
በኢጤሥምኢ ሕዝብ ግንኙነት አገልግሎት በየአስራ አምስት ቀኑ ዘወትር ማክሰኞ በኢንስቲትዩቱ ክንውኖች ላይ በማተኮር የሚታተም 
ቅጽ 2 ቁጥር 17  ጥቅምዴ 15 ቀን 2003 ዓ.ም 

በ ፌዴሢል  ጤና  ጥ በቃ  ዑኒ ቬዳ ር  
የ ኢ ዴ ዮ ጵ ያ  ¾ጤና ና  ሥ ነ  ም ግ ብ  ም ርም ር  ኢ ን ቬ ዱ ዴ ዩ ዴ   

ወደ ቇጽ 4 ዞሯል 

   በውቬጥ ቇጾች፡- 

የኢንስቲትዩቱ ሠራተኞች ክበብ ዓመታዊ በዓሌ በዴምቀት ተከበረ 

የኤች አይ ቪ ወሟርሽኝን ሂደዴ ለዏከዲዯል የዑያቬችል ቅኝዴ ለዒካሄድ ለባለዐያዎች ቬልጠና ዯቧጠ 

ወደ ቇፗ 4 ዞሯል 

በዘመናዊ የመረጃ አያያዝ መሳሪያ ሊይ ስሌጠና ተሰጠ   
የሊቦራቶሪ መረጃን በኮምፒውተር 
አሠራር በመዯገፍ የመረጃ ጥራትን 
የሚጨምርና ሇተገሌጋዩም 
እርካታን  ይሰጣሌ፤ ሥራዎችንም 
በተቀሊጠፈ መንገዴ ሇማከናወን 
ያግዛሌ በተባሇሇት LIS በተሰኘ  
አዱስ ቴክኖልጂ ሊይ ያተኮረ 
የመጀመሪያ ዙር ሥሌጠና 
ከጥቅምት 8 እስከ 12 እና 
ከጥቅምት 15 እስከ 19  ቀን 
2003 ዓ.ም ዴረስ በሁሇት ዙር 
በኢንስቲትቱ አዲራሸ ተሰጠ፡፡ 
 
ቴክኖልጂው መረጃን ወዯ 
ኮፒውተር ሇማስገባትና 
መረጃዎችን ሇመቆጣጠር የሚረዲ  
እንዱሁም የመረጃዎችን 
ታአማኒነት የሚጨምር ሲሆን፤ 
ዓሇም ከዯረሰበት የቴክኖልጂ 
ዕዴገት አንጻር ይህንን አዱስ 
ቴክኖልጂ በሊቦራቶሪዎች መጠቀም 
ወሳኝና ወቅታዊ ጉዲይ እንዯሆነ 
ተገሌጿሌ፡፡ 
 
ይህ ቴክኖልጂ የኮሚፒውተርን 
እገዛ ወዯ ሊቦራቶሪም በማምጣት 
ዯረጃውን የጠበቀ አገሌግልት 
ሇመስጠት የሚያስችሌ ሲሆን፤ 
ይህንን ተግባራዊ ማዴረግ ዯግሞ 
ከኢንስቲትዩቱ ዓሊማዎች አንደ 
በመሆኑ ጠቀሜታው የጎሊ ነው፡፡   
ቀዯም ስሌ በነበረው አሠራር 
መረጃዎች በእጂ የሚጻፉ 
በመሆናቸው የጥራት ዯረጃቸው 
ዝቅተኛ የነበረ ሲሆን፤  
ተአማኒነትም የጎዯሊቸው ነበሩ፡፡ 
ኢንስቲትዩቱ ይህን አዱስ 
ቴክኖልጂ መጠቀሙ ግን እነዚህን 
ችግሮች ሙለ በሙለ እንዯሚፈታ 
ይታመናሌ፡፡  
 

