
በኢጤሥምኢ ሕዝብ ግንኙነት አገልግሎት በየአስራ አምስት ቀኑ ዘወትር ማክሰኞ በኢንስቲትዩቱ ክንውኖች ላይ በማተኮር የሚታተም 
ቅጽ 4 ቁጥር 5 ሐምሌ 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፡ - 

 . የእናቶችና የህጻናት ክትባት ሽፋን ለማወቅ የተጀመረው የመረጃ የዳሰሳ ተጠናቀቀ  

 . እንከኳን ደስ ያላችሁ  
 . ለግንዛቤዎ   
 
 

በኢንስቲትዩቱ በምግብና ሥነ 
ምግብ ምርምር ዳይሬክቶሬት 
የሥነ ምግብ ተመራማሪዎች 
በሥነ ምግብ ላይ ያተኮረው 
ሥልጠና ከሰኔ11-15ቀን 2004 
ዓ.ም ድረስ ከኒውዝላንድ ኦታጎ 
ዩኒቨርሲቲ በመጡ ተመራማሪ 
ፕሮፌሰር ሮዝሊንዲ ጊብሰን 
ተሰጣቸው፡፡  
 
ፕሮፈሰር ሮዝሊንዲ ጊብሰን 
በኢትዮጵያ እ.ኤ.አ በ1965 
በ ኢትዮጵ ያ  ሥ ነ  ምግብ 
ኢንስቲትዩት የተዘጋጀውን 
የኢትዮጵያ የምግብ ኮፖዝሽን 
ሠንጠረዥ ካዘጋጁ ባለሙያዎች 
መ ካ ከ ል  አ ን ዷ  ሲሆ ኑ ፣ 
ለሥልጠናው ተሳታፊዎችም 
ይህንኑ የምግብ ኮፖዚሽን 
ሠንጠረዥ በሚመለከት ሙያዊ 

 የሰውና የእንስሳት ጤና ላይ 
የሚከሰቱ የተለያዩ ችግሮችን 
ለማከም ለመድሀኒትነት ሊውሉ 

በሚችሉ የተለያዩ እጽዋቶች 
ላይ ሲካሄዱ በቆዩ  ጥናቶች 
ስለተገኘው ውጤት ግንዛቤ 

ለማስጨበጥና የወደፊት 
አቅጣጫን ለማመላከት 
በሚረዳ ውይይት ላይ 
ያተኮረ አውደ ጥናት 
ከሰኔ 17 እስከ 18 ቀን 
2004 ዓ.ም በወንዶ ገነት 
ግብርና ምርምር ማዕከል 
የ ስ ብ ሰ ባ  አ ዳ ራ ሽ  
ተካሄደ፡፡ 
 
ዶ / ር  ዳ ዲ  ጂማ  
የኢንስቲትዩቱ ም/ዋና 
ዳይ ሬ ክ ተ ር  አውደ 
ጥ ና ቱ ን  በ ን ግ ግ ር  

ሲከፍቱ እንደተናገሩት ለተለያዩ 
የሰውና የእንስሳት የጤና 

ችግሮች ፈዋሽ መድሀኒቶችን 
ከአገር በቀል እጽዋቶች 
ለማዘጋጀት በኢንስቲትዩታችን 
አስተባባሪነት ከተለያዩ ተቋማት 
የተውጣጡ ባ ለሙያዎች 
የሚሳተ ፉ በ ት  በ ቅ ን ጅት 
የተጀመረው ጥናትና ምርምር 
ሊበረታታ የሚገባው  መልካም 
ተግባር መሆኑን አስረድተዋል፡፡  
ይህ በሂደት ላይ የሚገኘው 
የምርምርና ጥናት ስራ 
ውጤታማ ሆኖ የበርካታ 
ዜጎቻችንን የወባ በሽታ የጤና 
ችግር ለመቅረፍ እንደሚረዳና 
እ ን ዲ ሁም  የ አ ገ ራ ች ን ን 
የእንስሳት ቆዳ በሽታ በመከላከል 

