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24ኛው የጊኒ ዎርም የማጥፋት ፕሮግራም የግምገማ ስብሰባ ተካሄደ 
የጊኒ ዎርም በሽታን ለማጥፋት 
እየተከናወኑ ያሉትን ስራዎች 
የሚገመግም 24ኛው ሀገር 
አቀፍ የእቅድ አፈፃፀም ግም 
የጊኒ ዎርም በሽታን ለማጥፋት 
እየተከናወኑ ያሉትን ስራዎች 
የሚገመግም 24ኛው ሀገር አቀፍ 
የእቅድ አፈፃፀም ግምገማ ትናንት 
በጋምቤላ ከተማ ከታህሳስ 
7-8/2012 ተካሄደ፡፡ የአፍሪካ የጊኒ 
ወርም በሽታ ማጥፊያ ፕሮግራም 
የበጎ ፈቃድ አምባሳደር የዓለም 
ሎሬት ዶክተር ጥበበ የማነብርሃን 
በእቅድ አፈጻጸም ግምገማው ላይ 
እንዳሉት፤ የጊኒዎርም በሽታን 
ከአገሪቱ ለማጥፋት ከአመራሩ 
ከፍተኛ ቁርጠኝነት ይጠበቃል፡፡
በተለይም በሽታው በማህብረሰቡ 
ላይ ከሚያደርሰው ጉዳት 
በተጨማሪ በአገሪቱ መልካም 

በኢሕጤኢ የህዝብ ግንኙነትና ኮሙኒኬሽን ቢሮ በየወሩ የሚዘጋጅ

አገር አቀፍ የዳሰሳ ጥናት ሊካሄድ ነው

የኢንስቲትዩቱ የስረዓተ-ጤናና ስነ-
ተዋልዶ ምርምር ዳይሬክቶሬት 
ከጤና ሚኒስቴር ጋር በመተባበር 
የክትባት እና መሰል መድሃኒቶች 
ቀዝቃዛ ሰንሰለት የእቃዎች 
ዓይነት፣አያያዝ፣ ክምችት እና 
ስርጭት ምን ደረጃ ላይ እንደሚገኝ  
መረጃ እንዲሰበሰቡ ለተመረጡ  
የጤና ባለሙያዎች ከታህሳስ 15 
እስከ 17 በቢሾፍቱ ከተማ በስራ 

ገጽታ ላይም ከፍተኛ ተጽዕኖ 
እንዳለው ገልጸዋል፡፡
በመሆኑም የክልሉ መንግስት 
ለህብረተሰቡ የንጹሕ መጠጥ ውሃ 
ተደራሽ በማድረግና በተለይም 
በግብርና ኢንቨስትመንት የተሰማሩ 
ባለሀብቶች ለሰራተኞች የንጹህ 

መጠጥውሃ እንዲያቀርቡ 
በማድረግ ረገድ ትኩረት 
ሊደረግበት እንደሚገባ አሳስበዋል፡፡
የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር አቶ 
ኡሞድ ኡጁሉ በበኩላቸው 
በሽታውን ከክልሉ ብሎም 

አመራር ስልጠና ማዕከል   ለሶስት 
ተከታታይ ቀናት ስልጠና እየሰጠ 
ይገኛል፡፡ 
የስልጠናው ዋና አላማ 
ከፌዴራል እስከ ወረዳ በሚገኙ 
ሆስፒታሎች፣ጤና ጣቢያዎች 
እና ጤና ኬላዎች ላይ የክትባት 
እና መሰል መድሃኒቶች ቀዝቃዛ 
ሰንሰለት የእቃዎች ዓይነት፣አያያዝ፣ 

