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በሊቦራቶሪ ጥራት 
ዲሰሳ ሊይ ስሌጠና 
እየተሰጠ ነው 

 
ካንሰር በ2030 13ነጥብ 
2 ሚሉዮን ሰዎችን 

ይገድሊሌ 
 

ከወሉድ ጋር በተያያዘ  
የሚከሰተው የእናቶች 
ሞት መጠን እየቀነሰ 
ቢመጣም ቁጥሩ 

አሁንም ከፍተኛ ነው 

በኢጤሥምኢ ሕዝብ ግንኙነት 
አገልግሎት በየአስራ አምስት ቀኑ 
ዘወትር ማክሰኞ በኢንስቲትዩቱ 

ክንውኖች ላይ በማተኮር 
የሚታተም 
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በ ፌዴራል  ጤና  ጥ በቃ  ሚኒ ስቴር  
የ ኢ ት ዮ ጵ ያ  ¾ጤና ና  ሥነ  ምግብ  ም ርምር  ኢ ን ስ ቲ ት ዩት   
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ወደ ገጸ 2 ዞሯል 

ኮሚቴዎችን በአዱስ መሌክ ሇማዋቀር የሚያስችሌ ስብሰባ ተካሄዯ 

ተካሄዯ፡፡  
በመንግስት ሠራተኞች 
አስተዲዯር ኤጀንሲ መመሪያ 
በእያንዲንደ መንግሥታዊ 
መስርያ ቤት ሇተሇያዩ 
አገሌግልቶች ስሇሚቋቋሙ 
ኮሚቴዎች አባሊት 

በሌዩ ሌዩ ኮሚቴዎች 
ምርጫ ሊይ ያተኮረው 
የኢንስቲትዩቱ ሠራተኞች 
ስብሰባ ግንቦት 26 ቀን 
2002 ዓ.ም 
በኢንስቲትዩቱ ቴክኖልጂ 
ትምህርት ቤት አዲራሽ 

በተገሇፀው መሰረት በዕሇቱ 
በሠራተኞች የሚወከለ 
የአገሌግልት ጊዜያቸውን 
ያጠናቀቁ የኮሚቴ አባሊት 
ምርጫ ተካሂዶሌ፡፡  
 

     የጤናውን ሌማት ዘርፍ አፈጻጸም የሚቃኝ  
           የምክክር ስብሰባ ተካሄዯ  

በኢንስቲትዩቱ የቴክኖልጂና ምርምር 
ትግበራ ዲይሬክቶሬት አስተባባሪነት 
በአገራችን በጤናው ሌማት ዘርፍ 
እየተከናወኑ ከሚገኙት ተግባራት 
መካከሌ እንዯጉዴሇት በሚታዩ መይም 
ችግሮች አለባቸው ተብሇው በሚታሰቡ 
የአፈጻጸም ሂዯቶች ሊይ ከግንቦት 20 
እስከ 22 ቀን 2002 ዓ.ም ዴረስ 
በአዲማ ኤክዚኩቲቭ  ሆቴሌ የምክክር 

ስብሰባ ተካሄዯ፡፡ 
የምክክር ስብሰባው ዋና አሊማ 
በጤናው ሌማት ዘርፍ አፈጻጸም ሊይ 
ያለ ጉዴሇቶችን ሇይቶ በማውጣት 
ሇጉዴሇቶቹ አማራጭ የሚሆኑ 
ተጨባጭ የመፍትሄ ኃሳቦችን 
ማመሊከት ሲሆን፤ ይህንንም 
ሇፖሉሲ አውጭዎች እንዯ ግብአት 

ስብሰባው  በተካሄደበት  ወቅት 
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ወደ ገጸ 3 ዞሯል 

በማቅረብ የተሻሻለና 
ውጤታማ የአፈጻጸም 
ሂዯቶችን ሇማምጣት 
የሚረዲ ነው፡፡ ይህ 
ተግባር እየተከናወነ ያሇው 
በአ ገራችን የጤናው 
ሌማት እንቅስቃሴ ሂዯት 
በሚታ ዩ  ጉ ዴ ሇ ቶ ች 
ወይንም ክፍተቶች ሊይ 
በመረጃ ሊይ የተመሠረተ 
የፖሉሲ ኃሳብ ሇማቅረብ 
እየሠራ ባሇው ፕሮጀክት 
አማካኝነት ነው፡፡  
 
