
በውስጥ ገጾች፡- 
 

በማይኮስስ ፈንገስ 
በሽታ ሊይ ዲሰሳ 
ጥናት ሉካሄዴ 
መሆኑ ተገሇጸ 

 

‹‹የመንግስት 
ፖሉሲዎችን 

ሇማስፈጸም ሁለም 
ሀሊፊና ሠራተኛ  

የስነምግባር መኮንን 
ሉሆን ይገባሌ›› 

   
የአሇም ጤና ቀን 
በዴምቀት ተከበረ 

 

ጠቅሊሊ ዕውቀት 

በኢጤሥምኢ ሕዝብ ግንኙነት 
አገልግሎት በየአስራ አምስት ቀኑ 
ዘወትር ማክሰኞ በኢንስቲትዩቱ 

ክንውኖች ላይ በማተኮር 
የሚታተም 
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 መጋቢት 28 ቀን 2002 ዓ.ም 

 

በ ፌዴራል  ጤና  ጥ በቃ  ሚኒ ስቴር  
የ ኢ ት ዮ ጵ ያ  ¾ጤና ና  ሥነ  ምግብ  ም ርምር  ኢ ን ስ ቲ ት ዩት   

በእንስሳት ቆዲ ጥራት ምርምር ውጤቶች ሊይ ያተኮረ አውዯ 
ጥናት ተካሄዯ 

ሥልጠናው  በንግግር በከፈቱበት ወቅት 

የቆዲ ጥራትን ሇመጠበቅ 
በሚዯረገው ምርምር ሊይ 
ያተኮረ የአንዴ ቀን  አውዯ 
ጥ ናት በኢ ንስትቲ ዩቱ  
አዲራሸ መጋቢት 27 ቀን 
2002 ዓ.ም ተካሄዯ፡፡ 
  
አውዯ ጥናቱን በንግግር 
የከፈቱት የባህሊዊና ዘመናዊ 
መዴሃኒት ዲይሬክቶሬት 
ዲይሬክተር ድ/ር አስፋው 
ዯበሊ ናቸው፡፡ ድ/ር አስፋው 
የእንስሳትን የቆዲ ህመም 
ሇ መ ታ ዯ ግ  ም ር ም ር 
በተካሄዯባቸው ሰባት ዓይነት 
እጽዋት ሊይ የተዯረጉት 
ምርምሮች የመጀመሪያ ዯረጃ 
ው ጤ ታ ቸ ው  ፈ ው ስ 
ከመስጠት አንጻር የሚቀርብ 
በመሆኑ  ተ ሳታፊዎች 
በአትኩሮት በመከታተሌ 
ጠቃሚ ሙያዊ አስተያየት 
እ ን ዱ ሰጡ  በ መ ጋ በ ዝ 

የምርምር ቡዴኑ ስሊስመዘገበው 
የመጀመሪያ ዯረጃ ውጤት 
ምስጋናቸውን አቅርበዋሌ፡፡  
 
አውዯ ጥናቱ የተካሄዯበት ዋና 

ዓሊማ  እስከ አሁን ምርምር 
በተካሄዯባቸው የእንስሳትን ቆዲ 
ህመም በሚታዯጉ እጽዋት ግኝት 
ሊይ በመወያየት ሇመጪው 
ተ ግ ባ ር 

ወደ ገጸ 3 ዞሯል 

በማይኮሲስ ፈንገስ በሽታ ላይ የዲሰሳ 
ጥናት ሊካሄድ ነው 

አብዛኛውን ጊዜ የጸጉርን የጥፍርን እና የቆዲን አካል ጡንቻዎች የሚያጠቃውን 
ማይኮስስ /mycoses/ የተባሇውን በሸታ በዋናነት የሚያመጣውን የፈንገስ ህዋስ 
ሇይቶ ሇማወቅና በሽታው ባሇፉት አምስት አመታት ውስጥ በየትኛው የዕድሜ 
ክልልና ጾታ የሚገኙ ህሙማንን በስፋት እንዯያዘ ሇመሇየት የሚረዲ የዲሰሳ ጥናት 
ሊካሄድ እንዯሆነ አቶ ነጋ አሳመነ የባክተሮሎጂና ፈንገስ ጥናት ቡድን ተመራማሪ 
ገሇጹ፡፡  
 
