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የኢንስቲትዩቱ መሪ ተመራማሪ የሕይወት ዘመን የላቀ ሽልማት 
ተሸለሙ

የኢንስቲትዩቱ መሪ ተመራማሪ 
አቶ አበበ በቀለ በ21ኛው 
የጤና ዘርፍ አመታዊ ጉባኤ 
ላይ የሕይወት ዘመን የላቀ 
የሙያ አገልግሎት ተሸላሚ 
በመሆናቸው ኢንስቲትዩቱ 
የተሰማውን ከፍተኛ ደስታ 
ይገልጻል፡፡
አቶ አበበ በቀለ በ1976 ዓ.ም 
በምግብ ባለሙያነት በኢትዮጵያ 
የምግብ ምርምር ኢንስቲትዩት 
በአሁኑ የኢትዮጵያ የሕብረተሰብ 
ጤና ኢንስቲትዩት ነው 
ስራ የጀመሩት፡፡ የሁለተኛ 
ዲግሪያቸውን Health Ser-
vice Research ኔዘርላንድስ 
ከሚገኘው ኢራስመን የሕክምና 
ት/ቤት አግኝተዋል፡፡ በቀድሞው 
የምግብ ጥናት ምርምር 
ኢንስቲትዩት የምግብ ጥናት 

በኢሕጤኢ የህዝብ ግንኙነትና ኮሙኒኬሽን ቢሮ በየወሩ የሚዘጋጅ

በኢንስቲትዩቱ ጉብኝት ተካሄደ

21ኛውን የጤና ዘርፍ ዓመታዊ 
ጉባኤ ምክንያት በማድረግ የተለያዩ 
የጤና ሚኒስቴር ዴኤታዎች፣ 
ከተለያዩ ክልሎች የመጡ የጤና 
ባለሙያዎች የኢንስቲትዩቱ ከፍተኛ 

ምርምር የስልጠና ቡድን ሃላፊ፣ 
አፕላይድ ኮሚኒቲ ኒውትሪሽን 
ም/ ሃላፊ፣ ኤፒዴሞሎጂ እና 
ፐብሊክ ሄልዝ ሊደር በመሆን 
አገልግለዋል፡፡
ከ19 በላይ የምርምር ስራዎች 

ላይ የተሳተፉ ሲሆን ከነዚህም 
ውስጥ አራቱ በሳቸው የተመሩ 
ናቸው፡፡ በሀገር አቀፍ ደረጃም 
የተሰሩ የተለያዩ ጥናቶችን 
እንደ SARA, SPA, EMoC, 

ሃላፊዎች በተገኙበት ጥቅምት 
3/2012 ዓ.ም የኢንስቲትዩቱን 
የተለያዩ የምርምር ላቡራቶሪ 
ክፍሎችን ጉብኝት አደረጉ፡፡
ለጉብኝዎች ባለሙያዎች ስለ 

ኢንስቴትዩቱ አመሰራረት ታሪካዊ 
ዳራና ፣አሁን ያለበትን ደረጃ 
እንዲሁም በቀጣይ ሊደርስበት 
ስላለው ግብ አጠቃላይ ምን 
እንደሚመስል አቶ ጎንፋ አያና 
ከኢንስቲትዩቱ የላቦራቶሪ አቅም 
ግንባታ ዳይሬክቶሬት ማብራሪያ 
ሰጥተዋል፡፡
ጉብኝቱ የተካሔደው በ7 ቡድን 
በመክፈል ሲሆን ክትባትና ምርት 
ዳይግኖስቲክስ ፣ ባህል እና ዘመናዊ 
ምርምር ፣ የምግብ ሳይንስ ምርምር 
፣ባክቶሮሎጂ፣ ኤቸ አይ ቪ እና 
ቲቢ ዳይሬክቶሬት ስር የሚገኙ 
በአጠቃላይ 7 ላቡራቶሪዎች 
ተጎብኝተዋል፡፡
በጉብኝቱ ወቅት ከባለሙያዎቹ 
የተለያዩ ጥያቄዎች የተነሱ ሲሆን 
መስተካከል የሚገባቸው ጉዳዮችም 
ላይ የተለያዩ ደጋፊ አስተያየቶችን 
         . . .ወደ ገጽ 4 ዞሯል
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የትግራይ ክልል የህብረተሰብ ጤና አደጋዎች ቁጥጥርና ምላሽን 
አስመልክቶ የአድቮኬሲ መድረክ ተካሄደ

