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የባህል መድሃኒት ፖሊሲና እስትራቴጂ ረቂቅ በመዘጋጀት ላይ ነው
የኢንስቲትዩቱ የባህል እና ዘመናዊ 
መድሃኒት ምርምር ዳይሬክቶሬት 
ከኢትዮጵያ የምግብ፣መድሃኒት ጤ
ና እንክብካቤ አስተዳደር እና ቁጥጥ
ር ባለስልጣን ጋር በመተባባር የበሃ
ላዊ መድሃኒትን አስመልክቶ በተዘ
ጋጀው ረቂቅ ፖሊሲ ላይ ከባለድርሻ 
አካላት ጋር ታህሳስ 10/2011 ዓ.ም 
በኢንስቲትዩቱ የስብሰባ አዳራሽ ው
ይይት ተካሔደ፡፡
የውይይቱ ዋና አላማ ለባህል መድ
ሃኒት በተዘጋጀው ፖሊሲ፣አዋጅና 
እስትራቴጂ ላይ ከባለድርሻ አካላት 
ጋር ተገቢውን ውይይት በማድረግ 
የፖሊሲ እና አቅጣጫ ረቂቁን በማ
ዳበር በጤና ጥበቃ በኩል ለሚመለ
ከታቸው የፖሊሲ አውጪ አካላት 
እንዲቀርብ ለማድረግ ነው፡፡
ዶ/ር ኤባ አባተ የኢንስቲትዩቱ ዋ
ና ዳይሬክተር በውይይት መድረኩ 
የመክፍቻ ስነ-ስርዓት ላይ የባህል 
መድሃኒትን እመልክቶ እንደተናገሩ
ት የባህል መድሃኒት ህክምና በዓለ

በኢሕጤኢ የህዝብ ግንኙነትና ኮሙኒኬሽን ቢሮ በየወሩ የሚዘጋጅ

የመለስተኛ የስነ-ህዝብና ጤና ዳሰሳ ጥናት ሰነድ በባለሙያዎች 
የማጣራት ስራ ተጀመረ

ም ላይ  በጣም ረጅም እድሜ ካስቆ
ጠሩት ዘርፎች አንዱ መሆኑን ጠ
ቁመው መዛግብቶች እንደሚያስረዱ
ት ከ5 ሺ ዓመት በላይ የሆነ ቆይ
ታ ያለው ነው ብለዋል፡፡አያይዘውም 
ከ80 ፐርሰንት በላይ የሚሆኑ የአፍ
ሪካ ህዝቦች ኢትዮጵያን ጨምሮ የ
ባህል ህክምና መድሃኒት እንደሚጠ
ቀሙ አመልክተዋል፡፡በመሆኑም 

በጤናው ዘርፍ በምን መንገድ ነው 
እየታየ ያለው  የሚለውን ማየትና 
መፈተሸ አስፈለጊ ነው፡፡በአሁኑ ወ
ቅት ትኩረት ተሰጥቶ  ከሚሰራባቸ
ው ጤና ዘርፍ አንዱ የባህል መዳሃ
ኒት ህክምና በመሆኑ ከተለያዩ ተቋ
ማት በተወጣጡ. . .   

         . . .ወደ ገጽ 4 ዞሯል

         . . .ወደ ገጽ 4 ዞሯል

የኢንስቲትዩቱ የስረዓተ ጤና እና ስ
ነ ተዋልዶ ምርምር ዳይሬክቶሬት 
የመለስተኛ የስነ-ህዝብና ጤና ዳሰሳ 
ጥናት ሰነድ ላይ የሙያ ድጋፍ ከሚ
ያደርጉ ከተለያዩ ተቋማት እና አጋ
ር ድርጅቶች ከተዋቀሩ ኮሚቴዎች 
ጋር በመሆን ታህሳስ 17/2011ዓ.ም  
በኢንስቲትዩቱ አዳራሽ የውይይት 
ዓውደ ጥናት አካሄደ፡፡
የዓውደ ጥናቱ ዋና ዓላማ የመለስተ
ኛ የስነ-ህዝብና ጤና ዳሰሳ ጥናት ሰ
ነድ ላይ የሙያ ድጋፍ ለማድረግ ከ
ተለያዩ መስሪያ ቤቶች ተመርጠው 
የተዋቀሩት ባለሙያዎች ሙያቸው
ን ተጠቅመው በዝግጅት . . . 
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ጊኒወርምን የማጥፋት ዘመቻ ፕሮግራም ዓመታዊ የውይይት 
መድረክ ተካሄደ

