
የሊቦራቶሪ አመራርና ክህልት ሥሌጠና እየተሰጠ ነው 

በውስጥ ገጾች፡- 

 ሦስተኛው ዓመታዊ 
የምግብና ሥነ-ምግብ 
ኮንፍረንስ ተካሄዯ 

 
  የጤና አዯጋዎች 

ዝግጁነትና ማሊሽ መመሪያ 
ሇህትመት ተዘጋጀ 

 
መንስኤው 

ያሌታወቀው የጉበት 
በሽታን አስመሌክቶ 
ፕሮጀክት ተዘጋጅቶ ቀረበ 

 
 

uô Å^M  Ö ? “  Ø un  T > ’ > e � `   

የ ኢ ት ዮ ጵ ያ  ጤና ና  ሥነ  ምግብ  ምርም ር  ኢ ን ስ ቲት ዩት   

ቅጽ 1 ቁጥር 2 —  ጥር 18 ቀን 2001 ዓ.ም 

የስብሰባው መሪዎች 

ወዯ ገጽ 4 ዞሯል 

በኢጤሥምምኢ ሕዝብ ግንኙነት 
አገልግሎት በየአስራ አምስት ቀኑ 

ዘወትር ማክሰኞ በኢንስቲትዩቱ ክንውኖች 
ላይ በማተኮር የሚታተም ዓሇም አቀፉ የጤና 

ዴርጅት (WHO) 
ከሰሀራ በታች ያለ 
አገሮች በጤና ሊቦራቶሪ 
ረገዴ ዯረጃ በዯረጃ 
የብቃት ማረጋገጫ 
እንዱያገኙ ሇማስቻሌ 
ያወጣውን መርሃ 
ግብር ተከትል 
አፈጻጸሙን ይበሌጥ 
ውጤታማ ሇማዴረግ 
የሊቦራቶሪ አመራርና 
ክህልት ሥሌጠና 
በሁለም ክሌልች 
ሇሚገኙ ¾ሆስፒታM 
ባሇሙያዎች ከጥር 3 ቀን 
2002 ዓ.ም ጀምሮ 
በመሰጠት ሊይ ነው፡፡ 
 

የኢንስቲትዩቱ የኢንፍልንዛ ሊቦራቶር 
በዓሇም ጤና ዴርጅት የጥራት 
ማረጋገጫ ፕሮግራም ተሳታፊ 
በመሆን ከዓሇም ጤና ዴርጅት 
የሚሊክሇትን ናሙናዎች መርምሮ 
ውጤቱን በመሊክ እና 
የሚያዯረገውም ምርS^ ትክክሇኛ 
ውጤት በማምጣቱ ¨Å Ô[u?� 

GÑ` “S<“‹” uSL¡ ¨<Ö?� 

¾TeS×~” H>Å� Tek

wN?^© የኢንፍልንዛ ሊቦራቶሪ ¾¨<Ö?� ጥራት  
Å[Í¨<” u›KU Ö?“ É`Ï� ›eScŸ[ 

[� }‹LDM:: 
ድ/ር ወርቅነሸ አየሇ፤ በኢንስቲትዩቱ 
የብሔራዊ የኢንፍልንዛ ሊቦራቶር ሃሊፊ 
እንዯገሇጹት የኢንስቲትዩቱ ሊቦራቶር  
ከዚህ ቀዯም ወዯ ጎረቤት አገር 
ናሙናዎችን በመሊክ ሇማረጋገጥ ይዯረግ 
የነበረውን ሂዯት uማስቀረት 
u›=”e+�¿~ Lx^�] ¾T>¨×¨< ¨<Ö?