በላቦራቶሪ ጥራት አመራር ሥርዓት ላይ የአሰልጣኞች 
ስልጠና ተሰጠ 

የኢትዮጵያ ጤናና ሥነ ምግብ 
ምርምር ኢንስቲትዩት ከዓሇም 
የጤና ዴርጅት፣ ከአሜሪካን 
የበሽታ መከላከያና 
መቆጣጠሪያ ማዕከል (CDC) 
እና ከህክምናና ላቦራቶሪ 
ዯረጃዎች ኢንስቲትዩት 
የዓሇም ጤና ዴርጅት ተባባሪ 
ማዕከል ጋር በመተባበር 
ከጥቅምት 15 እስከ 19 ቀን 
2003 ዓ.ም በላቦራቶሪ 
ጥራት አመራር ሥርዓት ላይ 
የአሰልጣኞች ሥልጠና በአዲማ 
ከተማ ሰጠ፡፡ 
 
በስልጠናው ወቅት 
እንዯተገሇጸው የሚመሇከታቸውን 

ለቬልጠናው ዯቪዲሱዎች የምቬክር ወሟቀዴ በዯቧጠበዴ ወቅዴ 



ቇጽ 2 

የኢንስቲትዩቱ ሠራተኞች ክበብ አመታዊ በዓሌ 
 በዴምቀት ተከበረ 

በ1968 ዓ.ም በሠራተኞች 

መዋጮ የተጀመረው እና 
በየአመቱ የሚዯረገው 
የኢንስቲትዩቱ ሠራተኞች 
ክበብ ዓመታዊ በዓሌ 

ጥቅምት 5 ቀን 2003 

ዓ.ም በኢንስቲትዩቱ ግቢ  

በዴምቀት ተከበረ፡፡  

 

በበዓለ መክፈቻ  ሥነ 

ስርዓት ሊይ 
የኢንስቲትዩቱ ዋና 

ዲይሬክተር ድ/ር ፀሐይነሸ 

መሰሇ ባሰሙት ንግግር 

ማህበራዊ ሻይ  ቤቱ 

ከንፍሮ ጀምሮ ወዯ 
ተሟሊ የምሳ አቅርቦት 

የዯረሰው በኢንስቲትዩቱ  

ሠራተኞች ጥረት እና 
ትብብር መሆኑን 

ገሌጸው፤ ሻይ ቤቱ ብዙ 

ሂዯቶችን እና ውጣ 

ውረድችን አሌፎ እዚህ 

መዴረሱ የሚያስዯስት 
በመሆኑ ከዚህ በኋሊም 
የሥራ አመራሩ እገዛ 
እንዯማይሇየው 
ተናግረዋሌ፡፡  

 

ድ/ር ፀሐይነሸ ከዚህም 

በተጨማሪ ከአጋሮች 

የታቀዯውን የአምስት 

ዓመት ስትራተጂክ ዕቅዴ 

እና ሀገሪቱ የነዯፈችውን 

የዕዴገትና 

ትራንስፎረሜሽን  እቅዴ 

ሇማሳካትና በየበኩሊችን 
በርትተን በመስራት  

በስራችን  ውጤታማ 
መሆን ይጠበቅብናሌ 

አንዴነትን በአጠቃሊይ 
ማህበራዊ ግንኙነትን 
ሇማጎሌበት ታስቦ 
የተቋቋመው 
የኢንስቲትዩቱ ሶሻሌ 
ኮሚቴ አጠቃሊይ 
ሪፖርትም የኮሚቴው 
ሰብሳቢ በሆኑት በወ/ሮ 

ዲባሸ ጎሹ ቀርቧሌ፡፡  

ባሇፈው ዓመት 

በተገኘ የሦስት ሚሉዮን 
ብር እርዲታ 
የመመገቢያ አዲራሽ 
ያሇው አንዴ የስሌጠና 

ማዕከሌ  የህንፃ  ግንባታ 

በቅርቡ ስሇሚጀመር 
የሠራተኛው 
የመመገቢያ ቦታ 
እጥረት በቅርቡ 
እንዯሚቀረፍ 

አስታውቀዋሌ፡፡ 

ዲይሬክተሯ በማከሌም 
በኢንስቲትዩቱ 

ብሇዋሌ፡፡ 

 