ክምችት እና ስርጭት በሃገር አቀፍ 
ደረጃ ምን እንደሚመስል ጥራት 
ያላቸውን መረጃዎች እንዲሰበስቡ  
የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠና 
ሲሆን ከዚህ በተጨማሪ ወጪንና 
ጊዜን ለመቀነስ  የውሃ፣የመንገድና 
የመብራት የጤና መሰረተ ልማት 
ዝርጋታ ምን ደረጃ ላይ እንደሚገኙ 
ከዋናዉ ጥናት ጋር በማቀናጀት 
መረጃዎችን የማሰባሰብ ስራ 
እንዲሰሩ ታስቦ የተዘጋጀ ስልጠና 
ነው፡፡
አቶ አበበ በቀለ የኢንስቲትዩቱ 
የስረዓተ-ጤናና ስነ-ተዋልዶ 
ምርምር ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር 
ሰልጣኞችን እንኳን ደህና መጣችሁ 
መልክት በስተላለፉበት ወቅት 
እንደተናገሩት የጤና ተቋማት 
በከፍተኛ መስፋፋታቸውንና 
ከግበአት አንጻር ግን በትክክል 
መሟላታቸውን መረጃን መሰረት 
በማድረግ መፈተሹ ትልቅ 
አገራዊ ጉዳይ ነው ስለዚህ ጥራት 
ያለው መረጃ እንድትሰበስቡ 

         . . .ወደ ገጽ 4 ዞሯል

         . . .ወደ ገጽ 4 ዞሯል
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 የጤና መረጃን ለማጠናከር ለባለሙያዎች ስልጠና ተሰጠ 

በሽታ አምጪ ተዋስያንና መርዛማ ነገሮችን ላይ የተዘጋጀው 
ረቂቅ አዋጅ ላይ ምክክር ተደረገ

የ ኢ ን ስ ቲ ት ዩ ቱ የ ብ ሔ ራ ዊ 
ላቦራቶሪዎች አቅም ግንባታ 
ዳይሬክቶሬት ከግብርና ሚኒስቴር 
ጋር በመተባበር አደገኛ ሆኑ በሽታ 
አምጪ ተዋሲያንና መርዛማ ንጥረ 
ነገሮችን ለመከላከልና ለመቆጣጠር 
የተዘጋጀውን የመጀመሪያ ረቂቅ 
አዋጅ ከባለድርሻ አካላት ጋር 
በመወያየትና አዋጁን አዳብሮ 
ለማጠናቀቅ ታህሳስ 2 እና 
3/2012 ዓ.ም በአዳማ ከተማ በድሬ 
ኢንተርናሽናል ሆቴል የሁለት ቀን 
አውደ ጥናት አካሄደ፡፡
የአውደ ጥናቱ ዋና አላማ በረቂቅ 

ደረጃ የተዘጋጀውን አዋጅ ከባለድርሻ 
እካላትና  በዘርፉ ካሉ ምሁራን ጋር 
በመወያየትና በመገምገም የተሻለና 
ውጤታማ ደንብ በማዘጋጀት 
አጸድቆ ስራ ላይ ለማዋል ነው፡፡
የኢትዮጵያ ሕብረተሰብ ጤና 
ኢንስቲትዩት የላቦራቶሪ ባዮሴፍቲ 
እና የባዮሴኪዩሪቲን ስርዓት 
ለማጠናከር በሃገር አቀፍ ደረጃ 
የተለያዩ መርሃ ግብሮችን ዘርግቶ 
እየተገበረ ይገኛል፡፡በመሆኑም ሆን 
ተብሎ በሚከናወን ልቀት ምክንያት 
በህብረተሰቡና በእንሰሳት ላይ 
ሊደርስ የሚችለውን የጤና ችግር 

የኢንስቲትዩቱ የስረዓተ-ጤናና ስነ-
ተዋልዶ ምርምር ዳይሬክቶሬት 
ከጤና ሚኒስቴር ፣ከለንደን እስኩል 
ኦፍ ሃይጂን ኤንድ  ትሮፒካል 
ሜዲሲን (LSHTM) ጋር በመተባበር 
ከታህሳስ 8 እስከ 10/2012 ዓ.ም 
በቢሾፍቱ ከተማ በአዱላላ ሪዞርት 
ለጤና ባለሙያዎች መረጃን 
የማጠናከር የአቅም ግንባታ የስራ 
ላይ ስልጠና ሰጠ፡፡ 
የስልጠናው ዋና አላማ የእናቶች 
አጠቃላይ የጤና ሁኒታ፣ የጨቅላ 
ህጻናት ሞት፣ ክትባት ፣ የሣንባ 
ነቀርሳ፣ የወባ በሽታ፣ እና የህጻናት 
የምግብ ሁኔታ በተመለከተ 
በክልሎችና በወረዳዎች በጤና 
ባለሙያዎች የተሰበሰቡትን 
መረጃዎች የመተንተንና ትረጓሜ 
የመስጠት ስነ-ዘዴን ለጤና 
ባለሙያዎች የአቅም ግንባታ 
ስልጠና ለመስጠት የተዘጋጀ አውደ 

