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ብሔራዊ የላቦራቶሪ አገልግሎት በለውጥ ሂደት ላይ መሆኑ ተነገረ 
ኢንስቲትዩቱ ከአማራ ጤና ቢሮ እ
ና የአማራ የህብረተሰብ ጤና ኢን
ስቲትዩት ጋር በመተባበር ሁለተኛ
ውን ዙር የብሔራዊ የላቦራቶሪ የ
ምክክር መድረክ ከታህሳስ 6 እስከ 
7/2010 ዓ.ም በአማራ ክልል በባህ
ርዳር ከተማ በግራንድ ሆቴል አካ
ሄደ፡፡
የምክክር መድረኩ ዋና አላማ በብ
ሔራዊ ደረጃ  በጤናው  ዘርፍ  ላቦ
ራቶሪ መረጃ ላይ የሚሰሩ ተቋማት
ን አፈጻጸም በመገምገም ስኬታማ የ
ሆኑትን፣ለማጠናከር ለማስፋት እና 
ያጋጠሙ ችግሮችን በመለየት ደግ
ሞ በጋራ የመፍትሄ አቅጣጫ ለማ
ስቀመጥ እንዲሁም ቀጣይ ስራዎች
ን ሁሉም የጤና ተቋማት የየድርሻ
ቸውን እንዲወስዱ ሃላፊነትን የሰጠ 
የምክክር መድረክ ነበር፡፡
ዶ/ር ኤባ አባተ የኢንስቲትዩቱ ዋና 
ዳይሬክተር በምክክር መድረኩ መክ
ፈቻ ስነ-ስርዓት ላይ እንደተናገሩት 
ይህ የላቦራቶሪ ፎረም በሃገር አቀፍ 
ደረጃ መጀመሩ እንደ አንድ እመር
ታ የምንቆጥረው ሲሆን በጤናው ዘ
ርፍ የላቦራቶሪ አገልግሎት ትልቁን 
ድርሻ የያዘ ቢሆንም ቀደም ባሉት 

በኢሕጤኢ የህዝብ ግንኙነትና ኮሙኒኬሽን ቢሮ በየወሩ የሚዘጋጅ

ዘመናት አገልግሎቱ እጅግ አናሳ ከ
መሆኑም በላይ ለውጡም አዝጋሚ 
ነበር፡፡ነገር ግን በለፉት ከ15 እስከ 
17 ዓመታት ውስጥ እጅግ ሊያስደ
ንቅ በሚያስችል ደረጃ በላቦራቶሪ አ
ገልግሎት ላይ ትልቅ ለውጥ ተመ
ዝግቧል ሲሉ ተናግረዋል፡፡
አያይዘውም በሰው ሃይል እና አገል
ግሎት ሽፋን በርካታ የሀገሪቱን ክፍ
ሎች በመሸፈንና አገልግሎቱን ከማ

ዘመን አንጻር ከፍተኛ ደረጃ ብናደር
ሰውም ከዚህ ጎን ለጎን በርካታ ችግ
ሮች እየተስተዋሉ በመምጣታቸው 
መድረስ በሚገባን ደረጃ ላይ አይደለ
ንም፡፡በመሆኑም በቀጣይ ችግሩን ለ
መቅረፍ በጤናው ዘርፍ በላቦራቶሪ 
አገልግሎት ላይ የምትሰሩ ዩኒቨርሲ
ቲዎችን ጨምሮ የሁሉም ተቋማ
ት ባለሙያዎች ስለተገኛችሁ ለአን