በዚሁ ሥነ ስርአት ሊይ 

የማህበራዊ ሻይ ቤቱ 

ሉቀመንበር የሆኑት አቶ 

መኮንን አስፋው 

የዓመቱን ማህበራዊ ሻይ 

ቤት ክንውን ሪፖርት 

አቅርበዋሌ፡፡ 

 በኢንስቲትዩቱ 
ሠራተኞች መካከሌ 
የበሇጠ መቀራረብ፣ 

መተሳሰብ፣ መፈቃቀርና 

በሠራተኞች ተመርጠው 
ማህበራዊ ሻይ ቤቱን 

ወደ ቇጽ 3 ዞሯል 



ቇጽ 3 

በኮሚቴ አባሌነት ሲያገሇግለ ሇቆዩ 
ሠራተኞች የማስታወሻ ስጦታ 
የተበረከተሊቸው ሲሆን፤ ኢንስቲትዩቱን 
ሇረዥም ጊዜ አገሌግሇው በጡረታ 
ሇተሰናበቱ ሇኢንስቲትዩቱ የቀዴሞ 
ሠራተኞችም ስጦታ ተበርክቷሌ፡፡ 

 

ስጦታው ከተበረከተሊቸው የቀዴሞ 
ሠራተኞች መካከሌ አንደ የሆኑት አቶ 

አሰፋ ሇማ ‹‹ሇብዙ አመታት 
ኢንስቲትዩቱን አብረን አገሌግሇን ዛሬ 
እዚህ በመዴረሳችንና እንዱህ ባሇ 
ዝግጅት እኛን በማስታወሳችሁና 
በመጋበዛችሁ የእንስቲትዩቱን 

ነኝ እናንተ ሇእኔ ሁሇመናዬ 
ናችሁ፡፡  

 

ሇወዯፊቱ ከቆየሁኝ እንገናኛሇን 
ከሞትኩም ሜዲ ሊይ እንዲትጥለኝ 
አዯራ በማሇት›› ሇኢንስቲትዩቱ 
ሠራተኞች መሌዕክታቸውን 
አስተሊሌፈዋሌ፡፡ 

በበዓለ ሊይ የኢንስቲትዩቱ አመራር 
አካሊት፣ ጥሪ የተዯረገሊቸው 
እንግድች እና መሊው 
የኢንስቲትዩቱ ሠራተኞች የተገኙ 
ሲሆን፤ የሙዚቃ ዝግጅት እና 
አዝናኝ ፕሮግራሞችም ቀርበዋሌ፡፡ 

ሠራተኞችን፣ ሥራ አመራሩን 
በተሇይም ዯግሞ ድ/ር ፀሐይነሸ መሰሇን 
አመሰግናሇሁ›› ካለ በኋሊ ሁሊችሁንም 
እንዯ እኛ ያብቃቹሁ ፤ በስራችሁም 
ቅን እና ታማኝ ሁኑ ታማኝነት 
ከሁለም ይበሌጣሌ የሚሌ መሌዕክት 
አስተሊሌፈዋሌ፡፡  

 

እማሆይ መሰሇች ሀብተየሰ የተሰኙ 
የቀዴሞ ሠራተኛም በበኩሊቸው ‹‹እስከ 
ዛሬ አክብራችሁኛሌ ጠርታችሁኛሌ 
እግዝአብሐር ያክብራችሁ፡፡ እኔ 
ጉዴጓዳ የተማሰ ሌጤ የተራሰ  ሰው 



የኢዴዮጵያ  
¾ጤናና ሥነ ምግብ 
ምርምር ኢንቬዱዴዩዴ 

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

ዘወትር ማክሰኞ 
የሚታተም 

 
 

