ-ምግብ ላይ የሰራቸው
ን የምርምር ውጤቶችን በማድነቅ 
አስተያየታቸውን ሰጥተዋል፡፡
የኢንስቲትዩቱ የተለያዩ ዳይሬክቶሬ
ት ሃላፊዎችና ሰራተኞች ኢንስቲት
ዩቱ የሰራቸውን ስራዎችና  የተዘ
ጋጀውን ኤግዚቢሽን ለታዳሚው ለ
ማሳይት ያደረጉት ከፍተኛ ጥረትና  
ቅንጅታዊ እንቅስቃሴ እጅግ አስደሳ
ች እንደነበረ ለማየት ተችላል፡፡
በ19ኛው አመታዊ ጉባኤ ላይ የጤ
ና ጥበቃ ሚኒስቴር የላቀ የጤና አገ
ልግሎት ያበረከቱ የጤና ባለሙያዎ
ችን ለመሸለም ያወዳደረ ሲሆን ኢ
ንስቲትቱም በጤናው ዘርፍ ለበርካ
ታ ዓመታት የላቀ አስተዋጽኦ ያበረ
ከቱትን ባለሙያዎች በማወዳደር ለ
ጤና ጥበቃ ሚኒስተር በላከው መ
ስረት ዶክተር እሽቱ ለማ የውድድ
ሩ አሸናፊ በመሆን የህይወት ዘመ
ን የላቀ የሞያ አገልገሎት ተሸላሚ 
ሆነዋል፡፡
 በሽልማት ስነ ስርዓቱ ወቅት ዶክ
ተር እሸቱ ነሐሴ 12/1947 ዓ.ም እ
ንደተወለዱ በተለያዩ የትምህርት ተ

ቋማት የአንደኛ እና የሁለተኛ ደረ
ጃ እንዲሁም የከፍተኛ ትምህርታቸ
ውን በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሳይን
ስ ፋካሊቲ (MSC) በለንደን የህክም
ና ኮሌጅ ዶክትሬታቸውን ተከታትለ
ው በከፍተኛ ውጤት እንዳጠናቀቁ 
የህይወት ታሪካቸው እንደሚያስረዳ 
ተገልጻል፡፡
ዶክተር እሸቱ በተለያዩ የምርምር ስ
ራዎች ላይ የካበተ ልምድ ባለቤት 
መሆናቸውን በተለይም በኢትዮጵያ 
የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ያካ
ሄዷቸው የምርምር ስራዎቻቸው በ
ቀዳሚነት እንደሚጠቀስ ተዘርዝሮ 
በጉባኤው ላይ ቀርቧል፡፡
ከነሐሴ 1971 ዓ.ም ጀምሮ እስከ 
ሚያዚያ 1987 ዓ.ም በባዮሎጂስት
ነት እስከ መስከረም 1991ዓ.ም በ
መሪ ሳይንቲስትነት እስከ ታህሳስ 
1992 ድረስ በተመራማሪነት እስከ 
ታህሳስ 2001ዓ.ም በተላላፊና ተላላ
ፊ ባልሆኑ በሽታዎች ምርምር የመ
ምሪያ ሃላፊ እስከ ጥር 2007 ዓ.ም 
የኢቲካል ሪቪው ጽ/ቤት ሃላፊ በመ
ሆን ያገለገሉ ታታሪ ምሁር መሆና
ቸውም ተገልጻል፡፡
ከጥር 2007 ዓ.ም ጀምሮ የቲቢ በ
ሽታ ላይ የተለያዩ የምርምር ስራዎ
ችንና የጀነቲክ ጥናቶችን እንዲሁም 
የቲቢ በሽታን በተመለከተ በሃገር አ