� }kvÃ’� �”Ç=„[¨< KTÉ[Ó 

ተችሎሌ፡፡  
Ÿ²=I kÅU  u›=”e+�¿~ �“ u›Ò` 

É`Ï�‹  Lx^�]¨<” KTÖ“Ÿ` ÃÅ

[Ñ< Ÿ’u\ H>Å�‹ u}ÚT] u}KÃU 

የአሇም የጤና ዴርጅት“ ¾›T@]ካ 
S”Óe� በኢንፍልንዛ ሊቦራቶር 
አገሌግልት ዙርያ  ተጨማረ የግብዓት 
ዴጋፊ ሇማዴረግ ቃሌ ገብቷሌ፡፡ ይህም 
በኢንስቲትዩቱ በኩሌ  ሇሊቦራቶር ግብዓት 
የሚሆን  የሊቦራቶር መሣረያዎችን 
ሇመግዛትና ሇማሟሊት ይገጥም የነበረውን 
ችግር ሉያቃሌሌ እንዯሚችሌ 
ታምኖበታሌ፡፡ 

ድ/ር ወርቅነሸ አየሇ 

የመጀመሪያው ዙር ሥሌጠና 
ከጥር 3 እስከ 7 ቀን 2002 
ሇኦሮሚያ እና ሏረሪ ክሌሌ 
ሆስፒታልች የሊቦራቶሪ 

ባሇሙያዎች በቢሾፍቱ ቶሚ 
ኢንተርናሽናሌ ሆቴሌ የተሰጠ 
ሲሆን፤ ኢንስቲትዩቱ 
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የኢትዮጵያ የምግብና ሥነ-ምግብ 
ማኅበር ያዘጋጀውና የሥነ-ምግብ 
ትግበራ በኢትዮጵያ በተቀናጀ መሌኩ 
በሚሌ መሪ ቃሌ የተዘጋጀ ሦስተኛው 
አመታዊ ኮንፍረንስ ጥር 15 ቀን 
2002 ዓ.ም በኢንስቲትዩቱ አዲራሽ 
ተካሄዯ፡፡ 
 
ኮንፍረንሱ በብሔራዊ የሥነ-ምግብ 
ፕሮግራም ዙሪያ ባሇፈው አንዴ 
ዓመት የተከናወኑ ተግባራትን የቃኘ 
ሲሆን፤ ወዯፊት መከናወን 
የሚገኝባቸውን ጉዲዮች በተሇይም 
በሥነ-ምግብ፣ በጤናና በኢኮኖሚ 
እዴገት ዙሪያ ያለ ጉዲዮችን በማንሳት 
ተወያይቷሌ፡፡ 
 
በኮንፍረንሱ 200 የሚዯርሱ ከተሇያዩ 
ዴርጅቶች እና የክሌሌ ጤና ቢሮዎች 
የተውጣጡ የምግብና ሥነ-ምግብ 
ሳይንቲስቶች እና የጤና ባሇሙያዎች 
ተሳትፈዋሌ፡፡ 
መንግሥት፣ መንግሥታዊ ያሌሆኑ 
ዴርጅቶችና ኅብረተሰቡ በአገሪቱ 
የምግብንና ሥነ-ምግብን ችግሮች 
ሇመቅረፍ የሚያዯርጉትን እንቅስቃሴ 
ሇማገዝ የተቋቋመው የኢትዮጵያ 
የምግብና ሥነ-ምግብ ማኅበር፤ 
በምግብና ሥነ-ምግብ ጉዲዮች ሊይ 
አዴቮከሲ በመሥራት ትክክሇኛ፣ 
ተገቢና ወቅታዊ መረጃዎችን ሇፖሉሲ 

ሦስተኛው ዓመታዊ የምግብና ሥነ-ምግብ ኮንፍረንስ ተካሄዯ 

አውጭዎች፣ሇውሳኔ ሰጪዎችና ሇኅብረተሰቡ 
የማቅረብ፣ የምግብና ሥነ-ምግብን ዋስተናን ሇማሻሻሌ 
በሚካሄዯው አገር አቀፍ የሥነ-ምግብ ፕሮግራም እና 
የሥነ-ምግብ መመሪያ ዝግጅት ሊይ የመሳተፍ፣ 
ችግር ፈቺ የሆኑ የምርምር ሥራዎች ሊይ 
የመሳተፍና እና ላልችንም ተግባራት በማከናወን ሊይ 
ይገኛሌ፡፡ 
 