አስተያየታቸውን ሰጥተዋል፡፡  
 
 በሥልጠናወ ወቅት የምግብ 
ኮፖዝሽን ሠንጠረዥ እንዴት 
ማሻሻል እንዳለባቸው፣ የሥነ 
ምግብ ጥናት ሜትዶሎጅ 
ማለትም የምግብ ፍጆታ ጥናት 
እና የንጥረ ምግብ ይዘት ጥናት 
ላይ ገለጻ ያደረጉ ሲሆን ጥናቱ 
በሚካሄድበት ጊዜ ስለሚገጥሙ 
ችግሮችና መውስድ ስለሚገባቸው 
መፍትሄዎች ላይ ዝርዝር ገለጻ 
አድርገዋል ያሉት የሥልጠናው 
ተሳታፊዎች ፕሮፌሰር ሮዝሊንዲ 
ግብሰን የተለያዩ አገራት 
ጥናቶችን በሥልጠናቸው ውስጥ 
በማ ካ ተት  ተሞ ክሯቸውን 
አካፍለውናል ብለዋል፡፡  
  
ፕሮፌሰር ሮዝሊንዲ ጊብሰን 

የኢትዮጵያ ጤናና ሥነ ምግብ ምርምር ኢንስቲትዩት የድንገተኛ 

የህብረተሰብ ጤና አደጋ ቁጥጥር ማዕከል የወርክሾፕ ስልጠና 

ከሴኔ 9 እስከ 13 ቀን 2004ዓ.ም በአዳማ ከተማ አካሄደ፡፡ 

 

በስልጠናው የመክፈቻ ሥነ ሰርዓት ላይ የኢንስቲትዩቱ ምክትል 

ዋና ዳይሬክተር ዶ/ር ዳዲ ጅማ ባሰሙት ንግግር የስልጠናው 

ዋና ዓላማ የድንገተኛ የህብረተሰብ ጤና አደጋ ቁጥጥር 

እንቅስቃሴዎች በሀገር አቀፍ፣ በክልሎችና ከዚያም በታች 

የሚገኙበትን ወቅታዊ ሁኔታ  ለመገምገም ነው ብለዋል፡፡ 

 

 ዶ/ር ዳዲ እንደገለጹት ስልጠናው ከዚህም በተጨማሪ በአዲስ 

ድንገተኛ የህብረተሰብ ጤና አደጋ መመሪያና ቅኝት   

የአውደ ጥናቱ ተሳታፊዎች በከፊል  

ወደ ገጽ 2 ዞሯል   

ወደ ገጽ 2 ዞሯል   

ወደ ገጽ 3 ዞሯል   



ገጽ 2 

ጥራት ያለው የቆዳ ውጤት ለዓለም ገበያ 
በማቅረብ የውጭ ምንዛሬ ከማስገኘት አንጻር 
የሚኖረው ፋይዳ ከፍተኛ መሆኑን 
ተገንዝባችሁ ቀሪዎቹን ተግባራት በተቻለ 
ፍጥነት በመስራት የምርምሩን የመጨረሻ 
ውጤት እውን ለማድረግ በሚያስችሉ 
ተግባራት ላይ የምታተኩሩበትን አቅጣጫ 
በዚህ አውደ ጥናት ቆይታችሁ ወቅት 
ስምምነት ላይ እንደምትደርሱ እምነቴ የጸና 
ነው ብለዋል፡፡ 
 
በአውደ ጥናቱ ላይ ከተለያዩ እጽዋት 
ለከብት ቆዳ በሽታና ለወባ በሽታ 

በዳይሬክቶሬቱ እየተካሄደ 
ያለውን የምግብ ፍጆታ ዳሰሳ 
ጥናት አሰመልክተውም ሙያ 
አስተያየታቸውን ሰጥተዋል፡፡ 
 
በኢንስቲትዩቱ ምግብ እና የሥነ 
ምግብ ምርምር ተ/ዳይሬክተር 
የሆኑት ወ/ሮ አረጋሽ ሳሙኤል 
እንደገለጹት ፕሮፌሰር ሮዝሊንዲ 
ኤስ ግብሰን በመካሄድ ላይ 
ያለውን የምግብ ፍጆታ ዳሰሳ 
ጥናትን አስመልክቶ በሰጡት 
አ ስ ተ ያ የ ት  መ ሠ ረ ት 
ተመራመሪዎች አካሄዳቸውን 
የማስተካከል ሥራ ሰርተዋል 
ብለዋል፡፡  
 
