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ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ለሕብረተሰብ ጤና መሻሻል 
የሚኖረው ፈይዳ ከፍተኛ መሆኑ ተገለጠ

ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ 
መሰረታዊ የጤና አገልግሎት 
ተደራሽነትን ከማረጋገጥ 
አንጻር እና የቤት ዉስጥ 
አየር ብክለትን በማስወገድ 
አንዲሁም ተያያዥ ህመምን 
እና ሞትን በመከላከል ረገድ 
ከፍተƒ አስተዋኦ እንደሚያደርግ 
የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና 
ኢንሰቲትዩት ከተለያዩ ተቋማት 
ጋር በመተባበር ያጠናዉ ጥናት 
አመላከተ፡፡
ዶ/ር ሊያ ታደሰ የጤና ሚኒስትር 
የጥናቱ ውጤት ይፋ በሆነበት 
መድረክ ላይ እንደገለጹት 
የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ 
ፋይዳን አስመልክቶ የተሰራው 
ጥናት እጅግ አመርቂና አዳዲስ 
ያልተፈተሹ እይታዎችን 
ያመላከተ በመሆኑ መሰል 
ጥናቶች ተጠናክረው መቀጠል 
እንዳለባቸው አስገንዝበዋል፡
፡ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ 
ለሚደረጉት ተመሳሳይ ምርምርና 
ጥናቶች የሚጠበቅበትን ሁሉ 
እንደሚያደርግ አስታውቀዋል፡

በኢሕጤኢ የህዝብ ግንኙነትና ኮሙኒኬሽን ቢሮ በየወሩ የሚዘጋጅ

የኮቪድ-19 ምርመራን በሶስት እጥፍ ማሳደግ የሚያስችል የዘረ-መል   
                  መለያ መሳሪያ በእርዳታ ተገኘ

፡ የጤና ሚኒስትርዋ አክለውም 
የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ በጤናው 
ዘርፍ ላይ ከፍተኛ አዎንታዊ 
ተጽዕኖ ስለሚኖረው በጤናው 
ዘርፍ ዘላቂ የልማት ግብን 
(SDG) ለማሳካትም ትልቅ እገዛን 
እንደሚያደርግ ተናግረዋል፡፡
ዶ/ር ኤባ አባተ የኢትዮጵያ 
ህብረተሰብ ጤና ኢንሰቲትዩት 
ዋና ዳይሬክተር በበኩላቸው 
ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ 
የሀገሪተን የኤሌትሪክ አቅርቦት 

አቅም ስለሚያሳድገው የጤናው 
ሴክተርም በኤሌትሪክ አቅርቦት 
መቆራረጥና መጥፋት  የተነሳ 
የዕለት ተዕለት ስራ ላይ 
ያጋጥም የነበረውን ፈተና  
እንደሚያስወግድ አብራርተዋል፡፡ 
ዳይሬክተር ጀነራሉ በነግግራቸው 
ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ 
ከሀገራችንም አልፎ ለአባይ 
ተፋሰስ ሀገራት የሚሰጠው 
ጠቀሜታ የጎላ እንደሆነ ገልጸው 

         . . .ወደ ገጽ 3 ዞሯል

የኢትዮጵያ የህብረተሰብ ጤና 
ኢንስትትዩት በሀገር አቀፍ 
ደረጃ የሚያደርገውን የኮቪድ-19 
የምርመራ አቅምን የሚያጎለብቱ 

         . . .ወደ ገጽ 3 ዞሯል

ልዩ ልዩ ዘመናዊ የመመርመሪያ 
መሳሪያዎች እና ተጓዳኝ ግብአቶችን 
ከአሜሪካው የልማት ተራድኦ 
ድርጅት ከዩኤስ.ኤድ.አይ.ዲ.ዲ.ኤስ 

በእርዳታ ማግኘቱ ተገለጸ፡፡ 
ኢንስትትዩቱ የተበረከተው ይኸው 
መሳሪያ ተቋሙ ያለውን የኮቪድ-19 
የምርመራ አቅሙን በሶስት እጥፍ 
ለማሳደግ የሚያስችለው መሆኑ 
በርክክቡ ወቅት ተገልጻል፡፡
ዶ/ር ማሞ ወልደ ጊዮርጊስ የኤፍ.
ኤች.አይ የኢትዮጵያ ተወካይ 
የመመርመሪያ መሳሪያዎቹን እና 
ተጋዳ„ ግብዓቶችን ለኢትዮጵያ 
የህብረተሰብ ጤና ኢንስትትዩት 
ባስረከቡበት ወቅት ባደረጉት 
ንግግር ከኢትዮጵያ የህብረተሰብ 
ኢንስትትዩት ጋር  በአጋርነት 
የሚደረገው ስራ የኮቪድ-19 
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ኮቪድን ለመከላከል ድጋፎች አየተደረጉ ነው

