
በኢጤሥምኢ ሕዝብ ግንኙነት አገልግሎት በየአስራ አምስት ቀኑ ዘወትር ማክሰኞ በኢንስቲትዩቱ ክንውኖች ላይ በማተኮር የሚታተም 
ቅጽ 4 ቁጥር 19 ጥር 30 ቀን 2005 ዓ.ም 

በ ፌዴራል  ጤና  ጥ በ ቃ  ሚ ኒ ስ ቴ ር  
የ ኢ ት ዮ ጵ ያ  የ ጤ ና ና  ሥ ነ  ም ግ ብ  ም ርም ር  ኢ ን ስ ቲ ት ዩ ት   

የአይረን ፎሌት እንክብል አጠቃቀም ተከታታይ ጥናት ክፍል 
ሶስትን ለመጀመር የሚያስችል የአሰልጣኞች ስልጠና ከጥር 6 
እሰከ 8 ቀን 2005 ዓ/ም በኢንስቲትዩቱ አዳራሽ መካሄዱ 
ተገለጸ፡፡ 
 
በኢትዮጵያ የጤናና ሥነ ምግብ ምርምር ኢንስቲትዩት የምግብና 
ሥነ ምግብ ምርምር ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር የሆኑት ወ/ሮ 
አረጋሽ ሳሙኤል እንደገለጹት የስልጠናው ዋና አላማ ለነፍሰጡር 
እናቶች የሚሰጠውን የአይረን ፎሌት እንክብል አወሳሰድና 
ተደራሽነትን ለማሻሻል የሚደረገውን ጥናት ሶስተኛው ክፍል 
(የትግበራ ሂደት)በተሳካ መንገድ ለማከናወን የሚረዳ ነው፡፡ 
 

በኢትዮጵያ የጤናና ሥነ ምግብ ምርምር ኢንስቲትዩት 
መድኃኒትን የተለማመደ ኤች አይ ቪ እና ሌሎች ጥገኛ ተዋስያን 
ላቦራቶሪ ቡድን የላቦራቶሪ እውቅና ለማስገኘት ሠርቶ ባስገኘው 
ውጤት በመጀመሪያው ዓለም አቀፍ አፍሪካን ሶሰይቲ ፎር 
ላቦራቶሪ ሜድስን በደቡብ አፍሪካ ጁሐንሰበርግ ከተማ በተካሄደው 
ኮንፈራንስ የእውቅና ሰርተፊኬት አገኘ፡፡  

የኢትዮጵያ የጤናና ሥነ ምግብ ምርምር ኢንስቲትዩት ከተለያዩ 
መንግስታዊና መንግስታዊ ካልሆኑ ድርጅቶች ጋር በመሆን 
ዕድሚያቸው ከአምስት ዓመት በታች የሆኑ ህጻናት ላይ ረሃብ 
የሚያስከትለውን ቀውስ በኢትዮጵያ ለማወቅ የተደረገው ጥናት 
የመጀመሪያ ውጤትን ይፋ መሆኑን አስመልክቶ ከባለድርሻ አካላት 
ጋር ውይይት ተካሄደ፡፡ 
 
በኢንስቲትዩቱ የምግብ ሳይንስና ሥነ ምግብ  ምርምር ዳይሬክቶሬት 
ዳይሬክተር የሆኑት ወ/ሮ አረጋሽ እንደገለጹት ለጥናቱ የደቡብ  
አሜሪካ ሞዴል በመውስድና ከሀገራችን ነባራዊ ሁኔታ ጋር 
በማስተካከል እና ለጥናቱ እንደ ግብዓት የተወሰዱት የሀገራዊ መረጃ 
ቋት ከሆኑት ከማዕከላዊ ስታቲስቲክስ ኤጀንሲ መረጃ ቋት (DHS 
2011፣HICES 2005 WMS 2005) ከትምህርት ሚኒስቴር ሀገራዊ 
መረጃ፣  ከጤና ጥበቃ ሚኒስቴር እንዲሁም ከገንዘብና ኢኮኖሚ 
ልማት ሚኒስቴር በመጀመሪያ ከተሰበሰበ መረጃ የተወሰደ መሆኑን 
ገልጸዋል፡፡  