አቶ ነጋ ይህንን ያሳወቁት የኢጤሥምኢ ኤቲካል ሪቨው ኮሚቴ ባዘጋጀው 
የውይይት መድረክ ላይ ነው፡፡  
 
በውይይቱ ላይ ‘’A five year retrospective study of dermatophyto-
ses ‘’ በሚል ርዕስ የጥናቱን ሀሳብ ያቀረቡት አቶ ነጋ ምርምሩ ከተሇመደት 
ፈንገሶች ውጭ የሚገኙ የፈንገስ ዝርያዎች በአብዛኛው በሰውነታችን ውስጥ 
ተስማምተው እንዯሚኖሩ እንዱሁም ከተሇመደት በሽታ አምጪ ፈንገሶች ውጪ 
የሰውነት በሽታን የመከላከል አቅም በተዲከመ ጊዜ ሰውን የሚያጠቁት ፈንገሶች 

ወደ ገጸ 2 ዞሯል 



ገጽ 2 

‹‹የመንግስት ፖሉስዎችን ሇማስፈጸም ሁለም ሀሊፊና ሠራተኛ  
የስነምግባር መኮንን ሉሆን ይገባሌ››   

                                              (አቶ ፍርደ ኢጊ የኢጤሥምኢ የሥነ-ምግባር መኮንን) 

በስራ ቦታዎች አካባቢ መሌካም 
አስተዲዯርን ሇማስፈን እና የመንግስት 
ፖሉሲዎችን ሇማስፈጸም ሁለም ሀሊፊና 
ሠራተኛ የስነምግባር መኮንን ሉሆን 
እንዯሚገባው አቶ ፍርደ ኢጊ 
የኢጤሥምኢ የሥነ-ምግባር መኮንን 
ከዝግጅት ክፍሊችን ጋር ባዯረጉት ቃሇ-
ምሌሌስ ገሇጹ፡፡   
 
በመንግስት መስሪያ ቤቶችና በመንግስት 
የሌማት ዴርጀቶች ውስጥ የስነ-ምግባር 
ጉዲዮችን የሚያስተባብሩና ሇየመስሪያ 
ቤቶቹና የሌማት ዴርጀቶቹ የበሊይ 
ሀሊፊዎች የሚያማክሩ የሥነምግባር 
መከታተያ ክፍልች የተቋቋሙት በአዋጅ 
ቁጥር 144/2000 ነው፡፡ 
 
የሥነምግባር መከታተያ ክፍልች 
አሊማም ሠራተኛውን በጸረ-ሙስና 
ትምህርቶች፣  በስራ ዱሲፕሉን፣ በሙያ 
ሥነምግባር፣ በህዝብ አገሌጋይነትና 
የሃሊፊነት ስሜት በማነጽ የነቃና 
ሙስናን ሉሸከም የማይችሌ ሠራተኛ 
እንዱፈጠር ጥረት ሇማዴረግ ነው፡፡ 
በተጨማሪም በየመስሪያ ቤቶቹ  እና 
በሌማት ዴርጀቶች የሙስና ወንጀሌንና 
ብሌሹ አሰራርን መከሊከሌ እና የሙስና 
ወንጀሌንና ብሌሹ አሰራር እንዱጋሇጥ 
እንዱመረመርና በአጥፊዎች ሊይም 

የኢንስትቲዩቱን ግዥና በጀት አፈጻጸም በብቃት 
ሇማከናወን በያዝነው ዓመት ከፌዯራሌ የሥነ-
ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን ጋር በመተባበር 
የግዥና በጀት አፈጻጸም ሥርዓት መመሪያ 
መዘጋጀቱን እና ስርዓቱን በስራ ሊይ ሇማዋሌም 
አመራር የተሰጠበት መሆኑን ተናግረዋሌ፡፡ 
 
ከጥቆማዎች አቀራረብ ጋር በተያያዘ ስሊሇው  ሁኔታ 
አቶ ፍርደ ሲናገሩ፤ ሇክፍለ የሚቀርቡ ጥቆማዎች 
ካለ ሇኢንስቲትዩቱ የበሊይ ሀሊፊ እንዯሚቀርብ እና 
ጉዲዩ ከሙስና ጋር የተያያዘ ከሆነም ሇጸረሙስና 
ኮሚሸን እንዯሚሊክ ገሌጸዋሌ፡፡ 
 
