
በኢጤሥምኢ ሕዝብ ግንኙነት አገሌግልት በየአስራ አምስት ቀኑ ዘወትር ማክሰኞ በኢንስቲትዩቱ ክንውኖች ሊይ በማተኮር የሚታተም 
ቅጽ 3 ቁጥዛ 10  ጥዛ 15 ቀን 2004 ዓ.ዔ 

በ ፌዴዙል  ጤና  ጥ በቃ  ዑኒ ስዳ ዛ  
ኟ ኢ ዴ ዮ ጵ ኢ  ¾ጤና ና  ሥ ነ  ዔ ግ ብ  ዔ ዛዔ ዛ  ኢ ን ስ ዱ ዴ አ ዴ   

ወደ ቇጽ 2 ዞሯል 

   በውስጥ ቇጾች፡ - 

ባለዐኢዎች በእዛግዝና ወቅዴ በዑሰጥ ንጥዖ ነቇዛ  ሏጠቃቀዔ ላይ ሥልጠና ዯሰጣዶው 

ጥዙደን ኟጠበቀ ኟወባ በሽዲ ኟዔዛዏዙ ሏቇልግሎዴ ዏስጠዴ ኟዑኢስችል ዏዏዘኢ ዯዘጋዷ 
 .  

 

ወደ ቇጽ 2 ዞሯል 

ወደ ቇጽ 2 ዞሯል 

በያዝነው በጀት ዓመት በኢንስቲትዩቱ ሉሰሩ ከታቀደት አብዛኛዎቹ 

ፕሮጀክቶች በተሇያዩ ኬሚካልችና ሪኤጀንቶች አቅርቦት እጥረት 

ምክንያት በተያዘሊቸው የጊዜ ሰላዲ መሰረት ሇማከናወን ችግር 

በመፈጠሩ  የኢንስቲትዩቱ የማኔጅመንት ፣የቡድን አስተባባሪዎችና 

የፕሮጀክት መሪዎች እንዱሁም የግዥና ንብረት አስተዲዯር ቡድን 

አባሊት በተገኙበት በመፍትሄዎቹ ዙሪያ ጥር 10 ቀን 2004 ዓ/ም 

ሰፊ ውይይት ተካሄዯ፡፡ 

 

የውይይቱ ዋና ዓሊማ በ 2003 ዓ/ም ከተሇያዩ የሥራ ክፍልች 

በቀረቡ የግዥ ጥያቄዎች መሰረት ከውጪ አገር አቅራቢዎች 

ኬሚካልችንና ሪኤጀንቶችን ሇመግዛት  ወጥቶ በነበረው ጨረታ 

በኢንስዱዴአደ በእኟለደ 

ስለዑከናወነው  ኟጥበቃ ስዙ ሏሁን 

ከዑቇኝበዴ ደዖጃ በዯሻለ ቅልጥፍናና 

ጥዙዴ ለዏስዙዴ በዑቻልበዴ 

ዏንቇድ   ኟኢንስዱዴዯአደ ዯ_ዋና 

ዳይዚክዯዛ፣ ዔ_ዋና 

ዳይዚክዯዛ፣ኟሰው ሀብዴ ስዙ 

ሏዏዙዛና ኟጠቅላላ ሏቇልግሎዴ 

ዳይዚክድዚዴ፣ኟስነ ዔግባዛ ዏከዲዯኢ 

ክፍል ፣ ኟህዝብ ግንኙነዴ ጽ_ቤዴ 

እንዲሁዔ ኟኟዝዖቃው ኟጥበቃ 

ሏስዯባባዘዎችና ኟጥበቃ 

ሠዙዯኞች፣በዯቇኙበዴ ጥዛ 14 ቀን 

2004 ዓ.ዔ ሰፋ ኢለ  

ውይይዴ ዯካሂዷል፡፡ 

 