  በውስጥ ገጾች፡- 

 የክተባት ምርት ሂደትና የወደፊት አቅጣጫ ላይ ወርክሾፕ ተካሄደ 

በጨቅላ ህፃናትና በህጻናት አመጋገብ ዙሪያ ስለሚካሄደው ጥናት ከሚመለከታቸው አካለት ጋር ውይይት ተካሄደ  
 

                 ወደ ገጽ 2 ዞረሯል 

አፍሪካን ሶሰይቲ ፎር ላቦራቶሪ ሜድስን  ለኢንስቲትዩቱ   
ኤች.አይ.ቪ ላቦራቶሪ ይህንን እውቅና የሰጠው በአፍሪካ 
እና በዓለም አቀፍ ደረጃ ከዓለም የጤና ድርጅት 
መድኃኒትን የተለማመደ ኤች.አይ.ቪን ላቦራቶሪዎች 

   የስብሰባው ተሳታፊዎች               

                 ወደ ገጽ 3 ዞረሯል 

የስብሰባው ተሳታፊዎች በከፊል 
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እውቅና ካገኙ 26 ላቦራቶሪዎች መካከል አንዱ ለመሆን 
በመቻሉ ነው፡፡ 
   
የኢንስቲትዩቱ ኤች.አይ.ቪ ላቦራቶሪ የእውቅና ሠርተፊኬቱን 
ሊያገኝ የቻለው ከአራት ጊዜ በላይ ውጫዊ ግምገማ 
በማድረጉና ከፍተኛ ጥገናዎችን በማካሄዱም ጭምር ነው፡፡ 
 

በኢትዮጵያ ጤናና ሥነ ምግብ 
ምርምር ኢንስቲትዩት የክትባትና  
ዲያግኖስትክ ምርት ዳይሬክቶሬት 
እያከናወናቸው ባለው የክትባት 
ምርቶች የአመራረት ሂደት ደረጃ 
እና የወደፊት  አቅጣጫ ላይ 
ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ጥር 
13 ቀን 2005 ዓ.ም በኢንስቲትዩቱ 
አዳራሽ ወርክሾፕ አካሄደ፡፡   
  
የክትባት ዲያግኖስትክ ምርት 
ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር የሆኑት 
አቶ ቀልቤሳ ኡርጋአ በወርክሾፑ 
መክፈቻ ወቅት እንደገለጹት 
ወርክሾፑ የተዘጋጀው በዳይሬክቶሬቱ  

የክትባት አመራረት ሂደቶች ውስጥ 
የተገኙ ስኬቶችን እና ዳይሬክቶሬቱ 
እቅዱን ለማሳካት በሚያደርገው 
እንቅስቃሴ ውስጥም ስለገጠሙት 
ችግር ለሳይንስ ማህበረሰቡ፣ 
ለባለድርሻ አካላትና አጋር ድርጅቶች  
ለማሳወቅ ነው ብለዋል፡፡  
  
ወርክሾፑን በንግግር የከፈቱት 
የኢንስቲትዩቱ ዋና ዳይሬክተር ዶ/ር 
አመሃ ከበደ በጤና ጥበቃ ሚኒስቴር 
ለኢንስቲትዩቱ የተሰጠውን 
ዳይሬክቶሬቱን የማቋቋም ተግባርና 
የክትባት ምርት እንዲያመርት 
የማስቻልን ክንዋኔ ለማሳካት ከፍተኛ 

ጥረት እንደተደረገ ገልጸው፤ 
ዳይሬክቶሬቱ ለሰውና ለእንስሳት 
የሚውል ክትባትን  በማምረት 
የሚፈለገው ውጤት እስከሚገኝም 
ጥረቱ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል 
ገልጸዋል፡፡ 
 
ዳይሬክቶሬቱ በመጋቢት 2001 ዓ.ም 
ሲቋቋም ዘመናዊ የሆኑ የቴክኖሎጂ 
ውጤቶች ላይ ሽግግር በማድረግ 
የሰውና እንስሳት ክትባትን ጨምሮ 
የተለያዩ ክትባቶችን ማምረት  
ዓላማው አድርጎ መሆኑን ለመረዳት 
ተችለሏል፡፡    