         . . .ወደ ገጽ 3 ዞሯል

         . . .ወደ ገጽ 3 ዞሯል

የምግብ ንጥረ ነገር ጉድለትን በሃገር አቀፍ ደረጃ 
ለማሻሻል ምክክር ተካሄደ

ኢንስቲትዩቱ ከካሊፎርኒያ ዩኒቨርሲ
ቲ ጋር በመተባበር የህጻናትን እና የ
እናቶችን የስነ-ምግብ ሁኔታ ለማሻ
ሻል ግብዓት የሚሆኑ ነጥቦች ዙሪያ 
ሀሳብ ለማሰባሰብ ታህሳስ 5/2010 
ዓ.ም  በኢንስቲትዩቱ አዳራሽ ምክ
ክር አካሄደ፡፡
የምክክር መድረኩ ዋና አላማ የህ
ጻናትንና የእናቶችን የስነ-ምግብ ን
ጥረ ነገር ጉድለት ለማሻሻል ሲሆን 
ቀደም ሲል በርካታ ጥናቶችና ፕሮ
ግራሞች መካሄዳቸውንና በቀጣይም 
ለማካሄድ በእቅድ የተያዙ መሆናቸ
ው ተገልጾ በተናጠል ጥናቶቹን እና 
ፕሮግራሞቹን ከማካሄድ ይልቅ በጋ
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አጠቃላይ የበሽታዎች የመረጃ ዳሰሳ ቅኝት ላይ ለሰለጠኑ ባለሙያዎች 
የምስርክር ወረቀት ተሰጠ

የኢንስቲትዩቱ የህብረተሰብ ጤና አ
ደጋዎች ቁጥጥር ማእከል አጠቃላ
ይ የበሽታዎች መረጃ የዳሰሳ ቅኝት 
ላይ ለባለሙያዎች በሐዋሳ እና በአ
ዳማ ከተማ ለወረዳና ለዞን የህብረ
ተሰብ ጤና አደጋዎች ላይ ለሚሰሩ 
ባለሙያዎች በኢትዮጵያ ለመጀመሪ
ያ ጊዜ ከታህሳስ 16 እስከ 21/2010 
ዓ.ም በሁለት ዙር ላሰለጠናቸው ባለ
ሙያዎች የምስክር ወረቀት ሰጠ፡፡
የስልጠናው ዋና ዓላማ ባለሙያዎ
ቹ በአጠቃላይ በበሽታ የዳሰሳ ቅኝት 
ላይ መሰረታዊ እውቀት እንዲያገኙ 
ለማስቻል ታስቦ የተዘጋጀ ነው፡፡
ዶ/ር ሙሴ ታደሰ የህብረተሰብ ጤ

ና አደጋዎች ቁጥጥር ማዕከል ባለ
ሙያ ስልጠናውን አስመልክቶ እንደ
ገለጹት በአጠቃላይ የበሽታዎች ዳሰ
ሳ ቅኝት  ላይ ለባለሙያዎች የተሰ
ጠው ስልጠና በየወረዳውና በክልል 
እንዲሁም በክፍለ ከተማ ህብረተሰ
ብ ጤና አደጋዎች ቁጥጥር ላይ የ
ሚሰሩትን ባለሙያዎች ስራውን በ
ሚሰሩበት ወቅት የሚፈጠረውን ክ
ፍተት ለመሙላት እና በተቀላጠፈ 
መንገድ የሚሰሩበትን እውቀት እና 
ክህሎት እንዲያገኙ ለማድረግ በሶስ
ት ደረጃዎች ተከፍሎ የተሰጠ ስል
ጠና ሲሆን የመጀመሪያው ዙር ባለ
ሙያዎች ስራቸውን ሲሰሩ የሚገጥ

ማቸውን ችግር አስመልክቶ ለአም
ስት ቀን እንዲሰለጥኑ ተደርጎ የህብ
ረተሰብ  ጤናን የሚገልጹ እውነታ
ዎችን እንዲሁም የበሽታ ዳሰሳ ቅኝ
ት መረጃ አያያዛቸው ምን ይመስላ
ል የሚለውን በሁለተኛው ዙር ስል
ጠና ላይ ይዘው እንዲመጡ ተደር
ጎ ባለሙያዎቹ የነበረባቸውን የእው
ቀትና የክህሎት ክፍተት ለመሙላ
ት ተችሏል፡፡
ባለሙያው አያይዘው እንደገለጹት 
ከታህሳስ 16 እስከ 21/2010 ዓ.ም 
በሐዋሳና በአዳማ የተሰጠው ስልጠ
ና ደግሞ ባለሙያዎች በመጀመሪያ