በሀገር አቀፍ ደረጃ  እየተሰራበት ያለው የተቀናጀ 
የናሙና ቅብብሎሽ እየተሻሻለ መምጣቱ ተገለጸ

         . . .ወደ ገጽ 4 ዞሯል

የኢንስቲትዩቱ የብሔራዊ ላቡራ
ቶሪ አቅም ግንባተታ ዳይሬክቶሬ
ት ከኢትዮጵያ ፖስታ አገልግሎ
ት ድርጅት ጋራ የሚሰራቸውን 
ብሄራዊ የናሙና ቅብብሎሽ አስ
መልክቶ ከቻሌንጅ ቲቢ ጋር በመ
ተባበር በአስገኘው ውጤትና ተግ
ዳሮቶች ዙሪያ ከባለድርሻ አካላት 
ጋር ከታህሳስ 12 እስከ 13/2011 
ዓ.ም በዓዳማ ከተማ በድሬ ሆቴ
ል ውይይት አካሄደ፡፡
ውይይቱ የቅብብሎሽ የሂደቱን 

የኢንስቲትዩቱ የህብረተሰብ ጤና አ
ደጋዎች ቁጥጥር ማዕከል ከካርተ
ር ማዕከል ጋር በመተባበር ጊኒወር
ምን የማጥፋት ፕሮግራም ዓመታ
ዊ የውይይት መድረክ ከታህሳስ 1 
እስከ 3/2011ዓ.ም በጋምቤላ ከተማ 
ተካሄደ፡፡
የውይይት መድረኩ ዋና ዓላማ ጊኒ
ወርምን በዓጭር ጊዜ ከሃገሪቱ በማ
ጥፋት አለምዓቀፍ ሰርተፍኬት ማ
ግኘት ነው፡፡
ዶ/ር አሚር አማን የጤና ሚኒስቴ
ር ሚንስትር በውይይት መድረኩ 

የመክፈቻ ስነ-ስርዓት ላይ  በዓለፉ
ት ዓመታት በጤናው ዘርፍ በርካታ 
ውጤቶች መመዝገባቸውንና በዚህ 
በጀት ዓመት በጊኒዋርም አንድም ሰ
ው ስለመያዙ ሪፖርት አልተደረገም 
ብለዋል፡፡ ይሁን ኢንጂ አሁንም ወ
ደኋላ ቀርተናል ይህም ሊከሰት የቻ
ለው ጊኒወርምን ለማጥፋት ቁርጠኛ 
ስላልሆን ነው ሲሉ ተናግረዋል፡፡
ጊኒወርምን ለማጥፋት ቅንጅታዊ ስ
ራ፣ ንጹህ ውሃ ማቅረብ፣ የአቅም 
ግንባታ ስራ መስራት እንደዚሁም 
ክትትልና ድጋፍ ማድረግ እንደሚ

