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የአሜሪካው አምባሳደር ኢንስቲትዩቱን ጎበኙ

በኢትዮጵያ የአሜሪካ አምባሳደር 
ማይክ ሬይነር በኢንስቲትዩቱ ሰኔ 
21/2010 የተካሔደውን ሁለተኛው
ን የኢትዮጵያ የፊልድ ኤፒዲሞሎ
ጂ እና የላቦራቶሪ ስልጠና መርሀ ግ

በኢሕጤኢ የህዝብ ግንኙነትና ኮሙኒኬሽን ቢሮ በየወሩ የሚዘጋጅ

የኢመርጀንሲ ኦፕሬሽን ማዕከሎች በየክልሉ ሊቋቋሙ ነው
የኢንስቲትዩቱ የሕብረተሰብ ጤና አ
ደጋዎች ቁጥጥር ማዕከል /ሕጤአ
ቁ/ ዋና ተግባሩ የሕብረተሰብ ጤና 
አደጋዎችን መተንበይ፣ መከላከል፣ 
መዘጋጀት፣ መለየት፣ ምላሽ መስጠ
ት እና የመልሶ ማቋቋም ስራ ማ
ከናወን ነው፡፡ በመሆኑም እነዚህን 
ተግባራት ለመደገፍ ሕጤአቁ ከአ
ጋር ድርጅቶች ጋር በመሆን ከየክ
ልሉ ለተውጣጡ 30 የሕጤአቁ ባ
ለሙያዎች በቢሸፍቱ ከተማ ከሰኔ 
28/2010 ጀምሮ ለተከታታይ ሶስት 
ቀናት በመሰረታዊ የኢመርጀንሲ ኦ
ፕሬሽን ላይ ስልጠና ሰጠ፡፡
የስልጠናው አስተባባሪዎች አብርሃ
ም ሊላይ እና ሻምበል ሀቤቤ ስልጠ
ናው የኢመርጀንሲ ኦፕሬሽን ማዕከ
ል ስልጠና የሕብረተሰብ ጤና አደ
ጋዎች ዝግጁነትን እና የምላሽ ሒ
ደትን ለማጠናከር እንደሚረዳ ተና
ግረዋል፡፡
የኢንስቲትዩቱ የሕጤአቁ ማዕከል 

ብር አመታዊ ሳይንሳዊ ጉባዔ ከተሳ
ተፉ በኋላ ኢንስቲትዩቱን ጎበኙ፡፡
ሳይንሳዊ ጉባዔው ኢንስቲትዩቱ ከ
ኢፌዴሪ ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር፣ የ
አፍሪካ ፊልድ ኤፒዴሞሎጂ ኔት

ዎርክ እና ከኢትዮጵያ ፊልድ ኤ
ፒዲሞሎጂ እና ላቦራቶሪ ስልጠና 
ፕሮግራም ጋር በመተባበር የተዘጋ
ጀ ሲሆን የጉባዔውም ጭብጥ “Ad-
dressing Global Health Secu-
rity through Field Epidemiology 
Training Program in Ethiopia” 
የሚል ነበር፡፡
በእለቱም አምባሳደር ማይክ ሬይነር 
ጉባዔው ላይ የምርምር ስራዎቻቸ
ውን ላቀረቡ ተሳታፊዎች የእውቅና 
ምስክር ወረቀት ሰጥተዋል፡፡