የህብረተሰብ ጤና አደጋዎች ቁጥጥር ማእከላትን   
በወረዳዎች ደረጃ ማጠናከር  አስፈላጊ ነው ተባለ

በሃገር አቀፍ ደረጃ በሁሉም ክልሎች 
የሚገኙ ወረዳዎች ላይ የህብረተሰብ 
ጤና አደጋዎች ቁጥጥር  ማዕከላትን 
የማጠናከር ስራ ተግባራዊ ለማድረግ 
በኢንስቲትዩቱ በኩል የተገዙትን 
300 ሞተር ሳይክሎች ለክልል 
ጤና ቢሮ እና ለክልል  ህብረተሰብ 
ጤና አደጋዎች ቁጥጥር ሃላፊዎች 
የኢንስቲትዩቱ ከፍተኛ ሃላፊዎች 
በተገኙበት ጥቅምት  5 /2012 
ዓ.ም  ርክክብ ተደርጓል፡፡
የሞተር ሳይክል ለወረዳዎች  ድጋፍ  
ያስፈለገበት ዋና አላማ የህብረተሰብ 
ጤና አደጋዎች ቁጥጥር ማዕከል 
በወረዳዎች ደረጃ ለማጠናከር እና 
ለመኪና አመቺ በልሆኑ ቦታዎች 
የሚፈጠሩን የመረጃ ክፍተቶችን 
በመቅረፍ ወቅቱን የጠበቀና በሰዓቱ፣  
የእለታት ብሎም የሳምንታት 
መረጃዎችን እንዲሁም ሪፖርቶችን  
ለሚመለከተው አካል በተገቢው 
መንገድ ተደራሽ ለማድረግ ነው፡፡
ዶ/ር ኤባ አባተ የኢንስቲትዩቱ 
ዋና ዳይሬክተር በርክክብ  ስነ-
ስርዓቱ ወቅት  አሁን ባለው አለም 
አቀፍ ሁኔታ ጋር በተያያዘ ከፍተኛ 
ትኩረት ተሰጥቶት እየተሰራ ያለው 
የህብረተሰብ ጤና አደጋዎች ቁጥጥር 
ላይ መሆኑን፣ እንደ ኢንስቲትዩቱም 
ከክልል እስከ ወረዳ የህብረተሰብ 
ጤና አደጋዎች መቆጣጠሪያ 

ማእከላትን ለማጠናከር በርካታ 
ስራዎች እየተሰሩ ሞሆናቸውንና 
ለመኪና  አመቺ ያለሆኑ ቦታዎችን 
የተለያዩ መረጃዎችን ተደራሽ 
ለማድረግ  የሚያግዙ 43.5 ሚሊዮን 
ብር ወጪ ተደርጎ የተገዙትን  
ሞተር ሳይክሎች ለተፈለገው አላማ 
በማዋል  ውጤታማ  ማድረግ 
እንደሚገባ አብራርተዋል፡፡   
የኢንስቲትዩቱ የህብረተሰብ ጤና 
አደጋ ቁጥጥር ማእከል እስካሁን 
ያከናወናቸውን ተግባራትና  እና 
ውጤታማ ሆነባቸውን እንዲሁም 
በቀጣይ ተግባራዊ ሊያደርጋቸው 
ያቀዳቸውን ስራዎች በዝርዝርና 
በጽሁፍ በአቶ አብዮት በቀለ 

የህብረተሰብ ጤና አደጋዎች 
ቁጥጥርና ምላሽ ተግባራትን 
በተቀናጀ መልክ ለማከናወን 
እንዲቻል መንግስታዊና መንግስታዊ 
ያልሆኑ ባለድርሻ አካላት በተገኙበት 
ከጥቅምት 9-10/2012 የአድቮኬሲ 
ውይይቱ የተካሄደ ሲሆን በቀጣይ 
በጋራ ተቀናጅቶ ለመስራት 
ስለሚቻልባቸው ሁኔታዎች 
ላይ ስምምነት ላይ ተደርሷል፡
፡ በተጨማሪም በክልሉ በፀበል 
ቦታዎች በሽታዎችን ከመከላከል 
አንፃር የተከናወኑ ተግባራትን 
በመስክ ምልከታ ተደርጓል፡፡      