ለኢንስቲትዩቱ ሰራተኞች የመልካም  አስተዳደር ስልጠና ተሰጠ
የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር በስሩ ላሉ 
መስሪያ ቤቶት ሰራተኞች በመልካ
ም አስተዳደር ዙሪያ ስልጠና እንዲ
ያገኙ ባስተላለፈው አቅጣጫ መሰረ
ት በኢንስቲትዩቱ ሪፎርምና መል
ካም አስተዳደር ዳይሬክቶሬት አስ
ተባባሪነት በሶስት ዙር  ለሰራተኞ
ች ከታህሳስ 16 እስከ 25 /2010 በ
ኢንስቲትዩቱ አዳራሽ ስልጠና ተሰ
ጥቷል፡፡ 
 በመጀመሪያው ዙር የኢንስቲትዩቱ 
የማኔጅመንት አባላት በጤና ጥበቃ  
ሚኒስቴር በተዘጋጀው ስልጠና ላይ 

እንዲሳተፉ የተደረገ ሲሆን የኢንስ
ቲትዩቱን ሰራተኞች ደግሞ በሁለት 
ዙር በመክፈል ስልጠናውን እንዲወ
ስዱ ተደርጓል፡፡
የኢንስቲትዩቱን ስትራቴጂክ እቅ
ድ፣ BPR እና BSC፣የለውጥ ሰራ
ዊት ግንባታና ሲቪል ሰርቪስን አስ
መልክቶ የስነ ምግባር ትምህርት፣ 
የዜጎች ቻርተር አዘገጃጀትና አተገባ
በር እንዲሁም የስብሰባ መመሪያ ላ
ይ ትኩረት በመስጠት ስልጠናው 
ተሰጥቷል፡፡
ሁሉም የኢንስቲትዩቱ  ሰራተኞች 

ስልጠናውን የተከታተሉ ሲሆን በቡ
ድን ውይይትና በማጠቃለያ ፕሮግ
ራም ወቅት ጥያቄ በመጠየቅና አስ
ተያየት በመስጠት ከፍተኛ ተሳትፎ 
አድርገዋል፡፡
 ስልጠናው በእያንዳንዱ ዙር ሶስ
ት ቀናት የወሰደ ሲሆን የኢንስቲ
ትዩቱ ዋና ዳይሬክተሮች በስልጠና
ው ላይ ከመገኘታቸውም በላይ በቡ
ድን ውይይት ወቅት ለሚነሱ ጥያ
ቄዎች መልስና ማብራሪያ በመስጠ
ት የጋራ  መግባባት ላይ እንዲደረ
ስ አድርገዋል፡፡

  በኢንስቲትዩቱ መሰረታዊ የኢትዮጵያ የምልክት ቀንቋ ስልጠና ተሰጠ
የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር የሴቶችና 
ወጣቶች ዳይሬክቶሬት ከኢትዮጵያ 
የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት የ
ሴቶችና ውጣቶች ዳይሬክቶሬት ጋ
ር በመሆን በተለያዩ የህክምና ተቋ

ማት ለህክምና አገልግሎት የሚሄ
ዱ የአካል ጉዳተኞችን ያለመግባባ
ት ችግር ለመቀነስ ከተለያዩ ሆስፒ
ታሎች እና ከኢንስቲትዩቱ ለተመ
ረጡ ሰራተኞች ከታህሳስ 25 እስ

ከ ጥር 7/2010 ዓ.ም በኢንስቲትዩ
ቱ አዳራሽ የምልክት ቋንቋ ስልጠ
ና ተሰጠ፡፡
የስልጠናው ዋና ዓላማ ለህክምና  

         . . .ወደ ገጽ 3 ዞሯል

         . . .ወደ ገጽ 3 ዞሯል
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. . . ብሔራዊ የላቦራቶሪ

         ከገጽ 1 የዞረ
ድ አላማ በጋራ ሆነን ስራዎቻችንን 
የምንገመግምበት በቀጣይም የየድር
ሻችንና በጋራ የምንሰራቸውን ለይተ
ን የምንወስድበትና አቅጣጫ የምና
ስቀምጥበት መድረክ በመሆኑ ለወደ
ፊት የተሻለ ውጤት ለማስመዝገብ 
ለምክክር መድረኩ ትልቅ ትኩረት 
ልንሰጠው ይገባል ብለዋል፡፡
በምክክር መድረኩ ወቅት  የተለያዩ 
ጥናቶች ቀርበው ውይይት ከመደረ