ያስፈልግ ገልጸዋል፡፡ በመሆኑም ጤ
ና ሚኒስቴር ከጋምቤላ ክልል አስተ
ዳደር ጋር በመሆን ይህንን አስከፊ 
በሽታ ለማጥፋት ቃል ይገባል ብለ
ዋል፡፡
በውይይት መድረኩ ላይ ጊኒወርም
ን አስመልክቶ የተለያዩ የጥናት ጽ
ሁፎች የቀረቡ ሲሆን ሰፊ ውይይ
ት ከመደረጉም በተጨማሪ በሽታው
ን ለማጥፋት በቅንጅት መንቀሳቀስ 
የሚገባቸው ተቋማት ሁሉ የየድርሻ
ቸውን ሊወጡ እንደሚገባ የጋራ መ
ግባባት ላይ ተድረሷል፡፡
ዶ/ር በየነ ሞገስ የኢንስቲትዩቱ ም/
ዋና ዳይሬክተር በውይይቱ
 የመዝጊያ ፕሮግራም ወቅት ለፕሮ
ግራሙ መሳካት እና ጊኒወርምን ለ
ማጥፋት በተደረገው እንቅስቃሴ ሁ
ሉ ድጋፍና ጥረት በማድረግ ለተሳ
ተፉ አጋር ድርጅቶች ሁሉ ምስጋና 
ካቀረቡ በኋላ እንደገለጹት በውይይ
ትና በግምገማው እንደታየው ጊኒወ
ርምን ለማጥፋት ዘመቻ ከተጀመረ 
25 ዓመታት ቢቆጠርም አንድም ሰ
ው በጊኒ ወርም ያለተያዘበት ዓመት 
ይህ ዓመት መሆኑ የማጥፋት ዘመ
ቻው ውጤታማ መሆኑን እንደሚ
ያመለክት ገልጸዋል፡፡

         . . .ወደ ገጽ 3 ዞሯል
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. . . ጊኒ ዎርምን የማጥፋት 

ከዚህ በፊት የካርተር ማዕከል ለጉ
ዳዩ ትኩረት ሰጥቶ የተለያዩ ተግባ
ራትን ሲሰራ ቆይቷል፡፡ አሁን ግን 
የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር እና የኢት
ዮጵያ የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲት
ዩት ከዚህ በፊት ከሚያደርጉት እን
ቅስቃሴ በተሻለና በቅንጅት ስራዎቹ
ን በስራት ላይ ይገኛሉ በመሆኑም 

         ከገጽ 2 የዞረ በኢንስቲትዩቱ ጊኒ ወርምን ብቻ የ
ሚከታተል  ኬዝ ቴም ተቋቁሞ ስ
ራ ከመጀመሩም በላይ  በጋምቤላ ከ
ተማ ጊኒወርምን ለማጥፋት ለሚደ
ረገው ዘመቻ በቅርብ ክትትል እና የ
ቅኝት ስራ የሚሰራ ቢሮ መከፈቱን
ም ጭምር ም/ዳይሬክተሩ አያይይዘ
ው ተናግረዋል፡፡ 
ዶ/ር ዘሪሁን ታደሰ  የካርተር 

ማእከል ሃላፊ በበኩላቸው ጊኒወር
ምን ሙሉ በሙሉ ለማጥፋት የሚ
መለከታቸው ሚኒስቴር መስሪያ ቤ
ቶች ሁሉ ትኩረት ሰጥተው በሚገ
ባ በመስራት የየድርሻቸውን ሊወጡ 
ይገባል ምክንያቱም ለዚህ አስከፊ በ
ሽታ ቅንጅታዊ ስራ የማያጠያይቅ 
እና ጊዜ የማይሰጠው ጉዳይ ነው 
ብለዋል፡፡