በጤናው ዘርፍ ባህሊዊ 

መድሃኒትና ህክምና 

ከመዯበኛው ጤና እንክብካቤ 

ጋር ተቀናጅቶና ተዋህዶ 

በስፋት ጥቅም ሊይ በመዋል 

ህብረተሰቡ የተሻሇ አገልግሎት 

እንዲያገኝ በማስቻል ሊይ 

ያተኮረና በመሊው አገሪቱ 

የተካሄዯ አገር አቀፍ የዳሰሳ 

ጥናት መረጃ የማሰባሰብ 

ተግባር ተጠናቀቀ፡፡ 

ከባህል ሕክዔና ባለዐኢዎች ጋዛ ኟቡድን ውይይዴ በዯካሄደበዴ ወቅዴ 

በኢትዮጵያ ጤናና ሥነ ምግብ ምርምር 

ኢንስቲትዩት የባሕሊዊ መድሃኒት ምርምር 

ዳይሬክቶሬት ባሇሙያዎች እንዳስታወቁት 

ይሄንን የዳሰሳ ጥናት ማካሄድ መንግሥት 

በኢንስዱዴአደ ኟዯዷዏዖውን ኟጤና 

ልዒዴ ሠዙዊዴ ግንባዲ በሁሉዔ 

ኟሥዙ ሂደድች በሥዙ ላይ እንዲውል 

ኟ1ለ5 ዴስስዛን ዯግባዙዊ በዒድዖግ 

በኟዯሰዒበዴ ኟሥዙ ዘዛፍ 

ውጤዲዒ ዯግባዛ ዒከናወን 

እንደዑጠበቅባዶው በዯለይ በጥበቃ 

ስዙ ላይ ኟዑቇኙ ሠዙዯኞች 

ከኢንስዱዴአደ ኟሥዙ ባህዘ ሏንጻዛ 

ከፍዯኛ ሃላፊነዴ እንዳለባዶው በውል 

ዯቇንዝበው ኟኟእለዴ ዯግባዙዶውን 

በንቃዴ ዒከናወን እንደዑቇባዶው 

ዶክዯዛ ሏዔሀ ከበደ ኟኢንስዱዴአደ 

ዯ_ዋና ዳይዚክዯዛ ሏስቇንዝበዋል፡፡ 



በባህሊዊ መድሀኒት ህክምና 

አኳያ ያሇውን ፍሊጐት 

ከተጠቃሚው ህብረተሰብ 

የዚህ ህክምና ዘዴ ፍሊጐት 

ጋር ምን ያህል 

እንዯሚጣጣም ሇማወቅ፣ 

በሁሇቱ የጤና ስልቶች 

ተሰማርተው አገልግሎቱን 

በሚያበረክቱት አካሊት 

መካከል ተቀራርቦ 

ሇመሥራትም ሆነ ሇመዋሀድ 

ምን ያህል ቁርጠኝነት 

እንዳሇ፣ በዚህ ዙሪያ ያለት 

ችግሮችስ ምን ምን እንዯሆኑ 

ሇመረዳት የሚጠቅም ሲሆን፤ 

መንግሥት ባህሊዊ 

መድሃኒትና ህክምናን 

አስመልክቶ ሇሚያወጣቸው 

አዳዲስ ፖሉሲዎችና 

ዯንቦችም ጥሩ አቅጣጫ 

ይሰጣል ተብሎ 

ይታመናል፡፡ 

 

ይሄው ጥናት ባሇፈው 

ታህሣሥ ወር በመሊው 

አገሪቱ አጠቃሊይ የዳሰሳ 

ጥናት በማካሄድ የተጀመረ 

ሲሆን፤ በአራት የተሇያዩ 

መጠይቆች የአገልግሎቱ 

ተጠቃሚ ከሆነው 

ህብረተሰብ፣ አገልግሎቱን 

ከሚሰጡት ባህሊዊ ህክምና 

አዋቂዎች፣ ከጤና 

ሙያተኞችና በየወረዳው 

የህብረተሰቡ ተወካዮች 

ናቸው ተብሇው ከተመረጡ 

ግሇሰቦች በ77 መረጃ 

ሰብሳቢዎች አማካይነት 

ተፈሊጊውን መረጃ አሰባስቦ 

አጠናቋል፡፡  

 

የተሰበሰበውን መረጃ 

የመተንተንና የማጠናቀሩ 

ሥራ በሂዯት ሊይ መሆኑን 

ሇመረዳት ተችሏል፡፡ 

 