የቀረበ ሲሆን ድንገት የሚከሰቱ 
በሽታዎችን ከመከላከልና ምላሽ 
ከመስጠት አንጻር የተሰሩ ስራዎችን 
ደግሞ አቶ መስፍን ወሰን በጽሁፍ 
ማብራሪያ ተሰጥቷል፡፡
የክልል ጤና ቢሮዎች እና ከክልል 
የጤና አደጋዎች ቁጥጥር  ሃላፊዎች 
የተለያዩ ጥያቄዎችና እስተያየቶች 
የቀረቡ ሲሆን ከኢንስቲትዩቱ 
ዋና ዳይሬክተርና ምክትል ዋና 
ዳይሬክተር በቂ ምላሽ ተሰጥቶበት 
የሞተር ሳይክል ቁልፍ ርክክብ 
ተካሂደዋል፡፡
ሞተር ሳይክሎቹን በየክልል 
         . . .ወደ ገጽ 4 ዞሯል
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የኢትዮጵያ ሕብረተሰብ ጤና 
ኢንስቲትዩት እንግሊዝ አገር ከሚገኘዉ  
ከለንደን እስኩል ኦፍ ሃይጅንና 
ትሮፒካል ሜዲስን ጋር በመተባባር  
በእናቶች፤ጨቅላ ህጻናት እና ልጆች 
ጤና ጥናት ላይ  ጥቅምት 27/2012 
ዓ.ም በኢንስቲትዩቱ የስልጠና ማዕከል 
የአንድ ቀን የምክክር ጉባኤ አካሄደ፡፡
 የጉባኤው  ዋና ዓላማ፡ የእናቶች ፣ ጨቅላ 
ህፃናት እና ልጆች ላይ እየተከናወኑ 
ያሉ የጋራ የምርምር ስራዎችን 
ለመገምገም ፣ ለማጠናከርና፣ለማሳደግ 
እንዲሁም ለወደፊቱ የተጀመረውን 
የምርምርና የአቅም ግንባታ 
የትብብር ማዕቀፍ  ለማዳበር  ነው፡፡
ዶ/ር ጌታቸው ቶሌራ  የኢንስቲትዩቱ  
ም/ዋና ዳይሬክተር  የጉባኤው  
ታዳሚዎችን  የእንኳን ደህና 
መጣችሁ መልዕክት ባስተላለፉበት 

በጤናው ዘርፍ የምክክር ጉባኤ ተካሄደ

ወቅት እንደገለጹት  የምክክር 
መድረኩ  ኢንስቲትዩቱ  ከለንደን 
እስኩል ኦፍ ሃይጅንና ትሮፒካል 
ሜዲስን ጋር  ያለን ግንኙነት 
ምን እንደሚመስል የምታይበት  
ከመሆኑም በላይ  በእናቶች፤ጨቅላ 
ህጻናት እንዲሁም  ልጆች ጤና 
ላይ  ጥናትና ምርምር ሲካሄድ  
ያጋጠሙ ችግሮች ምን እንደነበሩ  
በመለየት በቀጣይ የሚፈቱበትን  
የመፍትሄ አቅጣጫ  የሚቀመጥበት 
መድረክ  መሆኑን  ተናግረዋል፡፡
አቶ አበበ በቀለ  የኢንስቲትዩቱ  
የስርዓተ ጤና እና ስነ-ተዋልዶ  
ምርምር ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር  
በእናቶች፤ጨቅላ ህጻናት እና ልጆች 
ጤና  ላይ የተካሄደውን ጥናት ያቀረቡ 
ሲሆን ባለፉት አሥርተ ዓመታት 

