
በኢጤሥምኢ ሕዝብ ግንኙነት አገልግሎት በየአስራ አምስት ቀኑ ዘወትር ማክሰኞ በኢንስቲትዩቱ ክንውኖች ላይ በማተኮር የሚታተም 
ቅጽ 4 ቁጥር 4  ግንቦት 15 ቀን 2004 ዓ.ም 

በ ፌዴራል  ጤና  ጥ በቃ  ሚኒ ስቴ ር  
የ ኢ ት ዮ ጵ ያ  ¾ጤና ና  ሥ ነ  ም ግ ብ  ም ርም ር  ኢ ን ስ ቲ ት ዩ ት   

   በውስጥ ገጾች፡- 

 ለኢንስቲትዩቱ ሴት ሠራተኞች የአቅም ማጎልበቻ ሥልጠና ተሰጠ  
 
 

በሀገራችን በሁሉም 

ክልሎች በተደጋጋሚ 

በወረርሽኝ መልክ 

በመከሰት በሰውና 

በእንስሳት ጤና ብሎም 

በሀገሪቱ ኢኮኖሚ ላይ 

ከፍተኛ አሉታዊ ተጽኖ 

እያደረሰ ያለውን 

የእብድ ውሻ በሽታ 

በሁለት ዙር ለተለያዩ ሰልጣኞች በፀረ ኤች አይ 

ቪ መድኃኒትን አሰመልክቶ በሚደረግ የላቦራቶሪ 

ምርመራ ላይ ያተኮረ የአሰልጣኞች ሥልጠና 

በኢንስቲትዩቱ የክልል ላቦራቶሪ አቅም ግንባታ 

ዳይሬክቶሬት ከግንቦት 16 ቀን 2004 ዓ.ም  

ጀምሮ ለተከታታይ 15 ቀናት በኢንስቲትዩቱ 

አዳራሽ   ተሰጠ:: 

 

በዳይሬክቶሬቱ የላቦራቶሪ ኦፊሰር የሆኑት አቶ 

ጥላሁን ሙጨ እንደገለጹት የሥልጠናው ዓላማ 

ወደ ገጽ 3 ዞሯል 

ወደ ገጽ 2 ዞሯል 
ወደ ገጽ  4 ዞሯል 

ኮንፍራንሱ በተካሄደበት ወቅት 

ለመከላከል እና 

ለመቆጣጠር እንዲሁም 

በሀገር አቀፍ ደረጃ 

የበሽታውን ስርጭት 

መጠን ለማወቅ የሚረዳ 

የዳሰሳ ጥናት ከግንቦት 

3/2004 ዓ.ም ጀምሮ 

መካሄድ ተጀመረ፡፡ 

 

በኢንስቲትዩቱ ተላላፊና 

ተላላፊ ያልሆኑ 

በሽታዎች ምርምር 

ዳይሬክቶሬት የእንስሳት 

ነክ በሽታዊች ቡድን 

መሪ የሆኑት ዶ/ር 

አብርሃም አሊ 

እንደተናገሩት የእብድ 

ኢንስቲትዩቱ ላለፉት አምስት 
ዓመታት በህብረተሰብ ጤና 
ችግሮች ዙሪያ ከአከናወናቸው 
ጥናትና ምርምሮች መካከል አገራዊ 
ጠቀሜታቸው ከፍተኛ የሆኑትንና 
የተወሰኑ የምርምር ውጤቶቹን 
ለህብረተሰቡና ለባለድርሻ አካለት 
ለማስተዋወቅና ግንዛቤ ለማስጨበጥ 
የሚረዳ ሁለተኛውን የሣይንስ 
ኮንፈረንስ ግንቦት 6 እና 7 ቀን 
2004 ዓ.ም በጊዮን ሆቴል ስብሰባ 
አዳራሽ አካሄደ፡፡ 
 
ዶ/ር አምሀ ከበደ የኢንስቲትዩቱ 
ተ/ዋና ዳይሬክተር ዓውደ ጥናቱን 
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የሴቶችን የውሳኔ ሰጭነት ሚና 

ለማጎልበትና በሥርዓተ ፆታ ዙሪያ 

የሚደረገውን ኮሙንኬሽን ለማሻሻል 

ብሎም ሴቶች በራስ የመተማመን 

አቅማቸውን ለማዳበር የሚረዳ ሥልጠና 

ከግንቦት 13 እስከ 16 ቀን 2004 ዓ.ም 

ድረስ በደብረዘይት ሥራ አመራር 

ኢንስቲትዩት ተካሄደ፡፡ 

 