ፕሮጀክቱ  እንዯ 
አውሮፓውያኑ አቆጣጠር 

በ2005 Evidence - Informed 
Policy Networks (EVIPNet) 
በሚሌ በአሇም የጤና ዴርጅት 
አማካኝነት የተቋቋመው 
የኅብረተሰብ ጤናንና የጤና 
ክብካቤን ሇማጎሌበት አጋዥ 
የሆነው አሠራር አካሌ የሆነና 
በኢንስቲትዩቱም እንዯ 
አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ2007 
ጀምሮ እየተሠራበት የሚገኝ 
ነው፡፡  
 
በዚህ ፕሮጀክት አማካኝነትም 
በየአመቱ ሁሇት የፖሉሲ ብሪፍ 
ሇማውጣት የሚያግዙ በመረጃ 
ሊይ የተመሠረቱ ኃሳቦች 

ይቀርባለ፡፡ 
በአዲማ በተካሄዯው ስብሰባ ሊይ 
ከጤና ጥበቃ ሚኒስቴር፣ 
MACEPA, CNHDE፣ ከICAP 
እና ከኢንስቲትዩቱ የተውጣጡ 
11 ባሇሙያዎች የተገኙ ሲሆን፤ 
የኢንስቲትዩቱ የምርምርና 
ቴክኖልጂ ሽግግር ዋና የሥራ 
ሂዯት ባሇቤትና የኢንስቲትዩቱ 
ም/ዋና ዱሬክተር ድ/ር አመሀ 
ከበዯ እንዱሁም የኢንስቲትዩቱ 
የዴንገተኛ የኅብረተሰብ ጤና 
አዯጋዎች ቁጥጥር ዋና የሥራ 
ሂዯት ባሇቤትና ም/ዋና ዱሬክተር 
ድ/ር ዲዱ ጅማ ተገኝተዋሌ፡፡ 
 

በእሇቱም የቅሬታ ሰሚ 
ኮሚቴ፣ የዱስፕሉን 
ኮሚቴ እና የኤች አይ 
ቪ ግብረ-ኃይሌ የኮሚቴ 
አባሊት ምርጫ 
ተካሂዶሌ፡፡ 
 
በፌዳራሌ መንግስት 
ሠራተኞች የዱሲፕሉን 
አፈፃጸምና የቅሬታ 
አቀራረብ ሥነ-ሥርዓት 
የሚኒስትሮች ምክር 
ቤት ዯንብ ቁጥር ፸፯/
፲፱፻፺፬ መሠረት 
የዱስፕሉን ኮሚቴ 
አባሊት የአገሌግልት 
ዘመን ሁሇት አመት 
ብቻ ነው በሚሌ 
በመዯንገጉ እና 
በኢንስቲትዩቱ እስካሁን 
ያገሇገለት የኮሚቴ 
አባሊት የአገሌግልት 
ጊዜያቸው በማሇፉ አዱስ 

ኮሚቴ ማቋቋም ማስፈሇጉን 
አቶ ታዯሰ ንጋቱ 
የኢንስቲትዩቱ የሠራተኛ 
አስተዲዯርና ሪኮርዴና 
ማኅዯር ዋና ክፍሌ ኃሊፊ 
ገሌፀዋሌ፡፡  
 
በዚሁም መሰረት አቶ 
አጽብሃ ገ/እግዚአብሄር እና 
ነጋ አሳመነ በዱሲፕሉን 
ኮሚቴ አባሌነት 
ተመርጠዋሌ፡፡ 
የቅሬታ ሰሚ ኮሚቴ 
ማንኛውም የመንግስት 
ሠራተኛ ህጋዊ መብቴ 
ተጓዴልብኛሌ ወይም በዯሌ 
ተፈጽሞብኛሌ በማሇት ቅር 
የተሰኘ እንዯሆነ ቅሬታው 
እንዱታይሇትና የመፍትሔ 
ሃሳብ እንዱወሰዴሇት 
መስሪያ ቤቱን የመጠየቅ 
መብት በቅሬታ ሰሚ ኮሚቴ 
አማካይነት የሚታይ 

በመሆኑ በተመሳሳይ 
ሁኔታ ከሠራተኛው 
የሚወከለ የኮሚቴ አባሊት 
ምርጫ ተካሂዶሌ፡፡  
 
በተካሄዯው ምርጫ 
መሰረትም አቶ ኃብተየስ 
ኃይለ እና አቶ ፍቅሩ 
መካሻ በቅሬታ ሰሚ 
ኮሚቴ አባሌነት 
ተመርጠዋሌ፡፡  
  

 የጤናውን ሌማት ..... 