ውስጥ ኢትዮጵያ በእናቶችና በህፃናት 
ጤና ላይ አመርቂ መሻሻል መታየቱን፣ 
እ.አ.አ. የ2019 በወጣው የኢትዮጵያ 
መለስተኛ የስነ-ሕዝብ እና ጤና ሀገር 
አቀፍ የዳሰሳ ጥናት ሪፖርት መሰረት 
ከ1000 ህጻናት ውስጥ    እ.ኤ.አ 
በ2000 ከ5 ዓመት በታች የሆኑ 
ህጻናት ሞት 166* የነበረው እ.ኤ.አ 
2019 ወደ 55* ዝቅ  ማለቱን፤  እ.ኤ.አ 
በ2000 የጨቅላ-ህፃናት ሞት መጠን   
49* የነበረው እ.ኤ.አ 2019 ወደ 30* 
ዝቅ ማለቱን  በጽሁፍ አቅርበዋል፡፡    
ጉባኤው የእናቶች እና ህፃናት ጤና 
በኢትዮጵያ አጠቃላይ የጤና ሽፋንና 
ጥራት ፤ የጤና መረጃን ለዕቅድ 
መጠቀም እንዲሁም የጋራ መማማር 
ለለውጥ በሚሉት ርዕሰ ጉዳዮች ላይ 
ትኩረት አድርጎ ምክክር አካሂዷል፡፡ 
 በርከት ያሉ ጥናታዊ ጽሁፎች ቀርበው  
ውይይት  የተካሄደባቸው  ከመሆኑም 
በላይ  ክፍተቶች  ተለይተው  በቀጣይ 
በሚከናወኑ ጥናቶችና ፕሮግራሞች 
የእናቶች ፣ የጨቅላ ህፃናት እና የልጆች 
ጤና  ሊያሻሽሉ የሚችሉ ጥናቶች 
መሰራት እንዳለባቸው  የምክክር 
ጉባኤው ከስምምነት ላይ ደርሷል፡፡
 ከ150 የሚበልጡ የጤናው ዘርፉ 
ተመራማሪዎች፣መንግስታዊ 
እና መንግስታዊ ያልሆኑ የስራ 
ኃላፊዎች የፖሊሲ አውጭ አካላት፤ 
የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት; የጤና 
ምርምር ተቋማት፤ የጤና ሙያ 
ማህበራትና አጋር ድርጅቶች በምክክር 
ጉባኤዉ ላይ ተሳታፊ ሆነዋል፡፡

ኢንስቲትዩቱ  ወደ ሁለተኛ ደረጃ ካይዘን ተሻገረ
በካይዘን ኢንስቲትዩት በተደረገው 
የመጀመሪያ  ደረጃ የካይዘን  
ትግበራ አፈጻጸም ግምገማ  
እንስቲትዩቱ የተሻለ አፈጻጸም  
በማሳየቱ ወደ ሁለተኛ ደረጃ 
የካይዘን ትግበራ  ተሻግሯል፡፡
የክትባት ዳይግኖስቲክስ ምርት 
ዳይሬክቶሬት እና የባህልና ዘመናዊ 
መድሃኒት ምርምር ዳይሬክቶሬት 
ከሌሎቹ የምርምር ዳይሬክቶሬቶች 
የሻለ አፈጻጸም በማሳየታቸው 
ለሁለተኛ ደረጃ የካይዘን ትግበራ  
ተመርጠው ወደ ስራ ገብተዋል፡፡
አቶ አለሙ ሽፈራው የኢንስቲትዩቱ 
የካይዘን ቡድን አስተባባሪ 

በቀጣይ ለሚተገበረው ካይዘን 
ምቹ ሁኔታን ለመፍጠር ያመች 
ዘንድ ከጠመረጡት ዳይሬክቶሬት 
38 የሚሆኑ ባለሙያዎች እና 
ሃላፊዎች በካይዘን ኢንስቲትዩት 
ለባለሙያዎች እና ከጃፓን አገር 
በመጡ ባሙያዎች ለ3 ተከታታይ 
ቀናት ስልጠና መሰጠቱን  ገልጸዋል፡፡
 አንደኛ ደረጃ የካይዘን ትግበራ 
ትኩረት ሚያደርገው የስራ 
ቦታዎችን ለሰራተኞች ምቹ መድረግ 
መሆኑንና ሁለተኛ ደረጃ ካይዘን ግን 
በታወቁ  ችግሮች ላይ የችግሮቹ 
ምንጮች ምን እንደሆነ እና ለችግሮቹ 
መፍትሄ በማምጣት ምላሽና 

በመስጠት ችግሮቹ እንዳይደገሙ  
መድረግ  መሆኑን አስተባባሪው 
ጨምረው አብራርተዋል፡፡
ከተመረጡት ሁለቱም የስራ 
ክፍሎች የካይዘን ትግበራውን 
የሚከታተሉ፣ችግሮቹ ምን 
እንደነበሩ፣የትኞቹ እንደተፈቱ እና 
ምን ለውጥ እንደመጣ የሚገመግሙ  
ሁለት ቡድኖች  መቋቋማቸውንና 
የካይዘን እንስቲትዩት  
ደግሞ ድጋፍ እንደሚሰጥ 
ከአስተባባሪው መረዳት ተችሏል፡፡
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. . . በኢንስቲትዩቱ ጉብኝት