ለመከላከልና ለመቆጣጠር በአዋጅ 
የተደገፈ ደንብ አስፈላጊ በመሆኑ 
ረቂቅ ህጉ ተዘጋጅቶ ውይይት  
ተካሂዶበታል፡፡
አቶ አዲሱ ከበደ የብሔራዊ 
ላቦራቶሪዎች አቅም ግንባታ 
ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር በአውደ 
ጥናቱ የመክፈቻ ስነ-ስርዓት ወቅት 
እንደገለጹት  በርካታ ሃገራት በሽታ 
አምጪ ተህዋስያን እና መርዛማ 
ንጥረ ነገሮች ለመከላከል የሚያስችል 
ደንብ ያላቸው ሲሆን በሃገራችን 
ግን እነዚህን ችግሮች ለመቆጣጠር 
የተዘጋጀ አዋጅ የለም፡፡ በመሆኑም 
እየታየ ያለውን ክፍተት ለመቅረፍ 
ይቻል ዘንድ አዋጅን ማዘጋጀት 
ስፈላጊ ሆኖ ተገኝቷል፡፡ ስለዚህ 
በተዘጋጅው የረቂቅ አዋጅ ዶክመንት 
ላይ የምታቀርቡትን ሃሳብ ወስደን 
በማዳበር እና በማጸደቅ ስራ ላይ 
ለማዋል ስለሆነ ተገቢውን ውይይት 
አድርጋችሁ ውጤታማ ዶክመንት 
እንደሚዘጋጅ እተማመናለሁ ሲሉ 
ተናግረዋል፡፡ 
አዋጁ መዘጋጀቱ ኢትዮጵያ 
የፈረመቻቸው IHR 2005 እና 
GHSA ስምምነቶችን ተግባራዊ 
ለማድረግ ከፍተኛ አስተዋጽኦ   
የሚያደርግ መሆኑን ዳይሬክተሩ 
አያይአው ገልጸዋል፡፡

ጥናት ነው፡፡ 
ተከታታይነት ያለው እና እስከ 
ሁለት ዓመት የሚቆየውን ስልጠና 
እየወሰዱ ያሉት የጤና ባለሙያዎች 
በክልልና በአገር አቀፍ ደረጃ  
የጨቅላ ህጻናት ሞትና የአመጋገብ 

ስርዓት፣ የእናቶችን ጤና፣ ክትባት፣ 
ወባን  እና የሣንባ ነቀርሳ ላይ 
ያሉ መረጃዎችን በማሰብስብ 
ከተለያዩ የጥናት መረጃዎች 
ጋር በማወዳደር፣ በማነጻጸር 
         . . .ወደ ገጽ 4 ዞሯል
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የብሔራዊ የጤና ምርምር መረጃ 
ማደራጃ ማዕከል ከጤና ሚኒስቴር 
ጋር በመተባበር በሀገር አቀፍ ደረጃ 
ከተመረጡ 10 ባለድርሻ የዩኒቨርሲቲ 
ተወካዮች ጋር የጤና ነክ መረጃዎች ወደ 
ብሄራዊ የጤና ምርምር መረጃ ማደራጃ 
ማዕከል ተሰብስበው የሚገቡበትንና 
ጥቅም ላይ የሚውሉበትን መንገድ 
ለመቀየስ ውይይት ተካሄደ፡፡
የውይይቱ ዋና አላማ በሃገር ውስጥ 
ያሉ የጤና ነክ  መረጃዎች ወደ ብሄራዊ 
የመረጃ ቁጥጥር ማእከል በማምጣት 
እንዴት ይተንተኑ፣እንዴትስ ይደራጁና 
የሃገሪቱ ህግ በሚፈቅደው መልኩ 
እንዴትስ ይሰራጩ የሚሉትን 
ስፊ  ውይይት በማድረግ የጋራ  
መግባባት ላይ ለመድረስ ነው፡፡
ዶ/ር ኤባ አባተ የኢንስቲትዩቱ ዋና 
ዳይሬክተር በውይይቱ የመክፈቻ 
ስነ-ስርዓት ወቅት እንደተናገሩት 
እጅግ ብዛት ያላቸው ሃገራዊ የጤና 
መረጃዎች መኖራቸውን፣እነዚህን 
መረጃዎች ስራ ላይ የሚያውላቸው 
የሰው ሃይል መሆኑን ነገር ግን  መረጃ 
በመስጠትና በመቀበል ላይ የሚታጠር 
ስራ የሚሰራ ከሆነ ዳር ሳይደረስ 
እንደሚቀርና በጋራ ተናቦ በመስራት 
ሃገራዊ ፋይዳ ያለው ውጤት 