ዶ/ር አዏሀ ከበደ ስብሰባውን በንግግር በከፈቱበት ወቅት 

‹‹ማኅበሩ ችግር ፈቺ 
የሆኑ የምርምር 
ሥራዎች ሊይ 
የመሳተፍና እና 
ላልችንም ተግባራት 
በማከናወን ሊይ 
ይገኛሌ›› 

 
¾›=”e+�¿~ ¾›e}ÇÅ` ²`õ W^}™‹ 

Ÿ›Ç=c< ¾Y^ H>Å� Ø“� Ò` u}ÁÁ² çÉq 

¾S×¨< ¾Y^ SÅw ÉMÉM LÃ Á}¢

[ ¾ÓTi k” ¨<ÃÃ� Ø` 3 k” 2®®2 ¯.U 

u›Ç=e ›uv ¿’>y`c=+ ¾T@Ç=ካM Lx^�] 

�¡„KAÍ= �UI`� u?� ScwcwÁ ›Ç^i }

ካH@Å::  uBPR Ø“~ Sc[� Ÿc=y=M c`y=e 

›?Ë”c= ìÉk¨< ¾SÖ< ¾Y^ SÅx‹ �“ 

ª“ ª“ SS]Á‹ uTe�¨pÁ cK?Ç 

LÃ }KØð¨< G<K<U ¾Se[Á u?~ W^}† 

�”Ç=Á¿›�¨< ¾}Å[Ñ c=J” & ÃH@”’<U }

Ÿ�KA ÓMî’�” KSõÖ` uT>M ÉMÉM ¢

T>�¨< ¾¨<ÃÃ� SÉ[Ÿ<” ›²ÒÏ�M:: 

u¨<ÃÃ� SÉ[Ÿ< ¾ÉMÉM ¢T>�¨< eK 

ÉMÉM Seð`~ Seð`~” }c�KA 

eKT>“H@Å¨< ÉMÉM �“ u}ðLÑ> ‹KA�‹ 

SS]Á ²<`Á ¾›=”e+�¿~ W^}™‹ Ó”³u? 

�”Ç=Ã²< ÑKí ›É`ÕM:: 

በአዲሱ አዯረጃጀት ዙርያ  ስብሰባ ተካሄዯ 



ገጽ 3 

 

‹‹የአሰራር ሂዯቶችን 

የያዘው የሥራ 

መመረያ /guide 

lines/ የመጀመረያው 

ረቂቅ ተሠርቶ 

ሇኅትመት ዝግጁ 

ሆኗሌ›› 

በኢንስቲትዩቱ ተዘጋጅቶ 
በባሇሙያዎችና በሚመሇከታቸው 
ባሇዴርሻዎች ውይይት የተካሄዯበት 
የጤና አዯጋዎች ዝግጁነትና 
ምሊሽ ]þ`� TÉ[Ñ>Á pï‹ 
ሇኅትመት እንዯተዘጋጀ 
በኢንስቲትዩቱ የኅብረተሰብ ጤና 
አዯጋ ቁጥጥር ማዕከሌ የቅዴመ 
ማስጠንቀቅና ምሊሽ ቡዴን 
አስታወቀ፡፡ 
 
የቡዴኑ መሪ የሆኑት ድ/ር 
ሚሉዮን ወንዴአበl ሇዝግጅት 
ክፍሊችን እንዲስታወቁት ሇ20 
ቅዴሚያ ሇተሰጣቸው ዴንገተኛ 
የህብረተስብ ጤና ‹ግሮች” 

U”’�“ ¾ui�¨< SÓKÝ /Case 
definition/ �”Ç=G<U ]þ`�‹ 

Ÿ�‹ ŸÖ?“ Ÿ?L ËUa �eŸ 

ôÈ^M Å[Í ¾T>L¡v�¨< 

pï‹ }²ÒÏ}¨<  ሇኅትመት 
ዝግጁ ሆ’ªል፡፡ ድ/ር ሚሉዮን 
እንዲለት ጠቀሜታ¨< ዴንገት 
የሚከሰቱ የጤና ችግሮች ሲፈጠሩ 
በተከሰቱበት አካባቢ የሚገኙ የጤና 
ባሇሙያዎች የበሽታዎቹን 
ምሌክቶች በማየት ምሊሽ 
እንዱሰጡና ረፖርት እንዱያዯርጉ 