የስራ ክፍለ ከጸረ-ሙስና ኮሚሸን ጋር ያሇው የስራ 
ግንኙነት ምን ይመስሊሌ? የሚሌ ጥያቄ ሇአቶ 
ፍርደ ቀርቦሊቸው ሲያብራተሩ፤  ክፍለ በየሩብ 
ዓመቱ የዕቅዴ ክንውኑን ሇኢንስትቲዩቱ ረፖርት 
ሲያቀርብ ሇኮሚሽኑም አብሮ ረፖርት እንዯሚያዴረግ 
ተናግረዋሌ፡፡  
 
በመጨረሻም አቶ ፍርደ ኢጊ የስራ ክፍለ በስራ 
ሂዯት ያጋጠመው ችግሮች እንዲለ ተጠይቀው 
ስያብራሩ በስነምግባር መከታተያ ክፍልች 
መቋቋሚያ አዋጅ መሠረት የስነምግባር መኮንን 
ተጠሪነቱ ሇመንግሥት መስሪያ ቤቶችና ሇሌማት 
ዴርጅቶች የበሊይ ሀሊፊ ነው፡፡ ሆኖም ግን ከዚህ 
አንጻር በእኛ መስሪያ ቤት መጠነኛ ችግሮች 
ይታያለ፡፡ የስነ ምግባር መኮንን ስራውን በተገቢው 
ሁኔታ እንዱያከናውን በዯንቡ የተዯነገገው መሰረት 
መብቶች ጥቅማጥቅሞቹ እንዱሁም የመሊው 
ሠራተኛ ዴጋፍና እገዛም ያስፈሌገዋሌ ብሇዋሌ፡፡ 
 
በስራ ቦታዎች አካባቢ መሌካም አስተዲዯርን 
ሇማስፈን እና የመንግስት ፖሉስዎችን ሇማስፈጸም 
ሁለም ሀሊፊና ሠራተኛ የስነምግባር መኮንን ሉሆን 
እንዯሚገባ እና ከዚህም አኳያ የበሇጠ መሰራት 
እንዲሇበት አቶ ፍርደ አስገንዝበዋሌ ፡፡   

ተገቢው እርምጃ እንዱወሰዴ ሇማዴረግ ነው፡፡ 
 
ከዚህ አኳያ የኢንስትቲዩቱ ሥነ-ምግባር 
መከታተያ ክፍሌ ከ2000 ዓ/ም ጀምሮ 
ስራውን ሲያከናውን መቆየቱን አቶ ፍርደ 
ኢጊ ጠቁመው ሠራተኛው ስሇ ስነ-ምግባር እና 
ሙስና ጉዲዮች በመገናኛ ብዙሃን ከሚሰማው 
በተጨማሪ ግንዛቤው እንዱዲብር ሇማስቻሌ 
ትምህርት ሰጭ ፖስትሮችንና በራረ 
ወረቀቶችን በማስታውቂያ ሰላዲዎች ሊይ 
በየጊዜው እንዯሚሇጠፍ ተናግረዋሌ፡፡ ከዚሁ 
ጎን ሇጎ ን የስራ ክፍለ ሠራተኞች 
የተጣሇባቸውን ሀሊፊነት ቀሌጣፋና ውጤታማ 
በሆነ ሁኔታ እንዱያከናዉኑ አሊስፈሊጊ 
ባህርያትን ሇመግታትና መሌካም ባህርያቸውን 
ሇማበረታታትና ሇማትጋት የ  የሠራተኞች 
የሥነ-ምግባር መመሪያ ተዘጋጅቶ ሇመስሪያ 
ቤቱ ሰራተኞች በየ ጊዜው እዯሚሰራጭ  አቶ 
ፍርደ ገሌጸዋሌ፡፡  
 
በላሊ በኩሌ የስራ ክፍለ የተገሌጋዮችን  
አስተያየትና ቅሬታ በየጊዜው የሚያሰባስብ 
ሲሆን፤ የአስተያየት መስጫ ሳጥኖችንም  
በኢንስቲትዩቱ የተሇያዩ ቦታዎች እንዱቀመጡ 
አዴርጓሌ፡፡ ይሁን እንጂ አስተያየትን 
የመስጠት ሁኔታው  የጎሊ እና አበራታች 
እንዲሌሆነ አቶ ፍርደ ተናግረዋሌ፡፡  
 