የኢመርጀንሲ ኦፕሬሽን ማዕከሎችን 
በየክልሉ እንዲቋቋሙ ሁኔታዎችን 
የሚያመቻች ሲሆን ይህን ስልጠና 

የወሰዱ ባለሙያዎች ደግሞ በነዚህ 
ማዕከሎች ወሳኝ ቦታዎች ላይ በመ
መደብ ያገለግላሉ፡፡
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የድንገተኛ ጤና ቁጥጥር ባለሙያዎች በባህር ዳር ከተማ ተመረቁ
የኢንስቲትዩቱ የሕብረተሰብ ጤ
ና አደጋዎች ቁጥጥር ማዕከል በ
ፍሮንት ላይን ፊልድ ኢፒዲሞ
ሎጂ ያሰለጠናቸውን 50 ባለሙ
ያዎች ሰኔ 1/2010 በባህር ዳር ከ
ተማ የምስክር ወረቀት ሰጠ፡፡ ሰ
ልጣኞቹ ከአማራ ክልል እና ከጋ
ምቤላ የተውጣጡ ናቸው፡፡
ባለሙያዎቹ የምስክር ወረቀቱ የ
ተሰጣቸው ከሁለት ዙር ስልጠና 
በኋላ በየወረዳቸው ያካሔዱትን 
የምርምር ስራቸውን ካቀረቡ በ
ኋላ ነበር፡፡
ዶ/ር በየነ ሞገስ የኢንስቲትዩቱ 
ምክትል ዋና ዳይሬክተር በምርቃ
ት ስነ ስርዓቱ ላይ ባለሙያዎቹ 
ስልጠናውን በሚገባ ተከታትለው 

         . . .ወደ ገጽ 4 ዞሯል

የኢቦላ በሽታ ከመከሰቱ አስቀድሞ ለመከላከል ለባለሙያዎች 
የአሰልጣኞች ስልጠና ተሰጠ

የኢቦላ በሽታ ለከባድ ህመም የሚዳ
ርግና በኢቦላ ቫይረስ አማካኝነት የ
ሚከሰት ተላላፊ በሽታ ነው፡፡ በሽታ
ው በፍጥነት ከሰው ወደ ሰው የሚ
ተላለፍ ሲሆን በበሽታው ከሚያዙ
ት ውስጥ እስከ 90 በመቶ የሚደር
ሱት የህክምና እርዳታ ካልተደረገላ
ቸው ለሞት ይደዳረጋሉ፡፡ ሆኖም በ
በሽታው ከተያዙት መካከል ተጓዳኝ 
እርዳታ ከተደረገላቸው 52 ፐርሰን
ት የመዳን እድል ይኖራቸዋል፡፡ የ
ኢቦላ በሽታ ከዚህ በፊት ክትባት ያ
ልነበረው ቢሆንም በአሁኑ ወቅት በ
ተወሰነ መልኩ በአገልግሎት ላይ እ

ያጠናቀቁ መሆኑን እና አሁን ከ
ነሱ የሚጠበቀው የሰለጠኑትን በ
ተግባር በማዋል ለሀገሪቱ የጤና 

መርሀ ግብሮች የበኩላቸውን አስ
ተዋፅኦ ማበረከት መሆኑንም 
ጠቁመዋል፡፡

የዋለ የገኛል፡፡ በሽታው ይህ ነው የ
ሚባል ፍቱን ህክምና ያልተገኘለት 
ከመሆኑም በላይ በሽታው በአለማች
ን ካሉ አደገኛ ከሚባሉት በሽታዎች 
መከከል አንዱ ነው፡፡
በአሁኑ ወቅት በዲሞክራቲክ ሪፐብ
ሊክ ኮንጎ የኢቦላ ወረርሽኝ በአዲስ 
መልክ የተከሰተ መሆኑ የታወቀል፡
፡ በሽታው ወደ ሌሎች አጎራባች አገ
ራት እንዳይዛመት ለመቆጣጠርና ለ
ማጥፋት የሃገሪቱ መንግስት፣የአለ
ም ጤና ድርጅትን እና በርካታ አጋ
ር ድርጅቶችን ጨምሮ ከፍተኛ ርብ
ርብ በማድረግ ላይ ይገኛሉ፡፡ በመሆ