ኢንስቲትዩቱ እና የጤና ሚኒስትር ክልሎችን ለመደገፍ 
ተሰማርተው ለነበሩ ባለሙያዎች አቀባበል አደረጉ

የተባበሩት መንግስታት ድርጅት   
የአለም የምግብ ፕሮግራም 
በኢትዮጵያ የኮቪድን ቫይረስ 
ለመከላከልና  ለመቆጣጠር 
የሚያግዙ  የተለያዩ  ቁሳቁሶችና 
ግብዓቶችን ለኢንስቲትዩቱ 
የህብረተስብ ጤና አደጋዎች ምላሽ 

ማስተባበሪያ ማእከል  አስረከበ፡፡
ድርጅቱ በ157 ካሬ ሜትር ስፋት 
ላይ ያረፉ በብረት የተሰሩ 3 የተለያዩ   
የኮቪድ ቁሳቁስና ግብዓቶች 
ለማከማቻነት  የሚያገለግሉ 
320 ካሬ  ሜትር ስፋት ያላቸው 
መጋዝኖችን በኢንስቲትዩቱ ግቢ 

ውስጥ በመገንባት ከማስረከቡም 
በላይ ለተለያዩ ሆስፒታሎች የኮቪድ 
ቫይረስን ለመከላከል የሚያገለግሉ 
የጤና ቁሳቁሶችን  ድጋፍ አድርጓል፡
አቶ አስቻለው አባይነህ የኢንስቲትዩቱ 
ም/ዋና ዳይሬክተር ከዶ/ር ኢስቴኮን 
ዌር አማሞ በኢትዮጵያ የተባበሩት 
መንግስታት የአለም የምግብ 
ፕሮግራም ዳይሬክተር ጋር ስለ 
ተደረገው አጠቃላይ ድጋፍ እና 
ኮቪድን ከመከላከል አንጻር ሰፊ 
ውይይት በማድረግ በቀጣይ 
ስለሚሰሩ አጠቃላይ የእንቅስቃሴ 
አቅጣጫዎች ላይ የጋራ ስምምነት 
ላይ ደርሰዋል፡፡
የኢንስቲትዩቱ  ም/ዋና ዳይሬክተር 
በድርጅቱ በኩል ስለተደረገው 
በርካታ ድጋፍ በኢንስቲትዩቱና 
በጤና ሚኒስቴር ስም ምስጋና 
በማቅረብ በኢንስቲትዩቱ ግቢ 
ውስጥ የተገነቡትን እስቶሮች 
ከድርጅቱ ዳይሬክተር ጋር በመሆን 
ጎብኝተዋል፡፡

የ ኮ ቪ ድ - 1 9 ወ ረ ር ሽ ኝ ን 
ለመከላከልና መቆጣጠር 
ክልሎችን ለመደገፍ የተላኩ 
44 ባለሙያዎች ይሄን ድጋፍ 
ለአስሩ ክልሎች እና ሁለት 
ከተማ መስተዳደሮች ለሁለት 
ወራት ያክል ከግንቦት 18 እሰከ 
ሐምሌ 18 ድረስ ድጋፍ ሲሰጡ 
ቆይተዋል፡፡
በዝግጅቱ ላይ የጤና ሚኒስቴር 
ሚኒስትር ዲኤታ ዶ/ር 
ደረጄ ዱጉማ እና የኢትዮጵያ 
ሕብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት 
ምክትል ዋና ዳይሬክተር አቶ 
አስቻለው አባይነህ እንዲሁም 
ሁሉም የሕብረተሰብ ጤና 
ድንገተኛ አደጋ ማስተባበሪያ 
ማዕከል ክፍል ኃላፊዎች 
ተገኝተዋል፡፡
ለድጋፍ የሄዱት ባለሙያዎች 
ድጋፍ ሲያደርጉ የነበረው 
የክልሎች የሕብረተሰብ ጤና 
ድንገተኛ አደጋ ማስተባበሪያ 
ማዕከልን ለማጠናከር፣ ቫይረሱ 
የተገኘባቸውን ግለሰቦች 
አገልግሎት የሚያገኙበት 

እና የሚያገግሙበትን ስፍራ 
ማዘጋጀት፣ ማህበረሰቡን ስለ ኮሮና 
ቫይረስ ግንዛቤ እንዲኖራችው 
አካባቢያቸው ባሉ ሬዲዮ እና 
በየዞኖቹ እየተዘዋወሩ በሞባይል 
ክሊኒክ ከማስተማር በተጨማሪ 
የነፃ ስልክ ጥሪ ማሳወቂያ 24 
ሰዓት እንዲሰራ ማድረግ ነበር፡፡