ወባን እመልክቶ የዳሰሳ ጥናት ሊጀመር ነው

ማስመዝገብ እንደሚገባና ለዚህም 
ኢንስቲትዩቱ ከፍተኛ ቁርጠኝነት 
እንዳለው በስፋት ማብራሪያ ሰጥተዋል፡፡
ዶ/ር አለምነሽ ሃይለማርያም ብሄራዊ 
የጤና ምርመር መረጃ ማደራጃ 
ማዕከል አስተባባሪ ስለ መረጃ 
መዕከሉ አላማ፣ስለሚሰራቸው 
ስራዎችና ስለ አከናወናቸው ተግባራት 
ከኢንስቲትዩቱ ታሪካዊ አመጣጥ 
በመነሳት  በጽሁፍ አቅርበዋል፡፡
በውይይቱ ላይ ስለ መረጃዎቹ 
አሰባሰብ እና አተናተን በቀጣይ 

ስለሚሰሩት ስራዎች የተግባር እቅድ  
መዘጋጀቱን ስለሚከናወኑት ተግባራት 
ብሔራዊ የጤና ምርምር መረጃ 
ማደራጃ ማዕከል ከሚመለከታቸው 
ባለድርሻ አካላት ጋር የመግባቢያ 
ሰነድ መፈራረማቸውን  ከውይይቱ 
አስተባባሪዎች መረዳት ተችሏል፡፡
የጤና ሚኒስቴር ባለሙያዎች፣የሳይት 
ኮርዲኔተሮች፣ የኮሌጅ ዲኖች 
እና የጤና ተመራማሪዎች 
በአጠቃላይ 32 ተለያዩ ባለሙያዎች 
በውይይቱ ላይ ተሳታፊ ሆነዋል፡፡

ለጎዳና ተዳዳሪዎች  የእብድ ውሻ በሽታን ላይ ስልጠና ተሰጠ 
የኢንስቲትዩቱ እንሰሳትና 
እንሰሳት ነክ በሽታዎች ምርምር 
ዳይሬክቶሬት በአዲስ አበባ በአስሩም 
ክፍለ ከተማዎች ለሚገኙ የጎዳና 
ተዳዳሪዎች ከህዳር 22 እስከ ታህሳስ 
3/2012 የእብድ ውሻ በሽታን 
አስመልክቶ ሰፊ ስልጠና ሰጠ፡፡
የስልጠናው ዋና አላማ የጎዳና 
ተዳዳሪዎች በብዛት ከውሻ ጋር 
ከላቸው ግንኙነት ጋር ተያይዞ 
በርካታ ሰዎች በእብድ ውሻ 
በሽታ እየተጠቁ በመሆኑ የጎዳና 
ተዳዳሪዎች ስለ በሽታው መተላለፊያ 
እና መከላከያ መንገዱን በስልጠና 
ግንዛቤ እንዲጨብጡ በማድረግ 
ከበሽታው  እራሳቸውን እንዲጠብቁ 
ለማድረግ ነው፡፡
በእብድ ውሻ በሽታ መጠቃት ምን 
ምለት እንደሆነ፣መተላለፊያ እና 
መከላከያ መንገዶቹን፣በበሽታው 
የተያዘ ውሻ የሚያሳየው ምልክት 
ምን እንደሆነ፣ ሰው በዚህ በሽታ 
ሲያዝ የሚያሳየው ምልክት፣ 
በበሽታው የተያዘ ሰውን ስንከባከብ 