ከነዚህ ጥረቶች በተጨማሪ አቶ ፍርደ ከፍለ 
ስሊከናወናቸው ተግባራት ተጠይቀው ሲመሌሱ 

አቶ ፍርዱ ኢጊ 

ስርጭታቸው ምን ያህል እንዯሆነ ሇማወቅ እንዯሚረዲ 
ገልጸዋል፡፡  
 
በሽታው በተሇይ በስነልቦና ላይ፣ ህክምናውን 
ሇመከታተል በሚወስዯው ጊዜና በሚያስከትሇው 
የገንዘብ ወጭ ከፊተኛ ጫና የሚያስከትል ነው፡፡  
 
የማይከቲክ በሽታ በኤች አይቪ ኤድስ በሽታና በሇሎች 
ምክንያቶች እየተባባሰ እንዯመጣና እንዱህ አይነቱን 
ጥናት ማካሄድ የኤች አይቪ ኤድስ በሽተኞችን 
ሇመረዲትና ስሇበሽታውም ሇማወቅ የበሇጠ የሚረዲ 
ነው፡፡  አቶ ነጋ አሳመነ ጥናቱን ሇማካሄድ ምንም 
ዓይነት በጀት እንዯማይጠይቅም ሇዝግጅት ክፍላችን 
አሳውቀዋል፡፡             

በማይኮሲስ ፈንገስ ... 
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የትኩረት አቅጣጫ መቀየስ ነው፡፡ 
 
ድ/ር አስፋው ዯበሊ እንዯገሇፁት የእንስሳት 
ቆዲ ሀገራችን የውጭ ምንዛሪ ሇማግኘት ወዯ 
ውጭ ከምትሌካቸው ምርቶች አንደና  
ሀገራችን  እያስመዘገበች ያሇችውን የእኮኖሚ 
እዴገት ከሚያግዙት ምርቶች ውስጥ ዋነኛው 
በመሆኑ  በተሇይ ወዯ ውጭ የምንሌካቸው 
እና የውጭ ምንዛሪ በሚያስገኙት መሰሌ 
የሀገራችን ምርቶች ሊይ ተኩረት ሰጥቶ 
መስራት ወሳኝ ጉዲይ ነው ብሇዋሌ፡፡  
 
ኢንስቲትዩቱ ከዯብረዘይት እንስሳት ህክምና 
ኮላጅ ጋር በመተባበር የእንስሳትን ቆዲ ጥራት 
በሚጨምሩ ምርምሮች ሊይ እየሠራ ይገኛሌ፡፡ 
በተሇያዩ እንስሳት ቆዲዎች ሊይ የሚፈጠሩትን 
የእንስሳት ቅማልች እና ጥቃቅን ጥገኛ 
ተህዋስያን እንስሳቱን ከመግዯሊቸው እና 
የገበሬውን ገቢ ከማመናመናቸው ባሻገር ወዯ 

በእንስሳት ቆዲ ጥራት ሊይ...  ውጭ የሚሊከውን የቆዲ ውጤት  ጥራት 
የሚቀንሱ በመሆናቸው ምርምሩ በተጠናከረ 
መሌኩ እየተካሄዯ እንዯሚገኝ በአውዯ ጥናቱ 
ሊይ ተገሌጿሌ፡፡ 
 
የምርምሮቹ ቀጣይ ሥራዎች ሊይ በተዯረገ 
ው ይ ይ ት   ሰ ባ ቱ ን ም  ም ር ም ር 
የተካሄዯባቸውን የቆዲ ህመምን የሚታዯጉ 
እጽዋትን ይዞ መቀጠሌ ከምርምር ወጪው 
አንጻር ስሇሚያስቸግር ሁሇቱን ብቻ መርጦ 
መሄዴ አስፈሊጊ እንዯሆነ እና እጽዋቱንም 
ሇመምረጥ ፍትሁንነታቸውን  እና 
የእጽዋቱን በቅርብ የመገኘት ሁኔታ ሊይ 
መተኮር እንዲሇበትም ተገሌጿሌ፡፡  
  
በአውዯጥናቱ ሊይ ድ/ር ጌታቸው አዱስ  
evaluation of plant based medicines 
used for the control of major animal 
ectoparasites ;an overview on the 
accomplishments and future directions 
በሚሌ ርዕስ ጽሁፍ ያቀረቡ ሲሆን፤ 
 