በሽልማቱ ሥነ ሥርዓት ላይ አፍሪካን ሶሰይቲ ፎር ላቦራቶሪ 
ሜድስን  እንዳስታወቀው የኢንስቲትዩቱ ላቦራቶሪ በሀገር 
አቀፍ ደረጃ በቅርቡ በተካሄደው መድኃኒትን የተለማመደ 
የኤች አይ ቪ ዳስሳ ጥናት ላይ ላበረከተው አስተዋጽኦ እና 
በላቦራቶሪው ውስጥ ያለው የሰው ኃይል መድኃኒትን 
የተለማመደ የኤች አይ ቪ ኔትወርክ ለአፍሪካ በሚሰጠው 
ድጋፍ ነው፡፡  
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በስልጠናው ላይ ከተለያዩ ጥናቱ 
ከሚካሄድባቸው ወረዳዎች፣ ዞን ጤና 
መምሪያዎችና በስነ -ምግብ ዙሪያ 
የሚሰሩ  ባለሙያዎች ከትግራይ ክልል 
ከአላማጣ ገጠር ወረዳ ጤና ጽ/ቤት 
ከእንደርታ ወረዳ ጤና ጽ/ቤት 

ከእያንዳንዱ ጽ/ቤት፣ ከአማራ ክልል 
ከሰሜን ሸዋ ዞን ጤና መምሪያ እና 
ከደቡብ ክልል ከጉራጌ ዞን ጤና መምሪያ 
ከስልጤ ዞን ጤና መምሪያ እንዲሁም 
የፕሮ  ጀክት አስተባባሪ እንዲሆኑ 
በኮንትራት የተቀጠሩት 4 የፕሮጀክት 

አስተባባሪዎች እና በአራቱ ክልል ውስጥ 
ስራውን የሚያስተባብሩ የምግብ 
ሳይንስና ስ ነ  ምግብ ምርምር 
ዳይሬክቶሬት አራት አባላት በአጠቃላይ 
2 0  ባ ለሙያዎች  የ ስ ልጠ ናው 
ተሳታፊዎች መሆናቸው ታውቋል፡፡ 

ኢትዮጵያ  በጨቅላ 
ህጻናትና በህጻናት አመጋገብ 
ዙ ሪ ያ   ያ ላ ት ን 
መመሪያዎችን ለመፈተሸና 
ክ ፍ ተ ቶ ች ን  ለ ማወ ቅ 
ከተለያዩ መንግስታዊና 
መንግስታዊ ካልሆኑ አጋር 
ድርጅቶች ጋር የተካሄደው  

ጥናት ላይ የተገኘውን 
ው ጤ ት  አ ስ መ ል ክ ቶ 
ውይይት ተካሄደ፡፡  
 
በኢትዮጵያ የጤናና ሥነ 
ም ግ ብ  ም ር ም ር 
ኢንስቲትዩት የምግብ 
ሳይንስና  ሥነ ምግብ 
ምርምር ዳይሬክቶሬት 
ዳይሬክተር የሆኑት ወ/ሮ 
አ ረ ጋ ሽ  ሳ ሙ ኤ ል 

እንደገለጹት የጥናቱ ዋና 
ዓላማ ከከፍተኛ አመራር 
እስከ ታች ቀበሌ ድረስ ያሉ 
አ መ ራ ሮ ች  ለ ጨ ቅ ላ 
ህጻናትና በህጻናት አመጋገብ 
ት ኩ ረ ት  እ ን ዲ ሰ ጡ 
ለማድረግ ነው ብለዋል፡፡ 
 

አ ክ ለ ው ም ሀ ገ ራ ዊ 
ፖ ሊ ስ ዎ ች ን  እ ና 
ፕሮግራሞችን ተግባራዊ 
ለ ማ ድ ረ ግ  ተ ቀ ና ጅ ቶ 
በመስራት ላይ ጥሩ 
ጅምሮች መኖሩን ገልጸዋል፡፡ 
 