የሚደረጉ ጥንቃቄዎች፣ ውሾች 
አስቀድመው መከተብ እንዳለባቸው  
ነገር ግን ያልተከተቡ ውሾች 
ለአደጋው በከፍተኛ ደረጃ የተጋለጡ 
መሆናቸውን ፣ በበሽታው የተያዘ 
ውሻን በአፋጣኝ ወደ እንሰሳት 
ጤና ተቋም መወሰድ እንዳለበት 
እና ሌሎችም ዝርዝር ጉዳዮች 
ላይ ስልጠናው ያተኮረ እንደነበር 
ስልጠናውን ይሰጡ ከነበሩት 
የኢንስቲትዩቱ ባለሙያዎች ወ/ሮ 

ፋጡማ ያሲንና ወ/ሮ ትዝታ በቀለ 
መረዳት ተችሏል፡፡
ስልጠናው በአስሩም ክፍለ ከተማ 
ለሚገኙ 2127 ለሚሆኑ ጎዳና 
ተዳዳሪዎች እና 145 ለሚሆኑ 
ለሰራተኛና ማህበራዊ ባለሙያዎች 
የተሰጠ ሲሆን ይህም ከተያዘለት 
አላማ አንጻር ውጤታማ የሆነ 
ስልጠና እንደነበር ከስልጠና 
አስተባባሪዎቹ መረዳት ተችሏል፡፡
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         ከገጽ 1 የዞረ
. . . 24ኛው የጊኒ ዎርም

 ስነ-ምግባርን አስመልክቶ ስልጠና ተሰጠ
የኢንስቲትዩቱ የስነ-ምግባርና ጸረ 
ሙስና መከታተያ ጽ/ቤት ስነ-
ምግባርና ጸረ ሙስናን አስመልክቶ 
ለኢንስቲትዩቱ ሰራተኞች ከታህሳስ 
25 እስከ 26 /2012 ዓ.ም በቢሾፍቱ 
ከተማ በቢን ሆቴል ስልጠና ሰጠ፡፡
የስልጠናው ዋና አላማ የኢንስቲትዩቱ 
ሰራተኞች  በስነ-ምግባር የታነጻና 
የተመሰገኑ ሙስናን የሚጸየፍ 
ስራተኛ በኢንስቲትዩቱ ለመፍጠር 
ለሰራተኞች  የግንዛቤ ማስጨበጫ 
ስልጠና መሆኑን አቶ ፉፋ ዳባ የስነ-
ምግባርና ጸረ ሙስና መከታተያ 
ጽ/ቤት ኃላፊ የስልጠናውን 
የመክፈቻ ንግግር ባደረጉበት ወቅት 
ተናግረዋል፡፡
ተገልጋዩ ሕብረተሰቡ በኢንስቲትዩቱ 
የአገልግሎት አሰጣጥ ረክቶ፣ብልሹ 
አሰራንንና ሙስናን  በማስወገድ 
ለሃገርና ለወገን የሚቆረቆር ሰረተኛ 
በኢንስቲትዩቱ ተፍጥሮ ማየት 
ጽ/ቤቱ በቀጣይ የሚጠብቃቸው 
ውጤቶች መሆናቸውን ሃላፊው 
አያይዘው ገልጸዋል፡፡
ማወቅና መተግበር ለስነ-ምግባር 
መሰረታዊ ጉዳዮች  በመሆናቸው 
ስነ-ምግባርን በሚገባ ማወቅ 

ያስፈልጋል ፤በስነ-ምግባር የተገነባና 
የጎለበተ  ሰራተኛ  ደግሞ ጥራቱን 
የጠበቀ የመንግስት ስራ አገልግሎት 
መስጠት የሚችል ይሆናል፤ስለዚህ 
በሚገባ በስነ-ምግባር  የታነጽን 
ልንሆን ይገባል፡፡ሲሉ አቶ አንተነህ 
ሃይሉ የፌዴራል የስነ-ምግባርና ጸረ 
ሙስና ኮሚሽን ባለሙያ ስልጠናውን 
ለሰራተኛው በሚሰጡበት ወቅት 
ገልጸዋል፡፡
አቶ ሰለሞን ኃይለሚካኤል 
የፌዴራል የስነ-ምግባርና ጸረ 
ሙስና ኮሚሽን ባለሙያ በበኩላቸው 
ሙስና ማለት የማይገባን ጥቅም 