ኑም በሽታው በአሁኑ ሰዓት ለአለ
ም የሚያሰጋ ችግር ሆኖ በማይታይ
በት ደረጃ ላይ በማድረስ በቁጥጥር 
ስር እየዋለ ይገኛል፡፡ እንደሃገራችን 
ኢትዮጵያም ገና ከጅምሩ በዲሞክራ
ቲክ ሪፐብሊክ ኮነጎ የኢቦላ ወረርሽኝ 
ሲከሰት የብሔራዊ የኢቦላ አስተባባ
ሪ ኮሚቴ በማቋቋም የኢቦላ ወረርሽ
ኝ ዝግጅትና ምላሽ አሰጣጥ አገራዊ 
እቅድ በማዘጋጀት ከፍተኛ የሆነ የቅ
ድመ ዝግጅት ስራ ተሰርቷል፡፡
ከቅድመ ዝግጅት እንቅስቃሴዎች 
መከከል አንዱ የጤና ባለሙያዎች
ን ስለ ኢባላ ያላቸውን እውቀት በ
ተለይም በሽታውን ከመከላከል አን
ጻር፣በበሽታው የተያዙትን እንዴት 
መርዳት እንደሚቻልና ተላላፊነቱን 
ለመግታት የሚደረጉትን ጥንቃቄዎ
ች ላይ የእውቀት ግንዛቤን በሚገባ 
ከፍ ለማድረግ የሚሰጡ ስልጠናዎ
ች ተጠቃሽ ናቸው፡፡
በመሆኑም የኢትዮጵያ ህብረተሰብ 
ጤና ኢንስቲትዩት የህብረተሰብ ጤ
ና አደጋዎች ቁጥጥር ማእከል ለከ
ፍተኛ የጤና ባለሙያዎች የአሰልጣ
ኞች ስልጠና ከግንቦት 27 እስከ ሰኔ 
2/2010 ዓ.ም በቢሾፍቱ ከተማ በሊ
ሳክ ሪዞርት ኢቦላን አስመልክቶ ስል
ጠና ሰጥቷል፡፡
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አቶ አብይ ንጉሴ

የኢንስቲትዩቱ ስራተኞች የግቢ ጽዳት ዘመቻ አካሄዱ

የኢንስቲትዩቱ የካይዘን ቡድን በኢ
ንስቲትዩቱ ካይዘንን ተግባራዊ ከማ
ድረግ አንጻር “በኢትዮጵያ ህበረተሰ
ብ ጤና ኢንስቲትዩት ካይዘንን ተግ
ባራዊ በማድረግ ግቢያችንን ጽዱ እ
ና ምቹ የስራ አካባቢ እንፍጠር” በ
ሚል መሪቃል ሰኔ 1/2010 ዓ. ም 
የሁሉም የኢንስቲትዩቱ ከፍተኛ አ
መራሮችና ሰራተኞች በተሳተፉበት 
የግቢ ጽዳት ዘመቻ ተካሂዷል፡፡
የጽዳቱ  ዘመቻ አስፈላጊነት የአካባ
ቢ ንጽህና መጠበቅ እና የህብረተሰ
ብ ጤና የማይነጣጠሉ በመሆናቸ
ው ለህብረተሰቡ አካባቢን ማጽዳት 
የሚሰጠውን ከፍተኛ የጤንነት ጥቅ
ም በአራዓያነት ለማሳየት ስለተፈለ
ገ ነው፡፡

ኢንስቲትዩቱ የነዳጅ ማደያ በግቢው ውስጥ ገነባ

ኢንስቲትዩቱ ደረጃውን የጠበቀ ከ 
50 ሺ ሊትር በላይ የሚይዝ የነዳጅ 
ማደያ በኢንስቲትዩቱ ግቢ ውሰጥ ገ
ንብቶ በማጠናቀቅ ስራ ጀምሯል፡፡
የነዳጅ ማደያውን ለመገንባት እንቅ
ስቃሴው የተጀመረው በ2008 ዓ.ም 
ቢሆንም በርካታ መሰናክሎች ያጋጠ
ሙ በመሆኑ በተግባራዊነቱ ላይ መ
ጓተት የተፈጠረ ቢሆንም  በዓሁኑ 
ሰዓት ስኬታማ ስራ በመሰራቱ  ግን
ባታው ተጠናቆ  ስራ መጀመሩ በር
ካታ ችግሮችን እየፈታ ይገኛል፡፡  
አቶ አብይ ንጉሴ የኢንስቲትዩቱ የን
ብረትና ጠቅላላ አገልግሎት ዳይሬክ
ቶሬት ኃላፊ የነዳጅ ማደያውን በኢ
ንስቲትዩቱ ግብ ውስጥ መገንባት ያ
ስፈለገበትን ዋና ምክንያት እንደገለ
ጹት ኢንስቲትዩቱ ለተለያዩ ስራዎ