ጉም በላይ በየክልሉ የተሰሩ ስኬታ
ማ ስራዎች እንዲሁም ከስራው ጎ
ን ለጎን ያጋጠሙ ችግሮች በዝርዝ
ር  ቀርበው ሰፊ ውይይት ተደርጎባቸ
ው የጋራ የመፍትሄ አቅጣጫ ተሰጥቶ
ባቸዋል፡፡
አዳዲስ አስራሮችንና በዚህ መድረክ 
ተገምግመው ለቀጣይ ሊፈቱ የሚገባ
ቸውም ጉዳዮች በአስቸኳይ ተግባራዊ 
እንዲደረጉና በሶስተኛው ዙር የምክክ
ር መድረክ ላይ ስለመሰራታቸው እንደ
ሚገመገሙ አቅጣጫ የተቀመጠ ሲሆን 

ሶስተኛው የምክክር መድረክ የሚዘጋ
ጅበትን ክልል በተሳታፊው የእጅ ብል
ጫ መሰረት በኦሮሚያ ክልል አዳማ ከ
ተማ እንዲሆን ውሳኔ ላይ ተደርሷል፡፡ 
የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር፣የሁሉም ክል
ል ጤና ቢሮዎች፣የህብረተሰብ ጤና 
ኢንስቲትዩቶች  እና  ላቦራቶሪ ላይ 
ሚሰሩ የተለያዩ ተቋማት ባለሙያ
ዎች፣አጋር ድርጅቶች፣ የተለያዩ ዩኒ
ቨርሲቲዎች እና በጤናው  ዘርፍ ላ
ይ የሚሰሩ ማህበራት በምክክር መ
ድረኩ ላይ ተሳትፈዋል፡፡

ታህሳስ 2010 
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ራ ተግባራዊ ለማድረግ ያመች ዘን
ድ የፖሊሲ ግብዓት ለማግኘት የሚ
ያስችል የምክክር መድረክ መሆኑን 
አቶ ጥበቡ ሞገስ የምግብ ሳይንስና 
የስነ ምግብ ምርምር ዳይሬክቶሬት 
ተመራማሪ ባለሞያ ገልጸዋል፡፡
በምክክር መድረኩ ላይ በሃገር አቀ
ፍ ደረጃ የተሰሩ ከህጻናትና እናቶች 
ስነ-ምግብ ጋር ተያያዥነት ያላቸው 
ንጥረ ነገሮች ላይ የተሰሩ ጥናቶች 
እና ምርምሮች የቀረቡ ሲሆን በቀረ

ቡት ጥናቶች ላይ በሃገር አቀፍ ደረ
ጃ  ለታቀዱት ፖሊሲዎች እንዴት 
ግብአት ሊሆኑ እንደሚችሉ ሰፊ ው
ይይትና ምክክር ተደርጎባቸዋል፡፡
በቀጣይም በምክክር መድረኩ የተደ
ረሰባቸውን ድምዳሜዎች  ሃሳቡ በ
ጽሁፍ ተጠናቅሮ ለፖሊሲ አውጪ
ዎች ቀርቦ ከሁለት ወር ባልበለጠ 
ጊዜ ውስጥ በአገር አቀፍ ደረጃ የም
ግብ ንጥረ ነገር ጉድለትን ለማሻሻ
ል ምርምር እንደሚጀመር ከመድረ
ኩ ተገልጿል፡፡

 . . . የምግብ ንጥረ ነገር 
         ከገጽ 1 የዞረ የግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት፣የ

ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር እና የንግድ 
ሚኒስቴርን ጨምሮ 11 ሚኒስቴር 
መስሪያ ቤት ተወካዮች፣ የመድሃኒ
ት ቁጥጥር ባለስልጣን ፣በአለም አ
ቀፍ ደረጃ በጤናው ዘርፍ ላይ የሚ
ሰሩ አጋር ድርጅቶች እና የካሊፎ
ርኒያ ዩኒቨርሲቲ ባለሙያዎችና የ
ኢንስቲትዩቱ የምርምር ባለሙያዎ
ች  በምክክር መድረኩ ላይ ተገኝተ
ዋል፡፡