አዘጋጆች፡- 
    አቤሌ የሻነህ 
    ፍቃደ በሻህ 
    ፀሐይነሸ ኤሉያስ 
     
     
ፎቶግራፈር፡- 
    ጽግነሽ ፀጋዬ 
 
የኮምፒውተር ጽሑፍ፡- 
    ክብነሽ እንግዲ 

 

 

+25112 751522 

+25112 753470 

 

 

+251 1 754744 

+251 1 757722 

 

 

1242/5654 

 
 

 

    ehnri@ethionet.et 

 

ቇጽ 4 

ሥሌጠናው በተመረጡ በስዴስት 
ሆስፒታልች በሁሇት ዙር የሚሰጥ 
ሲሆን፤ ሆስፒታልቹ 
የተመረጡትም   ባሊቸው 
የሊቦራቶሪ መሳሪያዎች ብቃት እና 
ዯረጃ መሆኑን ከስሌጠናው 
አስተባባሪዎች የተገኘው መረጃ 
ያመሇክታሌ፡፡ 
 
በአንዯኛው ዙር ሥሌጠና 

የአሇርት፣ የቅደስ ጳውልስ እና ቤሊ 
ሆስፒታልች ባሇሙያዎች 
ተሳትፈዋሌ፡፡ በተመሳሳይ ሁኔታ 
በሁሇተኛው ዙር የሥሌጠና ክፍሌ 
ከጎንዯር፣ ከመቀላ እና ከአዲማ 
ሆስፒታልች የተውጣጡ ባሇሙያዎች 
ይሰሇጥናለ፡፡  
 
ከኢንስቲትዩቱ ጋር በመተባበር 
ሥሌጠናውን ያዘጋጀው የአሜሪካን 
የበሽታ መከሊከያና መቆጣጠሪያ 

ማዕከሌ (CDC) ነው፡፡ 
 
በስሌጠናው ሊይ ብዛታቸው 44 
የሆነ ከሦስቱ ሆስፒታልች 
የተውጣጡ የሊቦራቶሪ 
ቴክኖልጂስቶች፣ የመስተንግድ 
ሠራተኞችና የአይ ቲ ባሇሙያዎች 
ተሳትፈዋሌ፡፡  

በዘመናዊ የመረጃ ...  

የላቦራቶሪ ባሇሙያዎች በላቦራቶሪ ጥራት አመራር ሥርዓት ዙሪያ 
ማሰልጠን የላቦራቶሪዎችን ዓሇም አቀፍ እውቅና ሇማግኘት 
የሚወሰዴ የመጀመሪያ እርምጃ ሲሆን፤ ይህም ሁለም አገራት 
የሚያከናውኑት ተግባር ነው፡፡ 
 
ስልጠናው ባሇሙያዎቹ የላቦራቶሪ ጥራት አመራር ሥርዓትን 
አስመልክቶ ሰፋ ያሇ ዕውቀት እንዱጨብጡ በማስቻል ላይ 
ያነጣጠረ ሲሆን፤ ከዚህም በተጨማሪ ስሇጥራት አመራር 
ሥርዓትን ጠቀሜታ እንዱረደ፣ የጥራት አመራር ሥርዓትን 
አንኳር ነጥቦች እንዱያውቁ፣ የጥራት ዯንቦችን/መመሪያዎችን 
ታሪካዊ እዴገት መተንተን እንዱችለ እና በዚህ በጥራት 
ሞዳል እና በአይ ኤስ ኦ እና ሲ ኤል ኤስ አይ ዯረጃዎች 

መካከል ያሇውን ግንኙነት እንዱገነዘቡ የሚያስችል ነው፡፡ 
በስልጠናው ላይ ከተሇያዩ ክልሎች የተውጣጡ 39 
ባሇሙያዎች ተሳትፈዋል:: 

በላቦራቶሪ ጥራት አመራር ... 