በሀገር ደረጃ ጠንካራ የሆነ 
የጨቅላ ህጻናትና የህጻናት 
ጉዳይ ላይ የሚመክር ንዑስ 
ኮሚቴ አለመኖሩ፣ የእናቶች 

የተመጣጠነ ምግብ ሀገራዊ 
የሆ ነ  የምግብ  ኮድ 
አለመኖሩ፣ በቂ የሆነ 
የወሊድ ፈቃድ ለእናቶች 
አለመኖር፣ ነጻ የሥነ ምግብ 
ትምህርት ካሪኩለም በጤና 
ተ ቋማት  አ ለመኖ ር ፣ 
የምግብ እጥረትና የእናቶች 

የ ተ መ ጣ ጠ ነ ም ግ ብ  
አዘገጃጀት እውቀት ማነስ፣ 
የጤና ተቋማት በጨቅላ 
ህጻናትና በህጻናት አመጋገብ 
ዙሪያ በቂ የሆነ ድጋፍና 
የ ም ክ ር  አ ገ ል ግ ሎ ት 
አለመስጠት፣ የቆርቆሮ 
ወተት ያለውን ጉዳት 
አ ለ ማ ወ ቅ ፣  እ ና ቶ ች 
በተለይም ሠራተኛ የሆኑ 
እናቶች የእናት ጡት ወተት 

አጠቃቀም ላይ የግንዛቤ 
እጥረት፣ መኖሩ በጥናቱ 
የታዩ ውስንነቶች እንደሆኑ 
ወ/ሮ አረጋሽ አክለው 
ገልጸዋል፡፡ 
 
በእነዚህ ውስንነቶች ላይ 
በቀጣይ መሰራት ያለባቸውን 

መንገዶች የተጠቆሙ ሲሆን 
በዚህ ጥናት ላይ ከፍተኛ 
የትምህርት ተቋማት፣ አጋር 
ድርጅቶች፣ ትምህርት 
ሚኒስቴር፣ ጤና ጥበቃ 
ሚኒስቴርና ከኢትዮጵያ 
የጤናና ሥነ ምግብ 
ምርምር ኢንስቲትዩት ጋር 
በመሆን  መሰራቱን 
ከውይይቱ  ለመረ ዳት 
ተችሏል፡፡  

የአይረን ፍሊት አጠቃም ጥናትን አስመልክቶ ... 



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 
     
     
    
የኮምፒውተር ጽሑፍ፡- 
   ሐረገወይን ይግዛው 

 

 

+25112 751522 

+25112 753470 

 

 

+251 1 754744 

+251 1 757722 

 

 

1242/5654 

 
 

 

    ehnri@ethionet.et 

 

ገጽ 4 

የካይዘን ሥራ አመራር ፍልስፍና በሀገራችን 
በሙከራ ትግበራ የተጀመረው ከጥቅምት 2002 
ዓ.ም  እስከ ግንቦት 2003 ዓ.ም ባለው ጊዜ 
ውስጥ በ30 ፋብሪካዎች ላይ ነው፡፡ 
  
ሙከራው የካይዘንን ተሸጋጋሪነትና ጠቀሜታ 
በማረጋገጡና ፍልስፍናው ለሀገራችን የኢኮኖሚ 
እድገት የሚያበረክተውን ልማታዊ ሚና 
በመገንዘብ የኢትዮጵያ ካይዘን ኢንስቲትዩት 
በደንብ ቁጥር 256/2000 ተቋቁሟል፡፡  
 
ካይዘን የአመራር ፍልስፍና ሲሆን የማያቋርጥ 
የጥረትና የምርታማነት ማሻሻያ አሰተሳሰብና 
መሣሪያ ነው፡፡ 
 
ይህ ፍልስፍና የተፈጠረውና የዳበረው በጃፓን 
ሲሆን ሌሎች የእሲያ፣ የላቲን አሜርካ፣ የምስራቅ 
አውሮፓና ከቅርብ ጊዜ ወዲህም የአፍሪካ ሀገራት 