የወባን በሽታ በሃገር አቀፍ ደረጃ ለመከላከል እና ለመቆጣጠር 
የሚያስችል የውይይትና የስልጠና ዓውደ ጥናት ተካሄደ

የኢንስቲትዩቱ የባክቴርያል፣ ፓራ
ሳይቲክ እና እንሰሳት ነክ በሽታዎ
ች ምርምር ዳይሬክቶሬት ከጤና ጥ
በቃ ሚኒስቴርና ከአጋር ድርጅቶች 
ጋር በመተባበር ወባን በሃገር አቀ
ፍ ደረጃ ለመከላከልና ለመቆጣጠር 
የሚያስችል ውይይትና የአቅም ግ
ንባታ ስልጠና ከታህሳስ 22 እስከ 
26/2011ዓም በአዳማ ከተማ በድሬ 
ሆቴል አካሄደ፡፡
የአውደ ጥናቱ ዋና አላማ በኢትዮጵ
ያ ውስጥ የወባን በሽታ ለመከላከል
ና ለመቆጣጠር በተዘጋጀው ፕሮግ
ራም ዙሪያ በተመረጡ ጠቋሚ ጣብ
ያዎች ካሉ ባለሙያዎች፣ከፍተኛ የ
ትምህርት ተቋማት፣ ከጤና ቢሮች 
እና ከተመረጡ የጤና ድርጅቶች ጋ
ራ በመተባባር  ሊሰሩ በሚያስችላቸ
ው የጋራ ሰነድ ላይ ውይይት በማ
ድረግ መግባባት የሚደረስበት የው
ይይት አውደጥናት ሲሆን ለባለሙ
ያዎችም የዓቅም ግንባታ ስልጠና በ
መስጠት በቀጣይ የሚሰራውን ስራ 
ውጤታማ ለማድረግ ታስቦ የተዘጋ
ጀ የውይይትና የስልጠና አውደ ጥ
ናት ነው፡፡
ዶ/ር ኢያሱ ጥጋቡ የባክቴርያል ፓ
ራሳይቲክ እና እንሰሳት ነክ በሽታዎ
ች ምርመር ዳይሬክቶሬት ጊዜያዊ 
ዳይሬክተር  በዓውደ ደጥናቱ  የመ
ክፈቻ ስነ-ስርዓት ላይ እንደገለጹት 
ኢንስቲትዩታችን በሃገር አቀፍ ደረ
ጃ ወካይ የሆነ ከጤና ጥበቃ ሚኒስ
ተር እና ከአጋር ድርጅቶች ጋር በ
መተባበር የወባን በሽታ ለመከላከል
ና ለመቆጣጠር በርካታ የጋራ ስራ
ዎች ሲሰሩ እንደነበር አመልክተዋ
ል፡፡ አሁን ባለንበት ሁኔታ 25 የወ
ባ ጠቋሚ ጣብያዎች በመምረጥ ወ

ባን የመከላከልና የመቆጣጠር እንቅ
ስቃሴ ላይ በርካታ የዝግጅት ስራዎ
ች የተሰሩ ሲሆን ይህ የመወያያ እ
ና የስልጠና ፕሮግራም ወባን ከመ
ከላከልና ከመቆጣጠር አንጻር ግባች
ንን ማሳካታችን እና ያለማሳካታችን
ን የምንፈትሽበት ከመሆኑም በላይ 
ከወባ ጋር ተያያዥነት ባላቸው በሽ
ታዎች ላይ የጤና ምርምር ስራዎ
ች ለመስራት የሚያስችል የምርመ
ራ ዘርፍ ለማቋቋም የሚረዳ ውይይ
ት እንደሚሆን እምነት አለኝ ሲሉ 
ተናግረዋል፡፡ 
ዶ/ር አዱኛ ወየሳ የ25 የወባ ጠቋ
ሚ ጣቢያዎች የአቅም ግንባታ ስ
ልጠና አስተባባሪ እና የኢንስቲትዩ
ቱ ተመራማሪ በበኩላቸው ይህ መ
ድረክ የውይይትና የስልጠና መድረ
ክ ነው፤ ፐሮግራሙም የተዘጋጀው 
በኢንስቲትዩቱ የባክቴርያል ፓራሳ
ይቲክ እና እንሰሳት ነክ በሽታዎች 
ምርመር ዳይሬክቶሬት ከጤና ጥበ
ቃ ሚኒስቴር እና ከአጋር ድርጅቶ
ች ጋር በመተባበር ነው፡፡ በ መሆኑ
ም የወባን በሽታ የማስወገድ ፕሮግ
ራምን በ25 ጠቋሚ ጣብያዎች የክ
ትትል ስራ ተሰርቶ የወባ መቆጣጠ
ርና ማስወገድ ስራ የደረሰበትን ደረ
ጃ ክልሎች እንዲያወቁት ከመርዳቱ
ም በላይ ጠቋሚ ጣብያዎቹ ምን ደ
ረጃ ላይ ደርሰዋል፣ ምን ይጎድላቸዋ
ል፣ምን መሟላት አለበት የሚለው
ን ለአጋሮቻችን ሪፖርት በማቅረብ
ና በመወያየት አቅጣጫ ለማስቀመ
ጥ መሆኑን አብራርተዋል፡፡
ይህ የውይይት፣የአቅም ግንባታና የ
ስልጠና ፕሮግራም ወባን ለማጥፋ
ት ምርምር ከሚሰሩ ተቋማት፣ከዩኒ
ቨርሲቲዎች እና ከአጋር ድርጅቶች 