 
Principle of nutritional As-
sessment ፃሐፍ የሆኑት 
ፕሮፌሰር ሮዝሊንዲ ጊብሰን 
በኢትዮጵያ ቆይታቸው በደቡብ 
ክልል ሃዋሳ  ዩንቨረስቲ 
ተማሪዎች በApplied  human 

በሁሉም የአገራችን ክልሎች 
በየጊዜው ስለሚሰጡት ልዩ ልዩ 
የእናቶችና የሕጻናት የክትባት 
አገልግሎቶች የሽፋን መጠናቸው  
ምን ያህል እንደሆነ ለማወቅ 
የሚረዳ ከእያንዳንዱ ክልል 
ሀምሳ ክላስተር በጠቅላላው 
ከዘጠኝ ክልሎችና ከሁለት ከተማ 
አስተዳደሮች በሳይንሳዊ መንገድ 

የተመረጡ 550 ክላስተሮችን  
የሚያካትት የዳሰሳ ጥናት ከሰኔ 
6 ቀን ጀምሮ ሲካሄድ ቆይቶ 
ሀምሌ 16 ቀን 2004 ዓ.ም 
በተሳካ ሁኔታ ተጠናቋል፡፡ 
 
የጥናቱ አላማ በመላ አገራችን 
ለሚገኙ ሕጻናት ወቅታቸውን 
ጠብቀው በፕሮግራም የሚሰጡት 

ልዩ ልዩ ክትባቶች በተለይም 
እድሜያቸው ከአንድ ዓመትና 
ከሁለት ዓመት በታች የሆኑትን 
ሕጻናት ምን ያህሉ የክትባት 
አገልግሎት ማግኘት እንደቻሉ 
እና ከ1ዓመት በታች የሆኑ 
ህፃናት ያላቸው እናቶችም 
በጥናቱ የተካተቱ ሲሆን ምን 
ያህሉ እናቶች PTT ክትባት 

እ ን ደ ተ ከ ተ ቡ ና  ህ ፃ ና ት 
እንደተወለዱ ከመንጋጋ ቆልፍ 
በሽታ የተጠበቁ መሆኑን 
ለማወቅ የሚያስችል መረጃ 
ለ ማ ሰ ባ ሰ ብ  መ ሆ ኑ ን 
በኢንስቲትዩቱ የሥርዓተ ጤና 
ም ር ም ር  ዳ ይ ሬ ክ ቶ ሬ ት 
ዳይሬክተር የሆኑት አቶ አበበ 

በመድሀኒትነት ሊያገለግሉ በሚችሉ 
በተመረጡ እጽዋቶች ላይ የተካሄዱ በርካታ 
የጥናት ጽሁፎች በተለያዩ ባለሙያዎች 
ቀርበዋል፡፡  
 
ጥናታቸውን ያቀረቡት የኢንስቲትዩቱ 
ተመራማሪዎች፣ ከኦሮሚያ ግብርና ቢሮ፣ 
ከአዲስ አበባ እንስሳት ህክምና ፋኩሊቲ፣ 
ከወንዶ ገነት ግብርና ምርምር ማእከል፣ 
ከሃሮማያ ዩኒቨርስቲ፣ ከጂማ ዩኒቨርስቲ፣ 
ከአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ ድህረ ምረቃ፣ 
ከአርባ ምንጭ ዩኒቨርስቲና ከድሬደዋ 
ዩኒቨርስቲ የተጋበዙ በጥናቱ ዙሪያ 

የየበኩላቸውን ጥናትና ምርምር በማካሄድ 
ላይ የሚገኙ ባለሙያዎች መሆናቸው 
ታውቋል፡፡ 
 
በመጨረሻም በቀረቡት ልዩ ልዩ ጥናታዊ 
ጽሁፎች ላይ የተለያዩ የፓናል ውይይቶች 
ተካሂደዋል፡፡ በተካሄዱት ውይይቶችም 
የተጀመሩት ችግር ፈቺ ጥናትና ምርምሮች 
በተቻለ ፍጥነት ቶሎ አልቀው  ስራ ላይ  
የሚውሉበትን መንገድ ለማመቻቸት ሁሉም 
ተባብረውና ተቀናጅተው የሚችሉትን ሁሉ 
ለማድረግ  የጋራ ስምምነት ላይ በመድረስ 
አውደ ጥናቱ ተጠናቋል፡፡ 