ኮሚቴዎችን በአዱስ መሌክ ... የኤች አይ ቪ ግብረ-ኃይሌ 
አባሊትን ምርጫም 
አስመሌክቶ በኢትዮጵያ 
ፌዳራሊዊ ዳሞክራሲያዊ 
ሪፑብሉክ የሲቪሌ ሰርቪስ 
ኤጀንሲ የመንግስት 
መስሪያ ቤቶች የስራ 
ቦታዎች የኤች አይ ቪ 
ኤዴስ መከሊከያና 
መቆጣጠሪያ መመሪያ 
የኤች አይ ቪ ግብረ-ኃይሌ 
ጾታን እና ኤች አይ ቪ  

ከስብሰባው ተሳታፊዎች በከፊል 
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በክሌልች የሊቦራቶሪ ጥራት ዲሰሳ ሊይ ስሌጠና እየተሰጠ ነው 

የኢትዮጵያ የጤናና ሥነ-
ምግብ ምርምር 

ኢንስቲትዩት እያካሄዯ 
ካሇው  የሊቦራቶሪዎችን 

አቅም ግንባታ የክሌሌ 
ሊቦራቶሪ ባሇሙያዎችን 

የማሰሌጠን ተግባር 
እያከናወነ ነው፡፡ በዚህም 

የሊቦራቶሪ ምርመራዎችን 
የጥራት ዯረጃ የመፈተሽ 

ስሌጠና ከግንቦት 30 እስከ 
ሰኔ 5 ቀን 2002 ዓ.ም 

በመሰጠት ሊይ ይገኛሌ፡፡ 
ሥሌጠናው የሚሰጠው 

የክሌሌ ሊቦራቶሪዎች 
በኤች አይ ቪ ኤዴስ፣ 

በቲቢ እና ወባ ሊይ 
የሚያካሂደትን የሊቦራቶሪ 

ምርመራ የጥራት ዯረጃ 
በራሳቸው አቅም 

ሊቦራቶሪዎችን መፈተሽ 
እንዱችለ ማብቃት ነው፡፡ 

በዚሁ በአገራችን የሚሰጠውን 
የሊቦራቶሪ አገሌግልት የማጠናከር 

እንቅስቃሴ አንደ በሆነው ስሌጠና 
ከሁለም ክሌልች ሁሇት ሁሇት 

ሰሌጣኞች  ከአራት አጋር ዴርጅቶች 
አንዲንዴ ሰሌጣኝ እንዱሁም 

ከኢንስቲትዩቱ አምስት ሰሌጣኞ 
በዴምሩ 21 ሰሌጣኞች ተሳትፈዋሌ፡፡ 

ስሌጠናው ከዚህ ቀዯም 

በኢንስቲትዩቱ ይሰጥ የነበረውን 
የሊቦራቶሪ የጥራት ዯረጃ ፍተሻ ሥራ 

ክሌልች በራሳቸው አቅም 
እንዱያከናውኑት የሚያስችሌ 

በመሆኑ፤ የክሌሌ ሊቦራቶሪዎችን 
ከማሳዯግ አኳያ የክሌልቹን ብቃት 

አንዴ ዯረጃ ወዯ ሊይ የሚያሳዴግ 
ነው ተብሎሌ፡፡ 

ሥልጠናው   በተሰጠበት  ወቅት 

በዯማቸው ውስጥ ያሇባቸውን ሠራተኞች ያቀፈ እና 
የአባሊቱም ብዛት እንዯየ መስሪያ ቤቱ የስራ ክፍልች ስፋት 
የሚወሰን መሆኑን ይዯነግጋሌ፡፡  
 
በዚሁም መሰረት የኢንስቲትዩቱም ግብረ-ኃይሌ አባሊት 
ምርጫ የጾታ ተዋጽኦን ባሟሊ መሌኩ የተከናወነ ሲሆን፤ 
በዚሁም መሰረት ወይዘሮ ሙለ ግርማ እና አቶ አዲሙ 
በሊይ ተመርጠዋሌ፡፡ 
 