ሥልጠናው የሴቶችን የውሳኔ ሰጭነት 

ሚና እና የኮሙንኬሽን ክህሎታቸውን 

ከማዳበሩም በተጨማሪ ሴቶች በራስ 

የመተማመን አቅማቸውን በማጎልበት 

መብትና ግዴታቸውን አውቀው የጾታ 

ጉዳይን በተገቢው መንገድ ኮሚኒኬት 

ማድረግ እንዲችሉ ያደርጋል ያሉን 

በኢንስቲትዩቱ ከፍተኛ የህዝብ ግንኙነት 

ባለሙያና የስርዓተ ጾታ ተወካይ የሆኑት 

ወ/ሮ ፀሐይነሽ ኤልያስ ናቸው፡፡ 

 

በዕለቱ “ሥርዓተ ጾታና ህግ” በሚል ርዕስ 

የኢትዮጵያ ህጎችና መመሪያዎች ለሴቶች 

የሰጣቸው መብቶች ምን ምን እንደሆኑና 

እነዚህንም መብቶች ሴቶች እንዴት 

መጠቀም እንዳለባቸው ገለጻ ያደረጉት 

በፍትህ ሚኒስቴር የህግ ባለሙያ የሆኑት 

ወ/ሮ ህብረት አባሆይ ናቸው፡፡  

 

ሥርዓተ ጾታና ኮሙንከሽን በሚል ርዕስ 

የስልጠናው ተሳታፊዎች በከፊል 

ውሻ በሽታ በኢትዮጵያ ለረጅም አመታት ከሚታወቁት 

በሽታዎች ውስጥ አንዱ ሲሆን ካለፉት 50 አመታት ጀምሮ 

ኢንስቲትዩቱ በሀገሪቱ የእብድ ውሻ በሽታን በመከላከልና 

በመቆጣጠር ረገድ ከፍተኛ ሚና በመጫወት ላይ እንደሚገኝ 

ገልጸዋል፡፡ 

 

በሀገር አቀፍ ደረጃ የበሽታውን ስርጭት መጠን ለማወቅ 

የሚረዳ የተሟላ አሃዝ ባይኖርም ኢንስቲትዩታችን ይህንን 

የመረጃ ክፍተት ለመሙላትና በሽታውን በዘላቂነት ለመከላከል 

እና ለመቆጣጠር የሚያስችል ስልት በመንደፍ በጥናቱ ላይ 

የተመሰረቱ መረጃዎችን ለማመንጨት በ9 ክልሎችና በ2  

ከተማ አስተዳደሮች ጥናት እያካሄደ መሆኑን ዶ/ር አብርሃም 

አክለው ገልጸዋል፡፡  

በአሁኑ ወቅት የእብድ ውሻ በሽታ መከላከያ ክትባት 

ስርጭት፣ የእብድ ውሻ በሽታ ምርመራና ምክር አገልግሎት 

ዙሪያ ላይ ያሉት መረጃዎች እንደሚያሳዩት በሽታው 

በሀገራችን እየተስፋፋ መሄዱን ያሳያሉ፡፡  

 

ለዳሰሳ ጥናቱ የሚረዱ መረጃዎች ከ4404 ቤተሰቦች፣ ከ176 

የጤና ተቋማት፣ ከ176 የእንስሳት ጤና ተቋማት እንዲሁም 

ከ14 የዱር እንስሳት መጠለያዎች የሚሰበሰብ ሲሆን ለጥናቱ 

ተቆጣጣሪዎች፤ አስተባባሪዎች እንዲሁም ለመረጃ ሰብሳቢዎች 

ተገቢው ስልጠና ተሰጥቷቸው ወደ ሥራ የተሰማሩ ሲሆን 

የጥናቱም የመጀመሪያ ውጤት በነሐሴ ወር 2004 ዓ/ም ይፋ 

ይደረጋል፡፡ 

ወደ ገጽ  4 ዞሯል 
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ሲከፍቱ ባሰሙት ንግግር በሁለተኛው 
የኢንስቲትዩቱ የሳይንስ ኮንፈረንስ ለመካፈል 
ጥሪያችንን አክብራችሁ ለመጣችሁ 
እንግዶቻችን በኢንስቲትዩቱ ስም እንኳን 
በደህና መጣችሁ እላለሁ ካሉ በኋላ ይህ 
ለሁለተኛ ጊዜ የተዘጋጀው ዓውደ ጥናት 
“Research Coordination and Collabo-
ration: Working Towards GTP Suc-
cess!” በሚል መሪ ቃል መሆኑን ገልጸው 
ከዚህ ቀደም ለመጀመሪያ ጊዜ ከአስር 
ዓመት በፊት በተመሳሳይ ሁኔታ የሣይንስ 
ኮንፍረንስ ተካሂዶ እንደነበር አስታውሰዋል፡፡ 
 