እቃዎቹ በመምጣት ሊይ ቢሆኑም ያሇው አንድ ትራንዚተር ብቻ 

በመሆኑ በጅቡቲ፣በሞጆ ዯረቅ ወዯብና በቦላ ጉምሩክ የሚገኙ 

እቃዎችን አሰፈሊጊውን ፎርማሉቲ አሟሌቶ ሇማውጣት በሚቻሌበት 

መንገድ ሊይ ተወያይቶ የጋራ መፍትሄ  ሇመቀየስ መሆኑን ዶ/ር 

አምሀ ከበዯ የኢንስቲትዩቱ ተ/ዋና ዲይሬክተር አስረድተዋሌ፡፡ 

 

በዚህም መሰረት በግዥና ንብረት አስተዲዯር ቡድን ውስጥ በመስራት 

ሊይ የሚገኙት አንድ ቋሚና ሶስት ኮንትራት ባሇሙያዎች የስራ 

ክፍፍሌ በማድረግ በጅቡቲ፣ በሞጆ ዯረቅ ወዯብና በቦላ ጉምሩክ 

የሚገኙትን ሌዩ ሌዩ ኬሚካልችና ሪኤጀንቶችን በአፋጣኝ 

ፎርማሉቲዎችን በማሟሊት ወዯ ኢንስቲትዩቱ ገቢ የሚዯረጉበትን 

ሁኔታ ማመቻቸትና ተግባራዊ ማድረግ እንዯሚጠበቅባቸው መመሪያ 

ተሰጥቶበታሌ፡፡ 

 

ሇዘሇቄታው ግን ባለት ክፍት መዯቦች የሰው ሀይለ እንዱሟሊ የሰው 

ሀብት ስራ አመራርና ጠቅሊሊ አገሌግልት ዲይሬክቶሬት የቅድሚያ 

ትኩረት ሰጥቶ በአፋጣኝ ተግባራዊ ማድረግ እንዯሚጠበቅበት ጥብቅ 

ማሳሰቢያ የተሰጠ ሲሆን፣በላሊ በኩሌ ግን አሁን ያለት የግዥና 

ንብረት አስተዲዯር ባሇሙያዎች በእየሇቱ የሚጠበቅባቸውን ስራ 

እየሰሩ ስሇመሆናቸው ተገቢው ክትትሌና ቁጥጥር በፕ/ፋ/ክ/ግ/ 

ዲይሬክቶሬት በኩሌ እየተዯረገ ሇተ/ዋና ዲይሬክተርና ሇም/ዋና 

ዲይሬክተር ሪፖርት እንዱቀርብ አመራር ተሰጥቶበታሌ፡፡ 

 

በመጨረሻም የኢንስቲትዩቱን የግዥ ሂዯት የተፋጠነና የተሳሇጠ  

ሇማድረግ በእስከ አሁኑ እቅስቃሴያችን የነበሩ ጉሌህ ማነቆዎችና  

ክፍተቶች ተሇይተው የታወቁ ስሇሆነ ዘመናዊ የመረጃ አያያዝና 

የተሟሊ የግዥ ጥያቄ አቀራረብን ተግባራዊ በማድረግ የውስጥ 

አሰራራችን ቀሌጣፋና ግሌጽ  እንዱሆንና ከኢንስቲትዩቱ ውጪ 

የሚገጥሙንን ችግሮች ዯግሞ ከሚመሇከታቸው ጋር በቅርብ 

በመወያየት ዘሇቄታዊ መፍትሄ መፈሇግ ስሇሚገባ ሁለም የየድርሻውን 

መስራት እንዯሚጠበቅበት ጥብቅ ማሳሰቢያ ተሰጥቶበታሌ፡፡    

 