         ከገጽ 1 የዞረ

. . . የኢንስቲትዩቱ መሪ

         ከገጽ 1 የዞረ
STEP Surveillance on NCD 
እና Mini DHS የመሳሰሉትን 

አስተባብረው መርተዋል፡፡
በአሁኑ ወቅት በመሪ 
ተመራማሪነት የኢትዮጵያ 

የሕብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት 
የሥነ ጤና እና ሥነ ተዋልዶ 
ዳይርክቶሬት ዳይሬክተር 
በመሆን በማገልገል ላይ 
ይገኛሉ፡፡

ከጥቅምት 4 እስከ 7/2012 ዓ.ም 
በአዲስ አበባ በእስካይላይት ሆቴል 
በሚካሄደው ዓመታዊ የጤና ዘርፍ 
ጉባኤ ላይ ኢንስቲትዩቱ የተለያዩ 
የኤግዚብሽን ዝግጅቶችን በመያዝ 
ተሳትፏል፡፡

. . የሕብረተሰብ ጤና አደጋዎች

         ከገጽ 2 የዞረ
ጤና ቢሮዎች የማድረሱን ስራ 
የሚሰራው  ኢንስቲትዩቱ መሆኑንና 

በየወረዳዎቹ እንዲደርሱ እንዲሁም 
ለተፈለገው አላማ እንዲውሉ 
የማድረግ ሃላፊነት የክልሎች፣ 
የዞኖች እና የወረዳ ጤና አመራሮች 

ሰጥተዋል ፡፡

የኢንስቲትዩቱን ተሸከሪካሪዎች 
የብልሽትና የመከላከል ጥገና 
ለማድረግ የሚያገለግሉ 
የተለያዩ ቀላልና ከባድ ማሽኖች 
ተገዝተው ስራ  ጀምረዋል፡፡
አቶ አብይ ንጉሴ የኢንስቲትዩቱ 
የጠቅላላ አገልግሎት ዳይሬክቶሬት 
ዳይሬክተር ስራ ስለጀመሩት 
ማሽኖች ሲገልጹ እንደተናገሩት  
የተሸከርካሪ ጎማ መቀየሪያ ወይም 
የጎማ ባላንስ  ማሽን መገዛቱን 
እና ስራ መጀመሩን እንዲሁም  
እንድ ተሸከርካሪ ከመስሪያ 
ቤቱ ውጪ ሲሰራ ለአንድ 

መሆናቸውን አቶ እንዳልክ ሲሳይ 
ገልጸዋል፡፡

መኪና ከ700 ብር እስከ 1000 
በር  ያስወጣ የነበረውን  ወጪ 
ማስቀረቱን እና  ከመሪ ዘንግ ጋር 
የተገናኙ የተሸከርካሪውን የመሪ 
ክፍሎች ከጉዳት መከላከልና  ጊዜ 
መቆጠብ መቻሉን ተናግረዋል፡፡ 
ትራንስሚሽን ጃክ ሌላኛው የተገዛ 
ማሽን መሆኑንና ፍሪሲዮን ሸራ 
እና መሰል ስራዎችን ለመስራት 
በሰው ሃይል ይቀየር የነበረውን 
ከባድ ስራ መወገዱን እንዲሁም 
የእንስቲትዩቱ ተሸከርካሪዎች 
በርካታ በመሆናቸውና ስራዎች 
የተለያዩ ጫናዎችን እየፈጠሩ 

ኢንስቲትዩቱ  የተለያዩ  የተሽከርካሪ ማሽኖችን ስራ አስጀመረ 
በመሂናቸው  የተነሳ በፊት 2 
የነበረውን የተሸከረካሪ ማንሻ 
ወይም ሊፍት 1 ተጨማሪ 
መገዛቱንና  3 መድረሱን  
ዳይሬክተሩ አክለው ገልጸዋል፡፡
እንስቲትዩቱ ከ550 ሺ በር በላይ 
ወጪ በማድረግ ማሽኖቹን 
መግዛቱ እና ስራ ላይ  ማዋሉ 
በተለያዩ ምክንያት የሚባክኑትን 
ወጪዎች ከመቆጠቡም በላይ 
የሰው ጉልበትና ጊዜን በአግባቡ 
መጠቀም በማስቻሉ ኢንስቲትዩቱ 
የተሸከርካሪዎችን አያያዝ የተሻለ 
ትኩረት መስጠቱን የሚያሳይ ነው፡፡ 

የኢንስቲትዩቱ ሰራተኞች 
(በከፊል) የደም ልገሳ ቀን 
ቅዳሜ ጥቅምት 15/2012 

ደም ሲለግሱ፡፡