በተመሳሳይ ሁኔታ የኢንስቲትዩቱ የሶሻሌ ኮሚቴ የስራ 
ዘመኑን የጨረሰ በመሆኑ የአባሊቱን ምርጫ በዚሁ ዕሇት 

ሇማካሄዴ መርሃ-ግብር ተነዴፎ የነበረ ቢሆንም 
ከስብሰባው ተሳታፊዎች ከምርጫው በፊት የቀዴሞው 
ኮሚቴ የስራ አፈጻጸም  እና የኦዱት ረፖርት ማቅረብ 
አሇበት የሚሌ ኃሳብ በመቅረቡና በወቅቱም ሪፖርቱ 
ተዘጋጅቶ ባሇመቅረቡ ምርጫው ሇላሊ ጊዜ 
ተዛውሯሌ፡፡ 
 
ላልች በዋና ዲይሬክተር የሚወከለ የኮሚቴ አባሊት 
በቅርብ ቀን እንዯሚሰየሙና ጠቅሊሊ የኮሚቴዎች 
አባሊት ዝርዘርም በማስታወቂያ ሰላዲ ሊይ ሇሠራተኞች 
እንዯሚገሇጽ የሠራተኛ አስተዲዯር ሪኮርዴና ማህዯር 
ዋና ክፊሌ ሃሊፊ የሆኑት አቶ ታዯሰ ንጋቱ 
አስታውቀዋሌ፡፡                                  

ኮሚቴዎችን በአዱስ መሌክ ... 



የኢትዮጵያ ¾ጤናና ሥነ 
ምግብ ምርምር 

ኢንስቲትዩት 

በኢትዮጵያ ¾ጤናና 
ሥነምግብ ምርምር 
ኢንስቲትዩት ሕዝብ 
ግንኙነት አገልግሎት 
በየአስራ አምስት ቀኑ 

ዘወትር ማክሰኞ 
የሚታተም 

 
አዘጋጆች፡- 
    አቤሌ የሻነህ 
    ፍቃደ በሻህ 
    ፀሏይነሽ ኤሌያስ 
    ዲግም መርሻ  
ፎቶግራፈር፡- 
    ጽግነሽ ፀጋዬ 
ጽሐፍ፡- 
    ክብነሽ እንግዲ 

 
 

+25112 751522 

+25112 753470 
 

 

+251 1 754744 

+251 1 757722 
 

 

1242/5654 
 
 

 

ehnri@telecom.net.et 

 

ገጽ 4 

በሰሜን አሜሪካ የኢትዮጵያ ጤና ባሇሙያዎች 
ማህበር ግምቱ አንድ ሚሉዮን ዶሊር የሆነ ሌዩ 
ሌዩ የሕክምና መሳሪያዎችን ሇቅደስ ጳውልስ 
ስፔሻሊይዝድ ሆስፒታሌ ሇገሰ፡፡ ሇተሇያዩ 
የሕክምና ባሇሙያዎች የአቅም ግንባታ ስሌጠና 
መስጠትም ጀምሯሌ፡፡  
 
ማህበሩ ከሆስፒታለ ሇተውጣጡ የጤና 
ባሇሙያዎች የሚሰጠውን የሁሇት ሳምንት የሙያ 
ስሌጠና ሲጀምር የሆስፒታለ ዋና ስራ አስኪያጅ 
ዶክተር ሉያ ታዯሰ እንዯተናገሩት ማህበሩ 
ሇሆስፒታለ ያዯረገው የህክምና መገሌገያ 
መሳሪያዎች ድጋፍ ሇህክምና አገሌግል አሰጣጡ 
መቀሊጠፍ ያግዛሌ፡፡  
 
ማህበሩ በእርዳታ ካገኛቸው መሳሪያዎች 
መካከሌም የአንጀትና የጨጓራ 
መመርመሪያዎችን ጨምሮ ሇላሊ ህክምና 
የሚውለ የአሌትራ ሳውንድ መሳሪያዎች 
ይገኙበታሌ፡፡  
 
በእርዳታ ከተሇገሱት የሕክምና መሳሪያዎች 
መካከሌ አብዛኛዎቹ በሆስፒታለ ያሌነበሩ 
እንዯሆኑና ጥቂቶቹ ዯግሞ ቢኖሩም ውሱንና በቂ 
እንዳሌነበሩ አመሌክተዋሌ፡፡እርዳታው ይህንን 
የመሳሪያዎች አጥረት እንዯሚያቃሌሌም 
አስታውቀዋሌ፡፡  (ዋኢማ) 

ካንሰር እንዯ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2030 
ከ13ነጥብ 2 ሚሉዮን ሰዎችን የሚገድሌ በሽታ 
እንዯሚሆን የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት 
ገሇጸ።  
 