ኟጥበቃ ሥዙ ከባድ ሀላፊነዴ ስለሆነ ኟጥበቃ 

ሰዙዯኞች ኟግቢውን ኟቆዳ ስፋዴ ግዔዴ ውስጥ 

በዒስቇባዴና ኟዯለኢአ ሌሎች ዯቋዒዴዔ 

በሏንድ ግቢ ውስጥ ስለዑቇኙ በዯለይ ደግዕ 

ኟኡኒቨዛስዱ ዯዒዘዎች ኟዯወሰኑዴ ኟዑኖዴ 

ኢንስዱዴአደ ውስጥ ስለሆነ በዯቻለ ዏጠን 

ዒንነዲዶውን በዏለኟዴ፣ እንዲሁዔ በኟእለደ 

ደግዕ ለዯለኢአ ኟህክዔና ሏቇልግሎድች 

ኟዑዏጡ እንግዶች ስላሉ በዴእግስዴና በጥንቃቄ 

ሥዙዶውን ዒከናወን እንደዑቇባዶው ሏክለው 

ሏስዖድዯዋል፡፡ 

ኟጥበቃ ሠዙዯኞች በበኩላዶው በዋናው በዛ ግዙና 

ቀኝ ኟነበዖው ሏጥዛ ለዖዥዔ ጊዜ ዝዛሶ ዏቆኟደ 

ከዯለኢአ ሏካባቢዎች ዒንነዲዶው ኢልዲወቁ 

ሰዎች እኟዏጡ ለዒደዘኢነዴ እኟዯጠቀዐበዴ 

በዏሆኑ ለጥበቃ ሥዙዶው ችግዛ 

እንደዝጠዖባዶውና ኢንስዱዴአደ 

ከዑዏለከዲዶው ኟክፍለ ከዯዒው ሀላፊዎች ጋዛ 

በዏነጋቇዛ ዏፍዴሄ እንዲዝለግለዴ ጠይቀዋል፡፡ 

 

በዯጨዒዘዔ ለግቢው ጥበቃ ሏስዝላጊ ኟሆነው 

ኟፓውዛ ኟዏብዙዴ ሏቇልግሎዴ እጥዖዴ ባለባዶው 

ሏካባቢዎች እንዲቇባላዶው፣ኟቆዛቆዜው ሏጥዛ 

በዑቇባ ዯጠናክዜ እንዲሰዙላዶው፣ሏዔሽዯው 

ኟዑሰ ሠዙዯኞች ዏዖጃ በኟጊዜው 

ወደ ቇጽ 2 ዞሯል 



በተሇያዩ የአገራችን ክፍልች የሚገኙ 
ነፍሰጡር እናቶች በእርግዝናቸው ወቅት 
በተጨማሪ ስሇሚሰጣቸው የአይረን ፎላት 
ንጥረ ነገር አጠቃቀም ሊይ ያተኮረ ስሌጠና 
ከተሇያዩ ተቋማት ሇተውጣጡ ባሇሙያዎች 
በኢንስቲትዩቱ የምግብና ሥነ ምግብ ሳይንስ 
ዲይሬክቶሬት ባሇሙያዎች ጥር 1 ቀን 2004 
ዓ/ም በኢንስቲትዩቱ የመሰብሰቢያ አዲራሽ 
ተሰጠ፡፡ 
 
የስሌጠናው ዋና ዓሊማ በእርግዝና ወቅት 
የሚሰጠው የአይረን ፎላት ተጨማሪ ንጥረ 
ነገር አጠቃቀም ሊይ ተገቢውን ጥናት 
በማካሄድ ሇእናቶች ተስማሚነቱን 
በማረጋገጥ የተገሌጋዮችን ቁጥር 
ሇመጨመር እንዱቻሌ የግንዛቤ ዯረጃቸውን 

ማሻሻሌ፣እንዱሁም ሇነፍሰጡር 
እናቶች ግንዛቤ የሚሰጡ በራሪ 
ጽሁፎችን በማዘጋጀትና በማሰራጨት 
ተግባራዊ እንዱሆን ማድረግና 
ከስድስት ወር በኋሊም እንቅስቃሴው 
እንዯሚገመገም  አክሇው 
አስረድተዋሌ፡፡ 
 
በዚህ ሥሌጠና ሊይ የተካፈለት 19 
ባሇሙያዎች ከኢትዮጵያ የጤናና 
የሥነ ምግብ ምርምር 
ኢንስቲትዩት፣ከዓሇም ባንክ፣ 
ከማክሮኒውትሬንት ኢኒሸቲቭ- 
ኢትዮጵያ እና ከተሇያዩ ዩኒቨርስቲዎች 
የተውጣጡ መሆናቸው ታውቋሌ፡፡ 