የሣይንስ ኮንፈረንሱ ዓላማ ምንም እንኳን 
ኢንስቲትዩቱ ለረዥም ዓመታት በጤናው 
ልማት ዘርፍ የህብረተሰቡን የጤና ችግሮች 
ለመቅረፍ በሚያስችሉ ጥናትና ምርመሮች 
ላይ ያተኮሩ  በርካታ ተግባራትን እያከናወነ 
የሚገኝ መሆኑ ቢታወቅም በተለይ በጤናው 
ልማት በመስራት ላይ ለምትገኙ ልዩ ልዩ 
ተቋማትና ባለድርሻ አካላት ዋና ዋና 
የምርምር ውጤቶቻችንን በማቅረብ ግንዛቤ 
እንድታገኙ ለማድረግና በቀጣይ በጤናው 
ዘርፍ ለሚካሄዱ ጥናትና ምርምሮች በአገር 

ዓቀፍ ደረጃ አስተባበረንና ተቀናጅተን 
ለመስራት የሚያስችለንን አካሄድ 
ከሚመለከታችሁጋር በመወያየት የወደፊቱን 
የአሰራር አቅጣጫ ለመቀየስ እንደሚረዳ  
በመታመኑ ኮንፈረስ መዘጋጀቱን ጠቅሰው 
በሁለት ቀን ቆይታቸሁ ፍሪያማ 
ውይይቶችን በማካሄድ ጠቃሚ ስምምነት 
ላይ እንደምትደርሱ ተስፋ አደርጋለሁ 
ብለዋል፡፡ 

 
በዚህ ዓውደ ጥናት ከተካፈሉ በርካታ ነባርና 
ወጣት ተመራማሪዎች የተሰጡ አስተያየቶች 
የዚህ ዓይነቱ ዓውደ ጥናት ቢቻል በየዓመቱ 
ካልተቻለም በየሁለት ዓመቱ ቢካሄድ 
በተለያዩ ተቋማት በጥናትና ምርምር 
ተግባር ተሰማርተው በመስራት ላይ 
ለሚገኙ ባለሙያዎች ጥሩ የልምድ 
መለዋወጫ መድረክ ሊሆንላቸው 
እንዲሚችልና ያለንን ውሱን የሰውና 
የገንዘብ አቅም በአግባቡ ለመጠቀም 
ያስችለናል ብለዋል፡፡  
እንዲሁም በተለያዩ ተቋማት ተመሳሳይ 
ጥናቶች እዚህም እዚያም የሚሰሩበትን 
የድግግሞሽ አሰራር በማስቀረት ያለአግባብ 

የሚባክነውን ሀብት ለማዳን እንደሚያስችል 
ያላቸውን እምነት ገልጸዋል፡፡ ከሁሉም በላይ 
ግን በአገራችን እየተሰሩ ስላሉ ጥናትና 
ምርምሮች ወቅታዊ መረጃ ለማግኘት 
ስለሚያስችል ጠቀሜታው ከፍተኛ ነው 
ብለዋል፡፡ 
 
በኮንፈራንሱ የተለያዩ የምርምር ውጤቶች 
የቀረቡ ሲሆን እነዚህም ያተኮሩት በተላላፊ 
በሽታዎች፣ በምግብ ሳይንስ፣ በባህል 
መድኃኒትና በክትባት ምርት ዙሪያ ነው    
 
በዚህ ሣይንሳዊ ኮንፈረስ ላይ የፓርላማ 
አባላት፣ የጤና ጥበቃ ሚኒስቴርና 
ኤጄንሲዎች፣ የክልል ጤና ቢሮ ኃላፊዎች፣ 
ድንገተኛ የህብረተሰብ ጤና አደጋ 
ተወካዮች፣ የላቦራቶሪ ኃላፊዎች፣ በመላ 
አገራችን ከሚገኙ የመንግስትና የግል 
ዩኒቨርስቲዎች ጉዳዩ የሚመለከታቸው 
ባለሙያዎች፣ የሙያ ማህበራት ተወካዮች፣ 
የግል የጤና ተቋማት ተወካዮችና ከውህደት 
በፊት በኢንስቲትዩቱ በኃላፊነት የሰሩ 
ባለሙያዎች ተገኝተዋል፡፡ 
 