nutritional በዲህረ ምርቃ 
ሥልጠናና ምክር ሰጥተዋል፡፡  
ፕሮፌሰር ሮዝሊንዲ ጊብሰንን 
ለሥነ ምግብ የተሰጠው ትኩረት 
ምን እንደሚመስል ጠይቀናቸው 
በሰጡን ምላሽ ሥነ ምግብ 
በአለም ደረጃ በቂ ትኩረት 
አልተሰጠውም፡፡ ሥነ ምግብ 
ካደጉት ሀገራት ይልቅ እንደ 
ኢትዮጵያ በማደግ ላይ  ባሉ 
ሀገራት በጣም ጠቀሜታው የጎላ 
ነው፡፡ በመሆኑም የጤና እና 
የግብርና ተቋማት በመቀናጀት 
መሥራት ያስፈልጋል ብለዋል፡፡ 
 
ፕሮፈሰር ሮዝሊንዲ ጊብሰን 
የጤና አገልግሎት በሚመለከት 
ከድሮ አሁን ያለው ለውጥ 
ምንድነው  ብለን ለጠየቅናቸው 
ጥያቄ ምላሽ ስሰጡን የጤና 
አገልግሎት አሁን በብዙ ነገሮች 
መሻሻሉን ገልጸው እንደ 
ምሳሌም  አስራ ስድስቱ የጤና 

ኤክስቴንሽን ፓኬጅ ትግበራ 
የሥነ ምግብ ፕሮግራምን 

ማካተቱ አንዱ ማሳያ ነው 
ብለዋል፡፡  

ወደ ገጽ 3 ዞሯል   



ገጽ 3 

የሚካሄድባቸው በሽታዎች መመሪያ ላይ  

ለተሳተፉ ባለሙያዎች የአሰልጣኞች 

ሥልጠና በመስጠት ላይም ያተኮረ ነው፡፡   

ተሳታፊዎቹም በስድሰት ቀናት ቆይታቸው 

ከዚህም በተጨማሪ ሀገር አቀፍ እና 

የክልሎች ድንገተኛ የህብረተሰብ ጤና አደጋ 

ቁጥጥር ሁኔታ ገምግመዋል፡፡  

 

የስልጠናው ተሳታፊዎች እንደገለጹት 

ስልጠናው የድንገተኛ የህብረተሰብ ጤና 

አደጋ ቁጥጥር የትግበራ ዋና ሂደቶች 

በተለያዩ ደረጃዎች እና ክልሎች በምን 

ሁኔታ ላይ እንደሚገኙ ለማወቅ 

አስችሏቸዋል፡፡ ተሳታፊዎች ወርክሾፑ 

በተጨማሪም መልካም ተሞክሮዎችን 

ከሌሎች የድንገተኛ የህብረተሰብ ጤና አደጋ 

ቁጥጥር ሂደቶች ለመቅሰም እንደረዳቸውና 

ይህንኑም  እንደየሁኔታው በየአካባቢያቸው 

እንዴት እንደሚተገብሩትም ለማወቅ 

መቻላቸውን ገልጸዋል፡፡ ተሳታፊዎች 

በተወሰኑ በሽታዎች ላይ በሽታዎችን 

ለመቆጣጠር ስልጠና ለመስጠት 

የሚስችላቸውን ጠቃሚ እውቀትም 

አግኝተናል ብለዋል፡፡ 

 

በስልጠናው ላይ ከፌዴራል ጤና ጥበቃ ሚ/

ር፣ ከክልል ጤና ቢሮዎች፣ ከኢትዮጵያ 

የጤናና ሥነ ምግብ ምርምር ኢንስቲትዩት 

እና ከሌሎች ለጤና ጥበቃ ተጠሪ ከሆኑ 

ኤጄንሲዎች፣ ከተለያዩ አለም አቀፍ የጤና 

ድርጅት እና ከዩኒሴፍ ለተለያዩ ክልሎች 

የተመደቡ የጤና ባለሙያዎች ባጠቃላይ 

ከ68 በላይ ተሳታፊዎች ተገኝተዋል፡፡   

በቀለ ገልጸዋል፡፡  
የዳሰሳ ጥናቱ ለጥናቱ በተመረጡ ቀበሌዎች ነዋሪ ከሆኑ ቤተሰቦችና 
ከየጤና ተቋማቱ የሚገኘውን መረጃ በማሰባሰብ ትክክለኛውን 
የክትባት ሽፋን መጠን በማረጋገጥ በአገራችን በቀጣይ ሊሰሩ 
ስለሚገባቸው ተግባራት ጠቃሚ የመነሻ መረጃ ለማግኘት መሆኑን  
አቶ አበበ በቀለ ጨምረው አስረድተዋል፡፡ 
 