ከፍ ሇማድረግ በሚቻሌበት መንገድ 
የጋራ ስሌት ሇመቀየስ መሆኑን 
የስሌጠናው አስተባባሪና የምግብና 
ሥነ ምግብ ሣይንስ ምርምር 
ዲይሬክቶሬት ተ/ዲይሬክተር የሆኑት 
ወ/ሮ አረጋሽ ሣሙኤሌ ገሌጸዋሌ፡፡ 
 
ጥናቱ በመጀመሪያ በአራቱ ሰፋፊ 
ክሌልች ማሇትም በኦሮሚያ፣በአማራ፣ 
በዯቡብ ብ/ብ/ሕ/ ክሌሌና በትግራይ 
ክሌሌ እንዯሚካሄድና በሚገኘው 
ውጤት መሰረት የስሌጠና 
መሳሪያዎችን በማዘጋጀት የጤና 
ኤክስቴንሽን ሠራተኞችንና የጤና 
ሌማት ሠራዊት አባሊትን በማሰሌጠን 
የአገሌግልት አሰጣጡን 

እንዲደዛሳዶው፣ኟልብስ ዏቀኟዘኢ ስፍዙ እንዲዏቻችላዶው በዏጠኟቅ 

በዯደዖቇው ኟጋዙ ውይይዴ ባቇኙዴ ግንዛቤ በኟሽፍዲዶው ኟዑቇኙዴን 

ኟቡድን ሏባላዴ ቡድናዊ ስዓዴ ሏጠናክዖው ኟዯጣለባዶውን ሀላፊነዴ 

በብቃዴ ሊወጡ እንደዑጥ ሏዖጋግጠዋል፡፡ 

በዏጨዖሻዔ ኢንስዱዴአደ ውስጥ ለዔዛዔዛ ዯግባዛ ኟዑውሉ በዛካዲ 

ኟባክዳዘኢና ኟቫይዖስ በሽዲዎች ናዐናዎች ይቇኛሉ፡፡ እነዚህ ናዐናዎች 

በዯቇቢው ዏንቇድ በጥንቃቄ ካልዯጠበቁና ካልዯኢዙ በህብዖዯሰቡ ዘንድ 

ኟዑኢስከዴሉዴ ሏደጋ ከፍዯኛ ነው፡፡  

ይህንን ከፍዯኛ ሀላፊነዴ ሁሉዔ ኟጥበቃ ሠዙዯኞች በዑቇባ ዯቇንዝባችሁ 

ኟዘወዴዛ ኟጥበቃ ስዙችሁ ጥንቃቄ ኟዯዕላበዴ ሊሆን ይቇባዋል ሲሉ 

ኟኢንስዱዴአደ ሃላፊዎች በጥብቅ ሏስቇንዝበዋል፡፡  

        ሥልጠናው በዯሰጠበዴ ወቅዴ 



ኟኢዴዮጵኢ  
¾ጤናና ሥነ ዔግብ 
ዔዛዔዛ ኢንስዱዴአዴ 

በኢትዮጵያ ¾ጤናና ሥነ
-ምግብ ምርምር 
ኢንስቲትዩት ሕዝብ 
ግንኙነት አገሌግልት 
በየአስራ አምስት ቀኑ 

ዘወትር ማክሰኞ 
የሚታተም 

 
 

አዘጋጆች፡- 
    አቤሌ የሻነህ 
    ፍቃደ በሻህ 
    ፀሐይነሸ ኤሉያስ 
     
     
ፎቶግራፈር፡- 
    ህዝብ ግንኙነት ጽ/ቤት 
 
የኮምፒውተር ጽሑፍ፡- 
ሐረገወይን ይግዛው 
 

 

 

+25112 751522 

+25112 753470 

 

 

+251 1 754744 

+251 1 757722 

 

 

1242/5654 

 
 

 

    ehnri@ethionet.et 
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ይሄንኑ ህዴዏዴ በ www.ehnri.gov.et ላይ ኢቇኙዲል 