ውና በሁለተኛው ዙር ስልጠና ባገ
ኙት እውቀት ላይ ተመስርተው የ
ተሰጣቸውን ተልእኮ በመወጣት የ
ሰሩትን ስራ ተገምግሞ በትክክል የ
ሰሩትን ባለሙያዎች ብቁ ስለመሆ
ናቸው የሚያረጋግጥ የምስክር ወረ
ቀት ተሰጥቷቸዋል ሲሉ አብራርተ
ዋል፡፡
ሶስተኛው ዙር ስልጠና  በተጠናቀቀ
በት ቀን ዶ/ር ፈይሳ  ረጋሳ የኢንስ

 . . . አጠቃላይ የበሽታዎች 

         ከገጽ 2 የዞረ ቲትዩቱ ጊዜያዊ ምክትል ዳይሬክተ
ር እና የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ተወ
ካይ በተገኙበት ስልጠናውን በትክክ
ል ለተከታተሉና የተሰጣቸውን ተል
እኮ በተገቢው መንገድ ለተወጡ ባለ
ሙያዎች የምስክር ወረቀት ተሰጥ
ቷቸዋል፡፡
በሐዋሳ ከተማ በተደረገው ስልጠና 
ላይ በወረዳ፣ በክፍለ ከተማ እና በ
ክልል በህብረተሰብ ጤና አደጋዎች 
ላይ የሚሰሩ 50 ባለሙያዎች የተሳ

ተፉ ሲሆን በአዳማ ከተማ በተደረገ
ውም ስልጠና ላይ ደግሞ በአዲስ አ
በባ ከተማ በወረዳዎች፣በክፍለ ከተ
ማዎች እና በክልል ደረጃ የሚገኙ 
120 ባለሙያዎች በተመሳሳይ መል
ኩ ተሳትፈዋል፡፡
ለስልጠናው የገንዘብ ድጋፍ የተደረ
ገው በአለም ጤና ድርጅትና በአሜ
ሪካ በሽታ መቆጣጠርና መከላከል 
ማእከል ነው፡፡ 

ወደ ተለያዩ የህክምና ተቋማት ለ
ሚሄዱ መስማት ለተሳናቸው ተገቢ
ውን አገልግሎት እንዲያገኙ ለማድ
ረግ ሲሆን በአገልግሎት ሰጪ ሰራ
ተኞች በኩል የሚፈጠረውን ያለመ
ግባበት ክፍተት ለማስቀረት ታስቦ 
የተዘጋጀ ስልጠና ነው፡፡
አቶ ዘውዱ ግርማ የጤና ጥበቃ ሚ
ኒስቴር የሴቶችና ወጣቶች ዳይሬክ
ቶሬት  የአካል ጉዳተኞች  ማካተት
ና የምልክት ቋንቋ ባለሙያ ስልጠ

ናውን አስመልክቶ እንደተናገሩት ስ
ልጠናው ለተደጋጋሚ ጊዜ ለተለያዩ 
የህክምና ተቋማት የተሰጠ ሲሆን የ
አካል ጉዳተኞችን ያለመግባባት  ች
ግር ለመቅረፍና የተሻለ  ህክምና እ
ንዲያገኙ ለማድረግ በተሰጠው የዚ
ህ ዙር ስልጠና የሰልጣኞች ተሳትፎ  
እጅግ ጥሩ ነበር ነገር ግን የተማሩ
ትን በፍላጎት ላይ ተመስርተው ካል
ተለማመዱት ሊረሱት ይችላሉ ስለ
ዚህ ውጤታማ አገልግሎት ለመስ
ጠት እንዲችሉ ትኩረት በመስጠት 

የሰለጠኑትን እየደጋገሙ መለማመ
ድ አለባቸው ሲሉ አስተያየታቸውን 
ሰጥተዋል፡፡
ከአቤት ሆስፒታል 20፣ከቅዱስ ጴ
ጥሮስ ሆስፒታል 10 እና ከኢንስቲ
ትዩቱ 15 በአጠቃላይ 45 ባለሙያ
ዎች በስልጠናው ላይ ተሳትፈው የ
ምስክር ወረቀት አግኝተዋል፡፡

 . . . በኢንስቲትዩቱ መሰረታዊ 
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