ቀፍ ደረጃ የረቂቅ ህዋሳት የመድሃ
ኒት ብግርነት ጥናትና በመሳሰሉት 
ታላላቅ የምርመር ተግባራት ተሰማ
ርተው መስራታቸውንና የቲቢ በሽ
ታን ለማከም የሚረዳ አዲስ የምር
ምር ሂደትን ያካተተ ሙከራ በማከ
ናወንና አማራጭ መድሃኒቶችን ለ
ማግኘት በርካታ የምርመር ጽሁፎ
ችን በበላይነት ከመምረታቸውም በ
ላይ በርካታ የምርመር ጽሁፎችን በ
ታወቁ ጆርናሎች ላይ እንዳሳተሙ 
በመግለጽ የህይዎት ዘመን የላቀ የ
ሙያ አገልግሎት ተሸላሚ መሆናቸ
ውን በዝርዝር ተገልጿል፡፡
የዶክተር እሸቱ ለማን ሽልማት በ
መወከል የተቀበሉላቸው አቶ ገዛኸ
ኝ ተስፍዬ የኢንስቲትዩቱ የህዝብ 
ግንኙነት ጽ/ቤት ሃላፊ ሲሆኑ ሽል
ማቱን ሲቀበሉ እንደገለጹት በኢንስ
ቲትቱ በተደረገው ባለሙያዎችን የ
ማወዳደር ስራ ላይ በኮሚቴ አባልነ
ት የተሳተፉ መሆናቸውንና ዶክተ
ር እሸቱን ከኮሚተው ጋር መርጠ
ው ወደ ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ማ
ላካቸውን እና ኮሚቴው የሰራው ስ
ራ ትክክለኛ ከመሆኑም በላይ ተመ
ርጠው የተላኩት ታላቅ ሰው ተሸላ
ሚ መሆናቸው እጅግ እንዳስደሰታ
ቸው ተናግረዋል፡፡
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የአጣዳፊ ምጥ አገልግሎት ጥራት 
የራሱ የሆነ ወሳኝ አስተዋጽኦ እንደ
ሚኖረው ገልጸዋል፡፡ 
ጥናቱ በአገሪቷ ውስጥ የሚገኙት የ
ማዋለድ አገልግሎት እ.ኤ.አ 2015 
ለ12 ወራት (ከታህሳስ 23/2008 እ
ስከ ህዳር 21/2009) የሰጡትን በ
ሙሉ ያጠቃልላል፤ከ3,804 ከሆ
ኑ የጤና ተቋማት መረጃ ተሰብ
ስቧል፡፡ እነዚህም የመንግስት የ
ሆኑ ሁሉም ጤና ጣቢያዎችና ሆ
ስፒታሎች፤የግል ወይም የድርጅ
ት፤ መንግሰታዊ ያልሆኑ፤የሃይማ
ኖት ወይም ሚሺነሪ የጤና ተቋማ
ት ናቸው፡፡ 
መረጃዉ የተሰበሰበው ከሚያዚያ 
2008 ዓ.ም እስከ ህዳር 2009 ዓ.ም 
ነበር፡፡
ከጥናቱ የተገኙ ዋና ዋና ውጤቶች 
   1. የተሟላ የእናቶች እና የጨ
ቅላ ህጻናት ጤና ተቋማት ተደራሽነ
ትን  በ2000 ዓ.ም (እ.ኤ.አ 2008 ) 

ከነበረበት 11 መቶኛ በ2008 ዓ.ም( 
እኤአ 2016) ወደ 40 መቶኛ አድጓ
ል፤
   2. የተሟላ የእናቶች እና የጨ
ቅላ ህጻናት ጤና ተቋማት ተደራሽ
ነትን ክልላዊ ስርጭት ከዝቅተኛው 
22 መቶኛ (በድሬዳዋና ደቡብ ብሔ
ር ብሔረሰቦች ክልል) እስከ ከፍተኛ
ው 126  መቶኛ በሃራሪ መሆኑ ለ
መለየት ተችሏል፤
   3. በእነዚህ ሁሉም ተቋማት የ
ውልደት መጠን 66 መቶኛ ሲሆን 
አሁንም አንድ ሦስተኛ የሚሆነው 
ወሊድ በቤት ውስጥ እንደሚወለድ 
ማረጋገጥ ተችሏል፤
   4. ከወሊድ ጋር የተያያዙ ውስ
ብስብ የጤና ችግሮች ላይ የአገልግ
ሎት ተደራሽነት በአገር አቀፍ ደረጃ 
18 መቶኛ ሲሆን፤ክልላዊ ተደራሽ
ነት ከዝቅተኛው 3 መቶኛ በጋምቤ
ላ ክልል እስከ ከፍተኛው 83 መቶ
ኛ በአዲስ አበባ መሆኑን ማወቅ ተ
ችሏል፤
   5. በአገር አቀፍ ደረጃ በቀዶ ጥ

 . . ከወሊድ እና ጨቅላ 
         ከገጽ 1 የዞረ

ገና የሚወልዱ እናቶች 2.7 ከመቶ
ኛ ሲሆን፤ከፍተኛ የሆነ ክልላዊ ልዩ
ነት ታይቷል፤ ከከፍተኛው 25 መ
ቶኛ በአዲስ አበባ እስከ ዝቅተኛው 
ከ1 መቶኛ በታች የሆነ በአፋር እና 
ሶማሌ ክልሎች መሆኑ ታውቋል፤
   6. በአገር አቀፍ ደረጃ ቀጥተኛ 
ከወሊድ ጋር ተያያዥነት ያለውን የ
ሞት መጠን ከ1 መቶኛ በታች መ
ሆኑ ታውቋል፤
   7. በማህጸን ውስጥ የጨቅላ 
ህጻናት ሞት መጠን 15 ከ1000 
ውልደት ውስጥ ሲሆን፤ከተወለዱ 
በ24 ሰዓታት ውስጥ የሚሞቱት  2 
ከ1000 በህይወት ከተወለዱት መካ
ከል እና ከተወለዱ ጀምሮ በ28 ቀና
ት ውስጥ የሚሞቱት 3 ከ1000 በ
ህይወት ከተወለዱት ውስጥ መሆ
ኑ፤
   8. በሁሉም ተቋማት ከውልደ
ት ጋር ቀጥተኛ ባልሆኑ ችግሮች/
በሽታዎች የእናቶች ሞት መጠን 5 
መቶኛ መሆኑ ታውቋል፡፡