ፍልስፍናውን ወደ ሀገራቸው አሽጋግረው 
በመተግበር ላይ ይገኛሉ፡፡ 
 
ሰፊና የማያቋርጥ የጥራትና ምርታማነት ማሻሻያ 
ሥራዎች በማከናወን ተወዳዳሪ ኢንዱስትሪዎችን 
የማስፋፋት ዓላማን መሠረት ያደረገ ነው የካይዘን 
ፍልስፍና፡፡  
 
መንግስት ይህንን ፍልስፍና ወደ ሀገራችን 
ተሸጋግሮ እንዲተገበር የመረጠበት ዋነኛው 
ምክንያት የልማት ፖሊስያችንና ስትራቴጂያችን 
ለማስፈጸም እና የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን 
ዕቅዱ ማሳኪያ መሳሪያ መሆኑን በመገንዘብ ነው፡፡             

ምንጭ የኢትዮጵያ ካይዘን ኢንስትዩት 

የካይዘን ሥራ አመራር ፍልስፍና  

የማጅራት ገትር በሽታን በመቆጣጠር ላይ መሆኑን 
የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር አስታወቀ 

 
በቅርቡ በደቡብ ብሄር በሄረሰቦችና ህዝቦች ክልል በተወሰኑ ስፍራዎች የታየውን የማጅራት ገትር 
በሽታ የሚመለከታቸውን መንግስታዊና፣ መንግስታዊ ያልሆኑ አጋር ድርጅቶችን በማስተባበር ከፍተኛ 
የሆነ የቅድመ ጥንቃቄ  ስራ በመስራት በሽታውን በመቆጣጠር ላይ መሆኑን የኢፌዴሪ የጤና ጥበቃ 
ሚኒስቴር የህዝብ ግንኙነትና ጤና ኮሙኒኬሽን ዳይሬክቶሬት አስታወቀ፡፡ 
 
ባለፉት ሶስት ሳምንታት በደቡብ ብ/ብ/ህ/ ክልል በተወሰኑ ስፍራዎች ማለትም በአርባ ምንጭ 
ዙሪያ፣በሸበዲኖ እና በሀዋሣ አካባቢ በሚገኙ የተወሰኑ ቀበሌዎች በሽታው ስለመከሰቱ መረጃ በመገኘቱ 
ከክልሉ መንግስት ጤና ቢሮ ጋር በመሆን አፋጣኝ የተቀናጀ የመከላከልና የመቆጣጠር እርምጃዎች 
በመወሰዳቸው የበሽታው ስርጭት በእጅጉ መቀነሱ ታውቋል፡፡ከዚህም በተጨማሪ በሽታው ወደ ሌሎች 
አካባቢዎች እንዳይዛመት አስፈላጊው የቅድመ መከላከል ስራ ተጠናክሮ እየተከናወነ መሆኑንም 
ዳይሬክቶሬቱ አስታውቋል፡፡ 
 
በማጅራት ገትር በሽታ የተያዘ ህመምተኛ በሚስልበት፣ በሚያስነጥስበትና እንዲሁም የእጅ ንክኪ 
በሚኖርበት ወቅት ተዋህሲያኑ ወደ ጤነኛው ሰው ሰውነት በመግባት የሚተላለፍ በመሆኑ ህብረተሰቡ 
ተገቢውን ጥንቃቄ በማድረግ ራሱን ከበሽታው እንዲከላከል ዳይሬክቶሬቱ አሳስቧል፡፡ 
 
የማጅራት ገትር በሽታ የአንጎልና የህብለሰረሰር ሽፋን የሆነውን ስስ አካል በመመረዝ የአእምሮ 
መታወክ ስሜት የሚያስከትል በሽታ ነው፡፡በሽታው ከባክቴሪያ የሚመጣ በተለያዩና በዓይን በማይታዩ 
ተህዋሲያን አማካኝነት የሚነሳ በሽታ ነው፡፡ለማጅራት ገትር በሽታ የሚጋለጡት በአብዛኛው ከ2-30 
ዓመት የዕድሜ ክልል ውስጥ የሚገኙ የሕብረተሰብ ክፍሎች መሆናቸውንም የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር 
የሕዝብ ግንኙነትና ኮሙኒኬሽን ዳይሬክቶሬት ገልጧል፡፡ 