የኮንፈራንሱ ተሳታፊዎች   በከፊል 



የኢትዮጵያ  
¾ጤናና ሥነ ምግብ 
ምርምር ኢንስቲትዩት 

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

ዘወትር ማክሰኞ 
የሚታተም 

 
 

አዘጋጆች፡- 
    አቤል የሻነህ 
    ፍቃዱ በሻህ 
    ፀሐይነሸ ኤሊያስ 
     
     
ፎቶግራፈር፡- 
    ህዝብ ግንኙነት  
 
የኮምፒውተር ጽሑፍ፡- 
    ሐረገወይን ይግዛው  

 

 

+25112 751522 

+25112 753470 

 

 

+251 1 754744 

+251 1 757722 

 

 

1242/5654 

 
 

 

    ehnri@ethionet.et 

 

ገጽ 4 

የዩኒቨርስቲ መምህራንና የክልል 

ላቦራቶሪ ባለሙያዎችን የፀረ 

ኤች አይ ቪ መድኃኒትን 

አሰመልክቶ ያላቸውን አቅም 

ለማዳበር ሲሆን የዩኒቨረስቲ 

መምህራን የወሰዱትን ሥልጠና 

ከስልጠናው ሲመለሱ ለተመራቂ 

ተማሪዎች እንደሚያወርዱ እና 

የክልል ላቦራቶሪ ባለሙያዎችም 

በክልሉ ለሚገኙ ሆስፒታሎችና 

ጤና ተቋማት የላቦራቶሪ 

ባለሙያዎች ሥልጠናውን 

ይሰጣሉ ብለዋል፡፡ 

 

አክለውም አቶ  ጥላሁን 

ሥልጠናው ለግል ጤና ተቋማት 

የ ላ ቦ ራ ቶ ሪ  ባ ለሙ ያ ዎ ች 

መሰጠቱን ጠቅሰው ሥልጠናው 

አቅማቸውን የሚገነባና ያላቸውን 

እውቀት የሚያዳብር ነው 

ብለዋል፡፡  

በሥልጠናው ላይ የተሳተፉት 

የዩኒቨረስቲ አሰተማሪዎች፣ 

ከላቦራቶሪ ሳይንስ ት/ቤት (ወሎ 

የዩኒቨረስቲ፣ አርባምንጭ 

ዩኒቨረስቲ ወለጋ ዩኒቨረስቲ)፣ 

የክልል ላቦራቶሪ ባለሙያዎች 

እና ከግል ጤና ተቋማት ከፍተኛ 

ክ ሊ ኒ ኮ ች  የ ተ ወ ጣ ጡ 

ባለሙያዎች ናቸው::    

ፀሐይነሽ  ኤሊያስ የሥርዓተ ፆታ ተወካይ 

አካላዊና አዕምሯዊ ጫና ይቀንሳል እንዲሁም 

በየዕለት ተግባሩ የሚገጥሙትን ችግሮች ቶሎ 

እንዲፈታ ያግዘዋል ይህም ዕቅዱንና ዓላማውን 

ከግብ ለማደረስ ይረዳል ብለዋል፡፡ ወ/ሮ ገነት 

ሴቶችን ማብቃት ላይም ገለጻ አድርገዋል፡፡      

የአንድ ቀን ስልጠና የሰጡት በቱሌን 

ኢንተርናሽናል ኢትዮጵያ አማካኝነት 

በኢንስቲትዩቱ የኮሙንኬሽንና የህዝብ 

ግንኙነት አማካሪ የሆኑት አቶ ፈቃዱ በሻህ 

ሲሆኑ ሥርዓተ ፆታን በሚመለከት በግል 

ብሎም በቡድን ሊዳብሩ ስለሚገባቸው 

የኮሙኒኬሽን ክህሎቶች እንዲሁም 

በውይይትና በሀሳብ ልውውጥ ወቅት ሊከሰቱ 

ስለሚችሉ አለመግባባቶች እና የመፍቻ 

መንገዶቻቸው እንዲሁም በሴቶችና ወንዶች 

መካከል ባሉ የኮሙኒኬሽን ባህሪያት ዙሪያ 

ገለጻ አድርገዋል፡፡  

 

በአሰርቲቭነስ ላይ ሥልጠና የሰጡት ደግሞ የግል 

አማካሪ የሆኑት ወ/ሮ ገነት አሸብር ናቸው፡፡ ወ/ሮ 

ገነት አሸብር በገለጻቸው ማንኛውም ሰው አሰርቲቭ 

ሲሆን በራስ የመተማመን መንፈስን ያዳብራል፣ 