በዚህ የዳሰሳ ጥናት ላይ ከየክልሉ የተመረጡ 11 የክልል 
አስተባባሪዎች፣17 የዞን አስተባባሪዎች፣60 የመስክ 
ተቆጣጣሪዎች፣197 መረጃ ሰብሳቢዎችና 74 ተሸከርካሪዎች 
እንዲሁም ከጤና ጥበቃ ሚኒስቴርና ከኢንስቲትዩቱ የተውጣጡ 5 
የኦዲዮ ቪዥዋል ባለሙያዎች በአርብቶ አደር፣ በአርሶ አደርና 
በከተሞች የተካሄደውን የዳሰሳ ጥናት በቪዲዮና በፎቶ ግራፍ 
መረጃውን ቀርጾ ለመያዝ መሳተፋቸውን አክለው አስረድተዋል፡፡ 

 
የዳሰሳ ጥናቱ በሁሉም ክልሎች በየደረጃው በሚገኙ 
የመስተዳደር አካላት ቀና ትብብር ያለ አንዳች ችግር 
በተያዘለት መርሀ ግብር መሰረት በተሳካ ሁኔታ የመረጃ 

ማሰባሰቡ ስራ መጠናቀቁን ገልጸው በተለይም በቤንሻንጉል ጉሙዝ 
ክልላዊ መንግስት የካማሽ ዞን የሰዳል ወረዳ ጤና ጥበቃ ጽ/ቤት 
በወረዳው በምትገኝ የዘንጰ ቀበሌ አካባቢ መረጃ ለመሰብሰብ 
የተሰማሩ ባለሙያዎች 104 ኪ.ሜ. በእግራቸው ተጉዘው 
የአካባቢውን ማህበረሰብ ወግና ባህል ጠብቀው ያከናወኑትን 
መልካም ተግባር በማድነቅ ለባለሙያዎቹና ለኢንስቲትዩቱ ያላቸውን 
አክብሮት በደብዳቤ መግለጻቸው ከልብ እንዳስደሰታቸው አቶ አበበ 
ገልጸዋል፡፡ 
 
ለዚህ ጥናት የተሰበሰበው መረጃ ተጠናቅሮ ከተተነተነ በኃላ 
የሚገኘው ውጤት በቅርቡ ለጤና ጥበቃ ሚኒስቴርና 
ለሚመለከታቸው የመንግስት አካላት እንደሚላክና ለህዝቡም ይፋ 
እንደሚደረግ ታውቋል፡፡ 

ለግንዛቤዎ!!! 
አንድ የመንግሥት ሠራተኛ የግል ማህደርዎ 
የተሟላ ሆኖ የተገኘ እንደሆነ በማንኛውም 
ሁኔታ ለሚደረጉ መፃፃፎችና የሚሰጡ 
ውሳኔዎች፡- 
ጥራት፣ ፍጥነት፣ ትክክለኛነት እንዲሁም 
በመንግስት የተሰጡ መብቶችዎ ተጠቃሚ 
ለመሆን ሰለሚረዱ በግል ማህደርዎ  
ውስጥ፡- 

የትምህርት ማስረጃዎ 

የቀድሞ የሥራ ልምድ 
ማስረጃዎ 
የስልጠና ማስረጃዎችዎ 
የጡረታ መለያ ቁጥርዎ 
የልጆቾዎ የልደት 
ሰርተፊኬት 
የጋብቻ ማስረጃዎ 
በስርዎ የሚተዳደሩ 
ቤተሰቦችዎ ዝርዝር 
ተሟልቶ እንዲገኝ     

ማድረግ ከፍተኛ ጠቃሚነት ያለው መሆኑን 
ያስታወሱ  

ከሰው ሀብት ሥራ አመራርና ጠቅላላ አገልግሎት ዳይሬክቶሬት 



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 
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