ማጠናቀቅ መሆኑን የስሌጠናው አስተባባሪ 

ኦፊሰር የሆኑት አቶ ጥሊሁን ሙጬ 
አስረድተዋሌ፡፡ 

 

ረቂቅ ማኑዋለን ያዘጋጁት  ከፒኤምአይ 
(PMI),ከአይካፕ (I-Cap) እና 

ከኢንስቲትዩቱ የተውጣጡ ባሇሙያዎች 
በቅንጅት መሆኑንና ቀዯም ብል 

ማኑዋለን ሇማዲበር የተሇያዩ ስብሰባዎችና 
ውይይቶች መካሄዲቸውን ገሌጸው የዚህ 

የአሰራር ማኑዋሌ ተጠናቆ ስራ ሊይ 
መዋሌ በተሇያዩ ሊቦራቶሪዎች 

የሚታየውን የተዘበራረቀ አሰራር 
በማስቀረት ወጥነት ባሇውና ተመሳሳይ 

በሆነ አሰራር አገሌግልቱን  መስጠት 
ስሇሚያስችሌ ጠቀሜታው የጎሊ መሆኑን 

ኦፊሰሩ አክሇው ገሌጸዋሌ፡፡ 

 

የዚህ ረቂቅ ማኑዋሌ የመጨረሻው 
ግምገማ በአሁኑ ስብሰባ ተጠናቆና 

ማንዋለ በአጭር ጊዜ ታትሞ 
ሇየሚመሇከታቸው የጤና ሊቦራቶሪዎች 

እንዯሚሰራጭና ሁለም የወባ በሽታን 
በሊቦራቶሪ ምርመራ በማረጋገጥ ጥራት 

ያሇው ውጤት ሇህሙማን በመስጠት 
አፋጣኝ ሕክምና እንዱያገኙ የሚያስችሌ 

ከመሆኑም በሊይ በዚህ ረገድ ይታይ 
የነበረውን ችግር ያስወግዲሌ ተብል 

ይታመናሌ፡፡  

በአገራችን በገዲይነታቸው የቅድሚያ 

ትኩረት ከተሰጣቸው  በሽታዎች መካከሌ 
አንደ የሆነውን የወባ በሽታን ሇመከሊከሌና 

ሇመቆጣጠር ከሚያስችለት እርምጃዎች 
መካከሌ አንደ ጥራቱ የተረጋገጠ እና 

አስተማማኝ  የሊቦራቶሪ የምርመራ ውጤት 
ሇታካሚዎች በፍጥነት መስጠት በመሆኑ 

ይሄንኑ በመሊው አገሪቱ ወጥ በሆነ መሌኩ 
ሇመሥራት የሚያስችሌ መመሪያ ተዘጋጀ፡፡  

 

በተዘጋጀው ረቂቅ የአሰራር መመሪያ ሊይ 
በባሇሙያዎች የተዯረገው የማዲበሪያ 

ውይይት የተካሄዯው ከጥር 7 እሰከ ጥር 
10 ቀን 2004 ዓ.ም ባለት ቀናት በአዲማ 

ኤክዚኩቲቭ ሆቴሌ ሲሆን፤ የተዘጋጀው 
መመሪያም ከታተመ በኋሊ በቅርቡ 

ሇየሚመሇከታቸው ሊቦራቶሪዎች 
እንዯሚሰራጭ ተጠቁሟሌ፡፡ 

 

የስብሰባው ዋና ዓሊማ የወባ በሽታ 

የምርመራ አገሌግልት ሇመስጠት በሚችለ 
በመሊ አገራችን በሚገኙ የጤና 

ሊቦራቶሪዎች የወባ በሽታን ሇማረጋገጥ  
በሚዯረገው የሊቦራቶሪ ምርመራ 

አገሌግልት የሚሰጠው ውጤት ጥራቱን 
የጠበቀ እንዱሆን ሇማድረግ በሁለም 

ሊቦራቶሪዎች ዘንድ ተመሳሳይ የሥራ 
አካሄድ እንዱኖራቸው እንዯ ሥራ መመሪያ 

ሆኖ እንዱያገሇግሌ በተዘጋጀው ረቂቅ 
የአሰራር ማኑዋሌ ሊይ ግምገማ በማድረግ 