ቬልጠናው በዯቧጠበዴ ወቅዴ 

የኤች አይ ቪ ወሟርሽኝን ሂደዴ ለዏከዲዯል የዑያቬችል ቅኝዴ ለዒካሄድ 

ለባለዐያዎች ቬልጠና ዯቧጠ 

የኤች አይ ቪን 

ወሟርሽኝ ሂደዴ በአቇር 

አቀፍ ደሟጃ 

ለዏከዲዯል 

የዑያቬችለውን ቅኝዴ 

ለዒካሄድ  የዑያግዝ 

ቬልጠና ከዯዏሟጡ 20 

የክልል ላቦሢድሡዎች 

ለዯውጣጡ የላቦሢድሡ 

ባለዐያዎች ከጥቅምዴ 

15 እቬከ 19 ቀን 

2003 ዓ.ም ዯቧጠ፡፡ 

 

ከሥልጠናው በኋላ 

በዏላው አቇሡደ 

ከዑቇኘ 114 የቅኝዴ 

ወሟዳዎች ዒለዴም 75 

የቇጠር፣ 39 የከዯዒ 

እንዲሁም ከፖሊቬ 

ሠሢዊዴና ዏከላከያ 

በኤች አይ ቪ 

ቫንዱናዲል ቅኝዴ 

ወቅዴ በዯቧበቧበው 50 

ሺ በዑደርቬ የደም 

ናዐና ላይ ምርዏሢው 

ይካሄዳል፡፡ 

ባለዐያዎዷ 

ወደየዏጡበዴ ክልል 

በዏዏለቬ በደም 

ናዐናው ላይ 

የዑካሄደውን 

ምርዏሢ በዘዏቻ 

ዏልክ በዒካሄድ 

አንድ ወር ባልሞላ 

ጊዜ ውቬጥ ዏሟጃውን 

ለኢንቬዱዴዩደ 

እንደዑያቀርቡ 

ይጠበቃል፡፡ 

 

የዑቧበቧበው ዏሟጃ 

በዏላው አቇሡደ 

ቫይሟቨ የዑቇኝበዴን 

ደሟጃ የዑያቪይ 

በዏሆኑ ቫይሟቨን 

ለዏከላከልና 

ለዏቆጣጠር 

የዑያቬችሉ 

ፕሮግሢሞችን ለዒቀድ 

የዑያቬችል ነው፡፡ 

 

የዑካሄደው ይኸው 

እንደ አውሮፓውያኑ 

አቆጣጠር የ2009 

ቅኝዴ  ከዚህም 

በዯጨዒሡ በቫይሟቨ 

በዏጠቃዲዶው 

ምክንያዴ ቫይሟቨን 

ወደ ህጻናዴ 

ሊያቬዯላልሰ የዑችሉ  

እናድችን አሀዝ፣ 

በቫይሟቨ አዲቬ የዯያዙ 

ቧዎችን ግምዲዊ አሀዝ 

እና በዓዏደ በኤች አይ 

ቪ የሞደ ቧዎችን አሀዝ ፣ 

በአቇሡደ በሽዲው 

በደዒዶው ውቬጥ ያሉ 

ወቇኖችን ግምዲዊ አሀዝ 

ለዒወቅ የዑሟዳ ቩሆን፤ 

በሽዲው በዯለያዩ 

ልዒዲዊና ዒሇበሢዊ 

ክንውኖች ላይ 

የዑያቪድሟውን ዯጽዕኖ 

ለዒወቅ እንዲሁም 

ወሟርሽኘን ለዏግዲዴ 

የዯዘሟጋው ዏርሃ ግብር 

በአግባቡ ውጤዴ 

ዒምጣዴ እና 

አለዒምጣደን ለዏለካዴ 

እና ይሄንኑ ዏሠሟዴ 

በዒድሟግም ዏርሃ 

ግብሠን እንደቇና 

ለዏከለቬ የዑያቬችሉ 

ዏሟጃዎችን ለዒግኗዴ 

የዑያቬችል ነው፡፡ 

የቬልጠናው  ዏክሯቻ ሥነ-ቬርዓዴ በዯካሄደበዴ  ወቅዴ 