አግባብነት በልሆነ መንገድ መጠቀም 
ማለት መሆኑንና ሙስና የሚለው 
ቃል  በጣም ሰፊ እና ውስብስብ 
ከመሆኑም በላይ ኢ-ስነ-ምግባራዊ  
ተግባርና የወንጀል ድርጊት መሆኑን 
አብራርተው አስረድተዋል፡፡
የስነ-ምግባርን ምንነት፣የሙስና 
ጽንሰ ሃሳብ፣ሙስና በሃገር ላይ 
የሚያደርሰውን ጉዳት እና የንብረት 
አያያዝና አስተዳደር በስልጠናው 
ወቅት ሰፊ ትኩረት የተሰጠባቸው 
ሲሆን  በገለጻና በውይይት ስነ-
ዘዴ  ስልጠናው  ሲሰጥ እንደ ነበር 
ተስተውሏል፡፡

ከአገሪቱ ለማጥፋት የሚደረገውን 
ጥረት በመደገፍ ረገድ ከአጋር 
ድርጅቶች ጋር እየተሰራ መሆኑን 
ገልፀዋል፡፡

ለህብረተሰቡ የንፁህ መጠጥ ውሃ 
ተደራሽ ለማድረግ በተለይም ከዚህ 
በፊት በሽታው በተከሰተባቸው 
አካባቢዎች የውሃ ተቋማትን 

ከመገንባት ባለፈ ለሕብረተሰቡ 
ስለበሽታው ግንዛቤ የማስጨበጥ 
ስራ እየተከናወነ መሆኑን 
ተናግረዋል፡፡

ኢንስቲትዩቱም ሃገሪቱም ትልቅ 
ሃላፊነት ስለሰጧችሁ ሃላፊነታችሁን 
እንድትወጡ እናሳስብሉ ብለዋል፡፡
ዶ/ር ጌታቸው ቶሌራ  የኢንስቲትዩቱ 
ምክትል ዋና ሃላፊ የመክፍታ 

         ከገጽ 1 የዞረ

. . . ሀገር አቀፍ የዳሰሳ ጥናት
ንግግር በደረጉበት ወቅት የዳሰሳ 
ጥናቱን መረጃ ለማሰባሰብ 
የተመረጡት እና እየሰለጠኑ ያሉት 
የጤና ባለሙያዎች ከ200 በላይ 
ሲሆኑ ታህሳስ 18/2012 ዓ.ም 
ወደ ተመደቡበት ቦታ የተሸኙ 

ከመሆኑም በላይ ለ 3 ወራት 
የክትባት እና መሰል መድሃኒቶች 
የቀዝቃዛ ሰንሰለት የእቃዎች ስሪት፣ 
ብዛታቸው፣ የሚጠቀሙት የሃይል 
ምንጭ፣ የአሉበት የአገልግሎት 
ደረጃ ምን እንደሚመስል መረጃ 
ይሰበስባሉ፡፡

ልዩነታቸውንና አንድነታቸውን 
ገምግመው አና ተንትነው ባቀረቡት 
መሰረት  የመረጃ ጥራት ችግር 
መኖሩን ማረጋገጥ ተችሏል፡፡
በመሆኑም የጤና ባለሙያዎቹ 
ከዚህ በፊት ያገኙትን ስልጠና 
መሰረት በማድረግ የመረጃ ጥራት 

         ከገጽ 2 የዞረ

. . . የጤና መረጃን ለማጠናከር
ችግር የተከሰተው በምን ምክንያት 
እንደሆነ ለማወቅ  በክልልና 
በሃገር አቀፍ ደረጃ  ከተመረጡ  
ወረዳዎች  በጤና ኬላዎች፣ 
በጤና ማዕከሎች፣ በሆስፒታሎች፣ 
በክልል ጤና ቢሮዎች  ከሚገኙ 
ከጤና ባለሙያዎች እና ከተለያዩ 
መዝገቦች  የመጀመሪያ መረጃዎችን 

የሰበሰቡ በመሆኑ የሰበሰቧቸውን   
መረጃዎች የሚተነተኑበቸውን 
ስነ-ዘዴ እና የትርጓሜ አሰጣጥ 
አስመልክቶ በምን መንገድ መካሄድ 
እንዳለበት ግንዛቤያቸውን ለማስፋት 
ከውጭ አገር በመጡ እና ልምድ 
ባካባቱ ፕሮፌሰሮች ለባለሙያዎቹ 
ሰፊ ስልጠና ተሰጥቷል፡፡ 