ች የሚገለገልባቸው ከ160 በላይ የ
ሚሆኑ ተሽከርካሪዎች አሉ ከነዚህ
ም ውስጥ ከ150 በላይ የሚሆኑት 
ናፍታ ተጠቃሚዎች ናቸው፡፡ስለዚ
ህ ተሸከርካሪዎቹ ነዳጅ ለመሙላት 
በየማደያው በመዞር የሚያባክኒት ጊ
ዜ እና ወጪ ከፍተኛ ከመሆኑም በ
ላይ ነዳጅ በማደያዎች በሚጠፋ ወ
ቅት በርካታ የሚንስቲትዩቱ ስራዎ
ች በመደናቀፋቸው በርካታ ችግሮች 
ተፈጥረው ነበር፡፡ በመሆኑም እነዚ
ህንና ሌሎችም በርካታ ችግሮችን ለ
መቅረፍ ነዳጅ ማደያውን መገንባት
እስፈላጊ በመሆኑ ተገንብቶ ከመጠ
ናቀቁም በላይ ስራ ጀምሮ ውጤታ
ማ ሆኗል ብለዋል፡፡
ኃላፊው አያይዘው እንደገለጹት የነ
ዳጅ ማደያው መገንባት በርካታ ጥ

ቅሞችን አስገኝቷል ከነዚህም ውስ
ጥ የኢመርጅንሲ ስራዎችን ያልምን
ም መሰናከል በሙሉ አቅም መንቀ
ሳቀስ ተችሏል፤በጥርጣሬ ደረጃ የነ
በረውን የኪራይ ሰብሳቢነት አመለካ
ከት ቀርፏል፤ለተለያዩ ስራዎች በኢ
ንስቲትቱ ዳይሬክቶሬት የተሸከርካሪ 
ጥያቄ በሚያወቀርቡበት ወቅት ከጠ
ቅላላ አገልግሎት ዳይሬክቶሬት ጋር 
የነበረውን ግጭት እንዲሁም የጊዜ 
እና የኢኮኖሚ ብክነት የተቀረፍ ሲ
ሆን በወር 3 ሺ ሊትር ነዳጅ ለሚ
ጠቀሙት ለኢንስቲትዩቱ ጅነሬተሮ
ችም ጭምር ከፍተኛ ጥቅም እየሰ
ጠ ይገኛል፡፡እንዲሁም ነዳጅ በማደ
ያዎች ቢጠፋ እንኳን  ለሶስት ወራ
ት ማቆየት ምንችልበት ስለሆነ ት
ልቅ ጥቅም እየሰጠ ነው ሲሉ አብ
ራርተዋል፡፡
በሌላ በኩል ከግማሽ ሚሊየን በር በ
ላይ ወጪ የተደረገበት ለተሸከርካሪ
ዎች የጥገና ስራ የሚያገለግል ዘመ
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 . . የኢቦላ በሽታ ከመከሰቱ
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የስልጠናውም ዋና ዓላማ ኢቦላን ለ
መከላከል በሚደረገው ቅድመ ዝግ
ጅት ከጤና ጥበቃ ሚኒስቴር፣ከኢት
ዮጵያ መድሃኒት ቁጥጥር ባለስልጣ
ን፣ከአዲስ አበባ ጤና ቢሮ የተውጣ
ጡ   እና ኢቦላን ለመከላከል ዘምተ
ው ከተመለሱ ከፍተኛ ባለሙያዎች
ን በማካተት የአሰልጣኞች ስልጠና 
በመስጠት የክልል ባለሙያዎችን እ
ስከታች ድረስ እንዲያሰለጥኑ ለማድ
ረግ የተዘጋጀ ስልጠና ነው፡፡
ስልጠናው በኢንስቲትቱ ባለሙያዎ
ች እና በአለም አቀፍ ጤና ድርጅ
ት ባለሙያዎች የተሰጠ ሲሆን ስል
ጠናው በጥያቄና መልስ፣በፊት ለፊ
ት ገለጻ ከመሰጠቱም በላይ ኢቦላ በ
ኢትዮጵያ ቢከሰት ወይም ጥርጣሬ 
ቢፈጥር በችግሩ የተጠረጠሩ እና በ
ሽታው የተገኘባቸውን ለማከምና ለ
ማቆያ በተዘጋጀው በቦሌ ጨፋ ጤና 
ጣቢያ ባለሙያዎች ተገኝተው በተ
ግባር ስልጠናውን ወስደዋል፡፡
በተግባሩ ስልጠና ወቅት ሰልጣኞች 
በሽታውን ለመከላከል የሚለበሰውን 
ልብስ ከመጀመሪያ አለባበስ እስከ ማ
ውለቅ ደረጃ ያሉትን እንዲሁም በበ
ሽታው የተያዘውን እና የተጠረጠረ
ውን ግለሰብ በመርዳት ደረጃ የሚደ
ረጉ ከፍተኛ ጥንቃቄዎችን በጥልቀ
ት ለባለሙያዎቹ ተሰጥቷል፡፡
በመጨረሻም ከስልጠናው መጠናቀ