ድ/ር ሀይለ ወንዴሙ ዯግሞ In vitro and 
in vivo acaricidal efficacy of some 
medicinal plants against lice of sheep 
in Arisi zone በሚሌ ርዕስ አቅርበዋሌ፡፡ 
  
በተመሳሳይ ሁኔታ ድ/ር አህመዴ ያሲን In 
vitro and in vivo acaricidal efficacy, 
some medicinal plants against man-
age mites in Amhara Regional State 
በሚሌ ርዕስ ጽሁፍ ሲያቀርቡ፣ 
አቶ ነግሮ ገመዲ   ዯግሞ vitro acaricidal/
on sheep kade / and Larvicidal /on 
ticks / efficacy of some medicinal 
plants በሚሌ ርዕስ ሊይ ገሇጻ አዴርገዋሌ፡፡  
 
ምርምሩን የሚያካሂደ አባሊት ያሎቸው 
ሁሇት ቡዴኖች ተቋቁመው መጋቢት 23  
እና 27 ቀን 2002 ዓ.ም ወዯ ኮምቦሌቻ እና 
አሰሊ የተጓዙ ሲሆን በአመቱ መጨረሻ 
ሊይም ተመሳሳይ አውዯ ጥናት እንዯሚኖር 
ተገሌጿሌ፡፡  

የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር 
ከአሇም ጤና ዴርጀት ጋር 
በመቀናጀት የአሇም የጤና 
ቀንን በጤና ጥበቃ ሚኒስቴር 
ፊት ሇፊት በሚገኘው እና 
ሱዲን መንገዴ በተሰኘው  
ጎዲና  ሊይ ’’የከተሞች 
ዕዴገትና ጤና’’ በሚሌ መሪ 
ቃሌ  መጋቢት 29ቀን 2002 
ዓ.ም በሌዩ ሌዩ ዝግጀቶች 
አከበረ፡፡  
 
የበዓለ ዓሊማ በከተሞች 
ውስጥ ሉኖር የሚገባውን 
ጤናማ አኗኗር ማሳየት 
እንዯሆነ በበአለ አከባበር 
ወቅት ተገጿሌ፡፡ ይህን 

መሠረት በማዴረግ በበዓለ 
ዕሇት በተመረጡ መንገድች 
ሊይ የመኪና ዴምጽ፣ ጭስና 
መጨናነቅን በመቀነስ ፀጥታ 
የሰፈነበት የመኖሪያ ቦታ እና 
ከቆሻሻ የፀዲ አረንጓዳ አካባቢ 
ሇመኖሪያና ሇመዝናኛነት 
ያ ሇ ው ን  ጠ ቀ ሜ ታ 
ሇህብረተሰቡ የማሳወቅ 
እንቅስቃሴ ተዯርጓሌ፡ ፡ 
በተጨማሪም ህብረተሰቡ 
ከመኪና ይሌቅ በእግር መጓዝ 
ወይም መሰሌ የአካሌ ብቃት 
እንቅስቃሴዎችን ቢያዯርግ 
ሇጤናማ ሕይወት ወሳኝ 
እርምጃ እንዯሆነ የተገሇጸ 
ሲሆን፤  የተሇያዩ የእግር 

ጉ ዞ ዎ ች ና  መ ሰ ሌ 
እ ን ቅ ስ ቃ ሴ ዎ ች ም 
ተዯረገዋሌ፡፡  
 
በበዓለ ሊይ የሰርከስ ትርኢት 
የሙዝቃ ዝግጀቶች የቀረቡ 
ሲ ሆ ን ፤  የ ዩ ኒ ቨ ር ሲ ቲ 
ተማሪዎች የእግር ጉዞ፣ 
የከተማ ጤና ኤክስቴንሸን 
ፕሮግራምና እንቅስቃሴ፣ 
የቤተሰብ ምጣኔ እንቅስቃሴ፣ 
የኤች አይ ቪ /ኤዴስ 
ም ር መ ራ ና  የ ም ክ ር 
አገሌግልት፣ የዯም ግፊት፣ 
የክብዯትና የስኳር ምርመራና 
የምክር አገሌግልቶች ፣ 
የትራፊክ   ዯህንነትና 