ጋር የመግባቢያ ሰነድ ስምምነት የ
ሚደርግበት ሲሆን የሚሰሩ ስራዎ
ች እንዴት በጋራ እንደሚከናወኑ እ
ና ሁሉም የየድርሻውን የሚከፋፈል
በት  ሲሆን መሻሻልና መጨመር 
ያለባቸው ጉዳዮች ካሉ በወመያየት 
አቅጣጫ የሚቀመጥበት ፕሮግራም 
ነው ሲሉ ተናግረዋል፡፡
በውይይቱ መሰረት በቀረበው የመግ
ባቢያ ሰነድ ላይ የተሰጡ አስተያየቶ
ች እንዲካተቱ   በማድረግ ከተስተ
ካከለ በኋላ ለሁሉም ተሰብሳቢ ባለ
ድርሻ አካላት በማድረስ  ወደ ስራ 
እንደሚገባ የጋራ መግባባት ላይ ተ
ደርሷል፡፡ 
ስልጠናውን በተመለከተ ኢፒደምሎ
ጂካል መረጃዎችን ከጤና ጣብያ ለ
ወባ የተመረመሩ ሰዎች ቁጥር ሪ
ፓርት የሚያደርጉበትን፣ የምንጠቀ
መው ጸረ ትንኝ መድኀኒት ብግር
ነት ምን ያህል እንደሆነ፣ በአካባቢ
ው ያለው የአየር ሁኔታ ምን እንደ
ሚመስል መረጃ ለመስጠት የሚያስ
ላቸውን አቅም ለመገንባት የሚያግ
ዝ ስልጠና ለባለሙያዎች  የተሰጣ
ቸው  መሆኑን የስልጠናው አስተባ
ባሪ ዶ/ር አዱኛ ተናግረዋል፡፡ 
የዩኒቨርስቲ መምህራንና በወባ ላይ 
የሚሳተፉ የምርምር ተቋማት የወ
ባ አጋር ድርጅቶች የክልል ጤና ቢ
ሮ፣ የወባ ተወካዮች በውይይቱ ላይ 
የተገኙ ሲሆን ስልጠናውን የወሰዱ
ት ደግሞ 
ከተመረጡት 25ቱ ጠቋሚ ጤና ጣ
ቢያዎች የላብራቶሪ ባለሙያዎችና 
የጤና መኮንኖች፣ የኢንቫይሮሜን
ታል ፐብሊክ ሄልዝ ባለሙያዎች በ
ውይይትና በስልጠናው ላይ ታሳታ
ፊ ሆነዋል፡፡
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ምዕራፍ ወቅት ሊከናወኑ በሚገባቸ
ው ጉዳዮች ዙሪያ በመወያየት የማ
ጣራት ስራ እንዲሰሩ የተዘጋጀ መ
ድረክ ነው፡፡
በዝግጅት ምዕራፍ ላይ የታለመው 
የጥናት ሰነድ ምን ይመስላል የሚለ
ው በውይይቱ ወቅት በሚገባ የታየ 