የጤና አዯጋዎች ዝግጁነትና Uሊሽ ¾]þ`� TÉ[Ñ>Á pï‹  ሇህትመት ተዘጋÌ 

ማስቻሌ ሲሆን፤ ሪፖርቱንም 
ወጥነት ባሇው መሌኩ 
ሇሚመሇከታቸው አካሊት 
ሇማቅረብ የሚረዲ ነው፡፡  
 
በሕብረተሰብ ጤና አዯጋ ቁጥጥር 
አማካኝነት ከዴንገተኛ የጤና 
አዯጋዎች ዝግጁነትና ምሊሽ ጋር 
በተያያዘ የተዘጋጀው መመሪያ 
በአዲማ ከተማ አዲማ ዴሬ ሆቴሌ 
ከታህሳስ 16 እስከ 20 ቀን 2002 
ዓ.ም በተካሄዯ ስብሰባ የማዲበሪያ 
ውይይት እንዯተካሄዯበት 
ይታወሳሌ፡፡ 
 

መንስኤው ያሌታወቀው የጉበት በሽታን አስመሌክቶ ፕሮጀክት ተዘጋጅቶ ቀረበ 

በትግራይ ክሌሌ ሰሜን ምዕራብ ዞን በሰውና 
በእንስሳት ሊይ የተከሰተውን መንስኤው ያሌታወቀ 
የጉበት በሽታ ማስወገዴን አስመሌክቶ 
የተቋቋመውና የተሇያዩ አካሊትን ያካተተው የሥራ 
ቡዴን ከፍተኛ የፕሮጀክት  ሰነዴ በማዘጋጀት 
ሇፌዳራሌ ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር አቀረበ፡፡ 
 
በኢንስቲትዩቱ የባህሌ መዴሃኒት ምርምር 
ዲይሬክቶሬት ዲይሬክተርና የጥናቱ ቡዴን 
አስተባባሪ የሆኑት ድ/ር አስፋው ዯበሊ 
እንዯገሇጹት፤ ቡዴኑ ፕሮጀክቱን የቀረጸው እስከዛ_ 
በተዯረጉ ጥናቶች መነሻነት ሲሆን፤ ጥናቱ 
ያተኮረውም ሇበሽታው አፋጣኝ ምሊሸ በመስጠት“ 
ሇዘሇቀታው KÖ?“ ‹Ó\ Sõ�H@ KTðLKÓ 

�”Ç=‰M ‟aË¡~ Sk[è” ›e[É}ªM::  

 
 
 

 
 
 
 
 

የፌዳራሌ ጤና 
ጥበቃ 
ሚኒስቴር 
የማስተባበ` 

ኃሊፊነቱን ሇኢንስቲትዩቱ ከሰጠ በኋሊ በክሌለ 
የተከሰተውን የጤና ችግር የማያዲግም መፍትሄ 
ሇማፈሊሇግ የተቋቋመው” ቡዴን 15 የፌዳራሌ፣ 
የክሌሌ እና መንግስታዊና መንግስታዊ Áሌሆኑ 
ተቋማትን ያካተተ¨<” uTe}vu` �”penc? uTÉ

[Ó LÃ SJ“�¨<”U ÑMìªM፡፡  
 
ይኄው መንስኤው ያሌታወቀ የጉበት በሽታ በአካባቢው 
ከዛሬ ዘጠኝ አመት ጀምሮ የተከሰተ ሲሆን፤ በበሽታው 
በተያዙ ሰዎችና እንስሳት ሊይ የሚታየው ምሌክት 
ተመሳሳይ ነው፡፡ 

‹‹የተቋቋመው ቡዴን 

15 የፌዳራሌ፣ 

የክሌሌ እና 

መንግስታዊና 

መንግስታዊ የሌሆኑ 

ተቋማትን ያካተተ 

ነው፡› 



የኢትዮጵያ ጤናና ሥነ ምግብ 

ምርምር ኢንስቲትዩት 

በኢትዮጵያ ጤናና ሥነ 
ምግብ ምርምር 

ኢንስቲትዩት ሕዝብ 
ግንኙነት አገልግሎት 
በየአስራ አምስት ቀኑ 
ዘወትር ማክሰኞ 
የሚታተም 

 
አዘጋጆች፡- 
    አቤሌ የሻነህ 
    ፍቃደ በሻህ 
    ፀሏይነሽ ኤሌያስ 
 
ፎቶግራፈር፡- 
    ጽግነሽ ፀጋዬ 
 

 
 

+25112 751522 

+25112 753470 
 

 

+251 1 754744 

+251 1 757722 
 

 

1242/5654 
 

 

 
ehnri@telecom.net.et 

 

ገጽ 4 

የሊቦራቶሪ አመራርና ክህልት ... 