የአካሌ ብቃት እንቅስቃሴ 
ትምህርቶች የበአለ አከባበር 
አካሊት ነበሩ፡፡         
በ በዓለ ሊይ ከፍተኛ 
የመንግስት የስራ ሀሊፊዎች 
እና የአሇም አቀፍ ዴርጀቶች 
ተወካዮች የተገኙ ሲሆን፤ 
የጤና ጥበቃ ሚኒስትር፣ 
የከተማ ሌማት ሚኒስትር 
እና የአሇም ጤና ዴርጅት 
ተወካይ መሌዕክታቸውን 
አሰተሊሌፈዋሌ፡፡ የኢትዮጵያ 
ጤናናሥነ ምግብ ምርምር 
ኢንስቲትዩትም በበዓለ ሊይ 
በተጋባዥነት ተሳትፏሌ፡፡ 

የአሇም ጤና ቀን በዴምቀት ተከበረ 

የኢትዮጵያ ጤናና ሥነ-ምግብ ምርምር ኢንስቲትዩት የባሇሙያዎቹን የመፈጸም ብቃት ሇማሳዯግ በሀገር 
ውስጥና በውጭ አገር የሥልጠና ዕድል እየሰጠ እንዯሚገኝ ይታወቃል፡፡ በመሆኑም በዚህ የሥልጠና ዕድል 
ተጠቅማችሁ የተመሇሳችሁ ሠራተኞች ከሥልጠናው ያገኛችሁትን ማስረጃ ወይንም የምስክር ወረቀት ከግል 
ማህዯራችሁ ጋር እንዱያያዝ እንድታዯርጉ እናሳስባሇን፡፡ 
 

ሠራተኛ አስተዲዯር ሪከርድና ማህዯር ዋና ክፍል 



የኢትዮጵያ ¾ጤናና ሥነ ምግብ 

ምርምር ኢንስቲትዩት 

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

ዘወትር ማክሰኞ 
የሚታተም 

 
አዘጋጆች፡- 
    አቤሌ የሻነህ 
    ፍቃደ በሻህ 
    ፀሏይነሽ ኤሌያስ 
    ዲግም መርሻ  
ፎቶግራፈር፡- 
    ጽግነሽ ፀጋዬ 
ጽሐፍ፡- 
    ክብነሽ እንግዲ 

 
 

+25112 751522 

+25112 753470 
 

 

+251 1 754744 

+251 1 757722 
 

 

1242/5654 
 
 

 

ehnri@telecom.net.et 

 

ገጽ 4 

የሳንባ ነቀርሳ ወይንም የአሇም ቲቢ ቀን 
በየአመቱ በጋቢት 15 በአሇም አቀፍ ዯረጃ 
ይከበራሌ በዓለ በዚህ አመት በአሇም ሊይ ሇ30ኛ 
ጊዜ በኢትዮጵያ ዯግሞ ሇ13ኛ ጊዜ ተከብሮ 
ውለዋሌ፡፡ 
  
የበዓለ መከበር ምከንያት የዛሬ 128ዓመት/
march 24 1882/ ታዋቂው ጀርመናዊ 
ሳይንትስት ድ/ር ሮበርት ኮች ማይኮ ባክቴረየሞ 
ቱበርክልሉስ ተብል የሚታወቀውን የቲቢ በሸታ 
መንስኤ ማግኘቱን ሇአሇም ያበሰረበትን ቀን 
ሇማስታወስ ነው ፡፡  
 
በዓለን በየአመቱ ማክበር ያስፈሇገበትም 
ምክንያት ቲቢ ዛሬም ቢሆን በመሊው አሇም 
በሰዎች ሊይ ህመምና የሞት አዯጋ ሚዯረገውን 
እንቅስቃሴ ሇማጠናከር ነው፡፡  
 

ሇመሆኑ ቲቢ ምንዴነው 
 

ቲቢ በአብዘኛው ማይኮባክተረየም ቱበርኩልስስ 
ተብል በሚታወቅ የባክቴሪያ ዝረያ የሚመጣ 
ተሊሊፊ በሸታ ነው ፡፡  
 
የቲቢ ባክቴሪያ ማንኛውንም የሰውነት ክፍሌ 
ሉያጠቃ ይችሊሌ::  ሆኖም 80 ከመቶ 
የሚሆነው ቲቢ በሰንባ ሊይ ይከሰታሌ ፡፡ የቲቢ 
በሸታ በዋነኝነት በትንፋሽ አማካይነት 
የሚተሊሇፍ ሲሆን በተጨማረም በቲቢ በሸታ 
ከተያዘች ሊም የተገኘ ወተት ሳይፈሊ ቢጠጣ 
በሸታው ሉተሊሇፍ ይችሊሌ ፡፡ 
 