. . . የባህል መድሃኒት

ምሁራን ፍኖተ ካርታ ተዘጋጅቶ ለ
ጤና ጥበቃ ሚኒስተር መስሪያ ቤት 
ለማስረከብ አብዛኛው ስራ ተጠናቋ
ል ሲሉ ተናግረዋ፡፡
ከ10 ያላነሱ የባህል ህክምና መድሃ
ኒቶች በላቡራቶሪ ደረጃ ጥናታቸው 
አልቆ ወደ መስክ የሙከራ ግምገማ 
ሽግግር ለማድረግ ዝግጁ የሆኑ ም
ርቶች በኢንስቲትቱ የባህልዊና ዘመ
ናዊ ምርምር ዳይሬክቶሬት ተዘጋጅ
ተው ተጠናቀዋል፡፡ነግር ግን ወደ ህ
ብረተሰብ ለማድረስ  የሌሎችንም ተ

         ከገጽ 1 የዞረ
ቋማት ቅንጅት ይጠይቃል፡፡ በመሆ
ኑም ይህ ውይይት ከባህል መድሃኒ
ት ህክምና አንጻር የተረቀቀውን ፖ
ሊሲና እስትራቴጂ በህግ ማእቀፍ እ
ንዲደገፍ ማድረግ ነው ሲሉ ዋና ዳ
ይሬክተሩ በተጨማሪ ገልጸዋል፡፡  
ዶ/ር ኬወዲን ረዲ የኢትዮጵያ የም
ግብ፣መድሃኒት ጤና እንክብካቤ አ
ስተዳደር እና ቁጥጥር ባለስልጣን 
ም/ዋና ዳይሬክተር በበኩላቸው የባ
ህል ህክምና አሰጣጥ የህግ ማእቀፍ 
በመቅረጽ፣የምርምር ግብዓቶችን በ
ማቅረብ፣የትምህርት ስርዓት በመዘ
ርጋትና የዓዕምሮ ውጤቶችንና 

የባህል መድሃኒት ግኝቶችን ባለቤ
ትነት መብት በማስጠበቅ በተለያዩ 
መስሪያ ቤቶች ሊሰሩ የሚችሉ ስ
ራዎችን ማቀናጀት ያስፈልጋል ብ
ለዋል፡፡
የክልል ጤና ቢሮዎች፣የክልል መ
ድሃኒት ተቆጣጣሪዎች፣ዩኒቨርሲቲ
ዎች፣የምርምር ተቋማት፣የባህል ህ
ክምና አዋቂዎች፣ የህብረተሰብ ጤ
ና ኢንስቲትት ባለሙዎች፣የጤና 
ጥበቃ ባለሙያዎች እና የሚዲያ አ
ካላት በአጣቃላይ 60 የሚሆኑ ተ
ሳታፊዎች በውይይቱ ላይ ተገኝተ
ዋል፡፡

. . . የመለስተኛ የስነ ህዝብ

         ከገጽ 1 የዞረ
ሲሆን መጠይቆች እንዲስተካከሉ፣የ
ጥናቱ የቅድመ ዝግጅት ስራ የበለጠ 
ተጠናክሮና ተጠናቆ የመጀመሪያው 
ምእራፍ የካቲት 2011 ዓ.ም እንዲ
ጀምር መግባባት ላይ ተደርሷል፡፡
ጥናቱ ቁልፍ የጤና ጠቋሚ መረጃ
ዎች ከ2016 ወዲህ ምን ለውጥ እ
ና መሻሻል እንደታየባቸው ለማመ
ልከትና ለመገምገም ትኩረት ያደረገ 

ሲሆን በየዓምስት ዓመቱ አንዴ የ
ሚደረግ ጥናት ነው፡፡እስካሁን አራ
ት ጊዜ የተካሂዷል ሲሆን በቀጣይ
ም በ2021 እንደሚደረግ ከአውደ ጥ
ናቱ ለመረዳት ተችሏል፡፡
በአውደጥናቱ ላይ የጤና ጥበቃ ሚ
ኒስቴር፣የብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩ
ት፣የተለያዩ ተቋማትና አጋር ድርጅ
ቶች ተገኝተዋል፡፡ 