ቅ በኋላ በቦታው ዝግጅት ላይ ው
ይይት የተደረገ ሲሆን ከሰልጣኞች 
በተለይም ኢቦላን ለማጥፋት ከዘመ
ቱ ባለሙያዎችና ከአለም አቀፍ ጤ
ና ድርጅት ባለሙያዎች መስተካከ
ል ያለባቸውን ነገሮች ጥቆማና እጅ
ግ ገንቢ የሆኑ አስተያየቶች የተሰጠ 
ሲሆን የኢንስቲትዩቱ የህብረተሰብ 
ጤና አደጋዎች ቁጥጥር የአስቸኳ
ይ ማስተባበሪያ ማእከል (EOC) አ
ስተባባሪ (Incident Manager) የሆ
ኑት አቶ ዘውዱ አሰፋ የማጠቃለያ 
ንግግር ባደረጉበት ወቅት የተሰጡት
ን አስተያየቶች እና ጥቆማዎች በ
ሚገባ በመቀበል መስተካከል ያለባቸ
ውን ጉዳዮች በአፈጣኝ እንደሚስተ
ካከሉ ከመናገራቸውም በላይ ስልጠ
ናወን ለወሰዱ ባለሙያዎች በቀጣይ 

ስልጠናው ወደ ክልል በሚወርድበ
ት ወቅት ትልቁን ማስተባባር ድርሻ 
እንዳለባቸው፣ በበሽታው የተጠረጠ
ረ ቢገኝ በማንኛውም ጊዜ ምላሽ ለ
መስጠት የተዘጋጁ መሆን እንዳለባ
ቸውና የማከሚያው ወይም የማቆያ
ው ማእከል ደረጃውን የጠበቀ እንዲ
ሆን እንዲሁም በክልሎች በሚቋቋ
ምበት ወቅት የድርሻቸውን መወጣ
ት እንዳለባቸው አሳስበዋል፡፡ 
በአጠቃላይ እንደሃገር ይህንን አስከ
ፊ በሽታ አስቀድሞ ለመከላከል እየ
ተደረገ ያለው እንቅስቃሴ 
ከፍተኛ ሲሆን በቀጣይም ለክልል ህ
ብረተሰብ ጤና አደጋዎች ቁጥጥር 
ማእከል፣ለክልል መድሃኒት ቁጥጥ
ር ባለስልጣን ባለሞያዎች እና ፣ኢ
ቦላ ላይ ለሚሰሩ ባለሙያዎች እንደ
ሚሰጥ ለማወቅ ተችሏል፡:

 . . ኢንስቲትዩቱ የነዳጅ
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ናዊ የተሸከርካሪዎች ማንሻ ሊፍ
ት ወይም ማሽን በኢንስቲትዩቱ 
ግቢ ውስጥ የተገነባ ሲሆን በግም
ሽ ቀን ውስጥ ሁለት መኪናዎች
ን መጠገን አስችሏል ይህም በተ
ሸከርካሪዎች የጥገና ችግር ምክን
ያት የሚሰናከሉ ስራዎች እንደሌ
ሉ ለማረጋገጥ ተችሏል፡፡