የቲቢ በሸታ ሁኔታ በአሇም እና 
በኢትዮጵያ ምን ይመስሊሌ 

 
    በ2009 እኤአ በአሇም ጤና ዴርጀት 
ረፖርት መሠረት በአሇም ሊይ አንዴ ሦስተኛው 
የአሇም ህዝብ የቲቢ በሸታ ተህዋስ በሰውነቱ 
ውስጥ ይገኛሌ፡፡  በየሰኮንደ አንዴ ሰው በጀርሙ 
ይያዛሌ  
 
     በጀርሙ ከሚያዙት ወዯ ዘጠኝ ሚሉዮን 
የሚጠጋ የአሇም ህዝብ በየአመቱ ሇቲቢ በሸታ 
ይዲረጋሌ፡፡  

በሽታው ከያዛቸው ህሙማን መካከሌ በየቀኑ 
ከ5000 ህዝብ በሊይ የሚሆኑት ሇሞት 
ይዲረጋለ በአሇም ሊይ 22 ሀገሮች       
የቲቢ በሸታ በከፊተኛ ዯረጃ የተሰራጨባቸው 
ሲሆን ከነዚህም 80 ከመቶ በሊይ ሞት 
የሚከሰተው በታዲጊ ሀገሮች ውስጥ ነው፡፡  
 

ቲቢ በሸታ በአፍሪካ 
 

በአሇም ሊይ በከፍተኛ ዯረጃ የቲቢ በሸታ 
ከተሰራጨባቸው 22 ሀገሮች ዘጠኙ በአፍርካ 
አህጉር የሚገኙ ናቸው ፡፡  
 

ቲቢ በሸታ በኢትዮጰያ 
 

ቲቢ በአሇም በከፍተኛ ዯረጃ ከሚገኝባቸው 22 
ሀገሮች ኢትዮጰያ 7ተኛ ከአፍርካ ዯግሞ 3ተኛ 
ዯረጃ ሊይ ተገኛሇች ፡፡ 
 
የጸረ-ቲቢ መዴሃንቶችን የተሇማመዯ ቲቢ 
በከፍተኛ ሁኔታ ተሰራጭቶ ከሚገኝባቸው 27 
የአሇም ሀገሮች ኢትዮጰያ 15ተኛ ከአፍርካ 
ዯግሞ በ5ተኛ ዯረጃ ሊይ ተቀምጣሇች ፡፡  
በአመት ውስጥ ከ100000 ህዝብ ውስጥ 378 
ሰዎች በሁለም ዓይነት የቲቢ በሸታ እና 163 
የሚሆኑት ዯግሞ በአክታ ምርመራ ሉረጋገጥ 
በሚችሌ የሳንባ ቲቢ ይያዛለ ተብል 
ይታመናሌ ፡፡  
 
ከ100000 ህዝብ ውስጥ በአመት 92 ሰዎች 
በቲቢ በሸታ ምክንያት ይሞታለ ፡፡  
 
ኢትዮጰያ  በየ አመቱ ሇቲቢ ህክምና 
የሚመዘገቡ የቲቢ ታማሚዎች ቁጥር 
በከፊተኛ ሁኔታ እየጨመረ እንዯሚገኝ 
መረጃዎች ይጠቁማለ፡፡ ሇምሳላ ሊሇፉት 10 
ዓመታት 1166863 የቲቢ ህሙማን 
በመመዝገብ ታክመዋሌ፡፡  
 
በ2001 ዓ/ም በአመት ውስጥ ከሚጠበቁት 
የበሸታው ተህዋስ በአክታ ምርመራ ሉገኝ 
በሚችሌ የሰንባ ቲቢ ይታመማለ ተብሇው 
ከሚጠበቁ 34 ከመቶ ያክለን በምርመራ 
በመሇየት ህክምና አስጀምራሇች፡፡ 

ይህ አምዴ ሇኢንስትቲዩቱ ሠራተኛ ጠቃሚ ግንዛቤ ሉያስገኙ የሚችለ ጽሐፎች 
የሚቀርቡበት ነው፡፡ 