መገምገም፣ ጠንካራ እና ደካማ 
ጎኖቹን መለየት፣ ክልሎች በቅብ
ብሉ ሂደት ላይ ያሉበት ሁኔታን 
እና የረጅም እና የአጭር ጊዜ የ
ተግባር እቅድ ማውጣትን ትኩረ
ት አድርጎ የተካሄደ ነበር፡፡
አቶ አዲሱ ከበደ የብሄራዊ ላቡራ
ቶሪ አቅም ግንባተታ ዳይሬክቶሬ
ት ዳይሬክተር የውይይት መድረ
ኩን አስመልክቶ እንደገለጹት ከ
ኢትዮጵያ ፖስታ አገልግሎት ድ
ርጅት ጋር ከምንሰራቸው ስራዎ
ች አንዱ የተቀናጀ የናሙና ቅ
ብብሎሽ Integrated specimen 
transportation and referral 
linkage ሲሆን በርካታ ስራዎች 
በዚህ አገልግሎት ተሰርተዋል፡፡ነ
ገር ግን በአገልግሎቱ ዙርያ ያል
ተቀረፉ ችግሮች ቢኖሩም ቢሆን
ም ጥሩ ነገሮችም አስገኝቷል፡፡ ስ
ለዚህ በችግሮቹ ላይ ለመወያየት 

. . . በሀገር አቀፍ ደረጃ 

         ከገጽ 2 የዞረ ከሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላ
ት ጋር ውይይት በማድረግ በቀ
ጣይ መደረግ ያለባቸውን እንዲ
ሁም መሻሻል ያለባቸውን ጉዳዮ
ች አቅጣጫ ለማስቀመጥ የተዘጋ
ጀ አውደ ጥናት ነው ብለዋል፡፡
የናሙና ቅብብሎሽ በእኛ አገር  
አዲስ ከመሆኑ አንጻር የተለያዩ 
ችግሮች እያጋጠሙን ሲሆን የአ
ቅም ግንባታ ስልጠናን ጨምሮ የ
ተለያዩ ችግሩን ለመፍታት የሚ
ያግዙ ስራዎች እየተከናወኑ መ
ሆኑን  ሃላፊው ጨምረው 
ገልጸዋል፡፡
አቶ በዛብህ አስፋው የ19 ፖስታ 
ዞናል ጽ/ቤት ሃላፊ በሃገር አቀ
ፍ ደረጃ እየተሰጠ ያለውን አገል
ግሎትና ከህብረተሰብ ጤና ኢንስ
ቲትዩት ጋር ባለው የናሙና ቅብ
ብሎሽ ውል መሰረት እየተከናወ
ነ ያለውን ስራ ምን እንደሚመስ
ል እና ያለውን ተግዳሮት በጽሁ
ፍ አቅርበዋል፡፡

ሁሉም ክልልሎች የየበኩላቸውን 
የስራ እንቅስቅስቃሴ ያቀረቡ ሲ
ሆን በቀረቡት ሃሳቦች ላይ ውይ
ይት ተደርጎባቸዋል፡፡
በምክክር መድረኩ ላይ የተለያዩ 
ገለጻዎች በጽሁፍ ቀርበው ሰፊ 
ውይይት ከመደረጉም በላይ በች
ግሮች ዙሪያ በርካታ ጥያቄዎች
ና አስተያየቶች ቀርበው መልስ 
የተሰጠባቸው ሲሆን በቀጣይ መ
ስተካከል ለሚገባቸውም ጉዳዮች 
የጋራ አቅጣጫ ለማሳቀመጥ ተ
ችሏል፡፡ 
በአውደ ጥናቱ ላይ 60 የሚሆ
ኑ ተሳታፊዎች የተገኙ ሲሆን የ
ክልልጤና ቢሮ ተወካዮች ከተለ
ያዩ ፌደራል ሆስፒታል የተመረ
ጡ ባለሙያዎች፣የክልል ላቡራ
ቶሪ ኢንስቲትዩቶች የተለያዩ አጋ
ር ድርጅቶች (CDC -Ethiopia, 
CHAI, Challenge TB, I-CAP) 
በአውደጥናቱ ላይ ተሳትፈዋል፡፡  