የድርጅቱ የካንሰር ምርምር ተቋም ባወጣው 
ሪፖርት እንዳመሇከተው በሽታው ከ20 ዓመታት 
በኋሊ የሚገድሊቸው ሰዎች ብዛት በእጥፍ ያህሌ 
ይጨምራሌ። በዚያን ወቅት በበሽታው የሚያዙ 
ሰዎች ቁጥርም ወዯ 21ነጥብ 4 ሚሉዮን ይዯርሳሌ። 
  
በሽታው በዓሇም አቀፍ ዯረጃ ያሇው ስርጭት 
ከበሇጸጉት ወዯ በማዯግ ሊይ ወዯሚገኙ አገሮች 
እየተዛመተ መሆኑንም ሮይተርስ  ዘግቧሌ።  
 
እንዯ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2008 በካንሰር 
7ነጥብ6 ሚሉዮን ሰዎች ሕይወታቸው ያሇፈ 
ሲሆን፣12 ነጥብ 7 ሚሉዮን ሰዎች ዯግሞ በሽታውን 
ሇመከሊከሌ የሚያስችሌ ሕክምና መከታተሊቸውን 
የተቋሙ መረጃ ያመሇክታሌ።  
 
በማዯግ ሊይ የሚገኙ አገሮች 56 በመቶ የካንሰር 
ሕሙማንና 63 ከመቶ በበሽታው የሚሞቱ ሰዎችን 
ይዘዋሌ።  
 
በዓሇም ሊይ በብዛት የተሰራጩ የካንሰር ዓይነቶች 
የሳንባና የጡት ከፍተኛ ስርጭት ያሊቸው ሲሆኑ፣ 
የሳንባ፣ የአንጀትና የጉበት ካንሰር በገዳይነታቸው 
ቀዳሚ መሆናቸውንም ሮይተርስን የጠቀሰው የኢ ዜ 
አ ዘገባ ያመሇክታሌ። (ኢዜአ) 

ከወሉድ ጋር በተያያዙ ምክንያቶች የሚከሰተው የእናቶች ሞት መጠን እየቀነሰ ቢመጣም ቁጥሩ አሁንም 
ከፍተኛ መሆኑን የጤና ጥበቃ ሚኒስትሩ አስታወቁ፡፡  
 
የጥር ወር "የጤናማ እናትነት ወር" በሚሌ በመሊ አገሪቱ በተከበረው ቀን ከፍተኛ አስተዋጽኦ ሊበረከቱ 
ጋዜጠኞችና አርቲስቶች ሰሞኑን በሒሌተን ሆቴሌ በተካሄዯው ፕሮግራም ሊይ የምስክር ወረቀት 
በተሰጠበት ወቅት የጤና ጥበቃ ሚኒስትር ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም እንዳለት በ2000 ዓ.ም ከአንድ መቶ 
ሺህ ወሉዶች 871 ሞቶች ሲከሰቱ ይህ መጠን በ2001 ዓ.ም. ከነበረው ጋር ሲጻጸር ወዯ 673 ቀንሷሌ፡፡  
 
በኢትዮጵያ ከእርግዝናና ከወሉድ ጋር በተያያዘ እናቶችን ሇሞት የሚዳርጉት ዋነኛ ምክንያቶች ሉታከሙ 
የሚችለ መሆናቸውን የገሇጹት ሚኒስትሩ በወሉድ ወቅት የሚከሰት ከፍተኛ የዯም መፍሰስ፣ በእርግዝና 
ወቅት የሚከሰት የዯም ግፊት፣ የተራዘመ ምጥ፣ ህገ ወጥ ውርጃና ንጽህናውን ባሌጠበቀ የማዋሇድ 
አገሌግልት ሳቢያ የሚከሰት ኢንፌክሽን ይገኙበታሌ ብሇዋሌ፡፡ (ኢዜአ) 
 

 

ካንሰር በ2030 13 ነጥብ 2 ሚሉዮን 
ሰዎችን ይገድሊሌ 

የቅዱስ ጳውሎስ  ሆስፒታል  የሕክምና 

ዏሳሪያዎችን  በዕርዳታ  ሏገኘ 

ከወሉድ ጋር በተያያዘ  የሚከሰተው የእናቶች ሞት መጠን እየቀነሰ 
ቢመጣም ቁጥሩ አሁንም ከፍተኛ ነው 