ሥሌጠናውን የሰጠው ከአሜሪካ 
የበሽታዎች መከሊከያና መቆጣጠሪያ 
ዴርጅት (CDC) ፣ ከCU-ICAP 
ኢትዮጵያ እና ከAPHL ጋር በመተባበር 
ነው፡፡ ተመሳሳይ ስሌጠናዎችም 
ከያዝነው ሳምንት ጀምሮ በሁለም 
ክሌልች ሆስፒታልች ሇሚገኙ 
የሊቦራቶሪ ኃሊፊዎችና ጥራት ቁጥጥር 
አስተባባሪዎች እየተሰጡ ናቸው፡፡ 
 
የዓሇም ጤና ዴርጅት ታዲጊ አገሮች 
በተሇይም ዯግሞ ከሰሃራ በታች ያለትን 
እንዯ ኢትዮጵያ ያለ አገሮች በጤና 
ሊቦራቶሪ ዙሪያ እያሳዩ ያለትን 
የአሠራርና የብቃት ሇውጥ 
ሇማበረታታት ዯረጃ በዯረጃ የብቃት 
ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት የመስጠት 
መርሃ-ግብር ነዴፏሌ፡፡ በዚህ እቅዴ ሊይ 
ሇመምከር በሃምላ ወር 2001 ዓ.ም 
በኪጋሉ በተጠራው አውዯ-ጥናት ሊይ 
ከሁለም ክሌልች የተውጣጡ የሊቦራቶሪ 
ኃሊፊዎች ተገኝተው }X�ð¨< 

የተመሇሱ ሲሆን፤ ከዚያ መሌስም 
የመርሃ-ግብሩ አፈጻጸም መመሪያ 

የሥልጠናው ተሳታፊዎች 

ተዘጋጅቶ በሚመሇከተው የመንግሥት 
አካሌ ጸዴቋሌ፡፡ ይህንንም መሰረት አዴርጎ 
በመጀመሪያው ዙር እውቅና እንዱያገኙ 
የተመረጡ የክሌሌ እና የሆስፒታሌ 
ሊቦራቶሪዎች የብቃት ማረጋገጫውን 
ሇማግኘት የሚያስችሊቸውን ቅዴመ 
ዝግጅት እንዱያዯርጉ በኢንስቲትዩቱ 
ዴጋፍ እየተዯረገሊቸው ’ው፡፡ 
 
የኢትዮጵያ ጤናና ሥነ ምግብ ምርምር 
ኢንስቲትዩት ባሇበት ብሄራዊ 
ሊቦራቶሪዎችን የማስተባበርና ሙያዊ 
ዴጋፍ የመስጠት ኃሊፊነት መሰረት 17 
ዋና ዋና ዓሇማዎች ያለት የአምስት 
አመት መርሃ-ግብር በማውጣት በትግበራ 
ሊይ ነው፡፡ ከዚህም ውስጥ ዋና ዋናዎቹ 
የጤና ሊቦራቶሪዎችን ግንባታ ማሻሻሌ፣ 
የክሌሌ ሊቦራቶሪዎችን አቅም መገንባት፣ 
የክሌሌ ሊቦራቶሪዎች የረቀቁ የሊቦራቶሪ 
ምርምር አገሌግልቶችን እንዱሰጡ 
የማስቻሌ እገዛ መስጠት፣ ሇክሌልች 
ሥሌጠና መስጠት እና የሊቦራቶሪ ጥራት 
ቁጥጥር መርሃ-ግብር መዘርጋትና 
አገሌግልት መስጠት የሚለት ናቸው፡፡ 