በዚህ ድጋፍ ሁሉም ክልሎች 
ደስተኛ እንደሆኑ እና ብዙ 
ልምድ እና ዕውቀት እንደጨበጡ 
ገልጸው አንዳንድ ክልሎች ላይ 
ተጨማሪ አገልግሎት እንዲሰጥ 
የባለሙያዎች ድጋፍ እንዲቀጥል 
ጠይቀዋል፡፡
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ሌሎች መሰል ጥናቶች ወደፊት 
ሲከናወኑ የአባይ ተፋሰስ ሀገራትን 
አካቶ ቢጠና ለቀጣይ ውሳኔዎችና 
ትግበራዎች የሚኖረው ፋይዳ  
ከፍተኛ እንደሆነ ጠቁመዋል፡፡
አቶ አማኑኤል ሉሉ የህዳሴው 
ግድብ ከጤና ምጣኔ አንጻር 
እንዲሁም ዶ/ር አወቀ ምስጋናው 
የህዳሴው ግድብ ከህብረተሰብ ጤና 
አንጻር በሚል ርእስ ያዘጋጁትን 
ጥናታዊ ጽሁፎቻቸውን አቅርበው 
ውይይቶች ተካሂዶባቸዋል፡፡
የቀረበው ጥናት 
ላይ እንደተመለከተው በምስራቅ 
አፍሪካ ባሉ የአባይ ተፋሰስ 
ሀገራት ከኤሌትሪክ ሀይል እጦት 
ምክንያት በሚጠቀሙት የማገዶ 
ጪስ የተነሳ በቤት ውስጥ 
በሚፈጠር የአየር ብክለት የተነሳ 
በየአመቱ እሩብ ሚሊዮን ሰዎች 

. . . የሕዳሴ ግድብ
         ከገጽ 1 የዞረ ይሞታሉ፡፡ ባለፉት 30 አመታት 

ሶስት ሚሊየን  ወገኖቻችንን 
ለሀይል አገልግሎት በሚጠቀሙት 
የማገዶ ጪስ በቤት ውስጥ 
በሚፈጠር የአየር ብክለት 
የተነሳ እንደዋዛ ህይወታቸውን 
አጥተዋል፡፡
ጥናቶች እንደሚያሳዩት የህዳሴው 
ግድብ ወደ አገልግሎት ሲገባ 
የወገኖቻችን ህይወት ከመቀጠፍ 
ይድናል፡፡ በአማካይ የኢትዮጵያ 
ኢኮኖሚ በመጀመሪያዎቹ ስምንት 
ዓመታት በ2.3% ሊያድግ 
ይችላል፡፡ ይህም  የመንግስት 
እና የቤተሰብ ፍጆታን በ2.5% 
ይጨምራል ፡፡ የሀገር ኢኮኖሚ 
4.5 በመቶ  የመንግስት ፍጆታ 
4.2 በመቶ እና የቤተሰብ 
ፍጆታ 4.4 በመቶ ይጨምራል፡
፡ እነዚህ የሚያሳዩት በኋለኞቹ 
ዓመታት ከግድቡ የሚገኘው 

ጥቅም ከአመት ወደ አመት 
እየጨመረ እንደሚሄድ ሲሆን 
ሀገሪቱም ከፍተኛውን መሰረታዊ 
የጤና አገልግሎት ጥቅሎችን 
ሽፋን ልታሳካ እንደምትችል 
ያመላክታል፡፡
ኢትዮጵያም ሆነች የተፋሰሱ 
ሀገራት ከፍተኛ የሆነ 
የኤሌክትሪክ ኃይል ተደራሽነት 
ችግር ከሚታይባቸው  መካከል  
ሲሆኑ  ከሁለት አመት በፊት 
በተሰራ አንድ አለም አቀፍ ጥናት 
መሰረት የግብፅ የኤሌትሪክ ሽፋን 
100% (መቶ በመቶ ሲሆን) ፤ 
ኬንያ 75% ፤ ሱዳን 60% ፤ 
ኤርትራ 50% ፤ ኢትዮጵያ 45%፤ 
ኡጋንዳ 43%፤ ታንዛንያ 36% ፤ 
ሩዋንዳ 35%፡ ደቡብ ሱዳን 28%፡ 
ዲሞክራቲክ ኮንጎ 19%፡ ቡሩንዲ 
11 በመቶ የኤሌክትሪክ ኃይል 
ሽፋን እንዳላቸው ተመልክቷል፡፡ 

. . . የኮቪድ 19 ምርመራን

         ከገጽ 1 የዞረ
ላብራቶሪን አቅም በማጎልበቱ በኩል 
ጉልህ ሚና እንዳለው ጠቁመው 
ይህ የተደረገው ድጋፍ የኮቪድ-19 
የምርመራ ስራዎችን በማጎልበቱ 
ብቻ ሳይሆን በማይክሮባዮሎጂ እና 
የፀረ-ተህዋሲያን ብግርነት የዳሰሳ 
ጥናት ፕሮግራም ላብራቶሪ ስራዎች 
እንዳይቆራረጡና በኮቪድ-19 ላይ 
የሚደረጉ የምርምር ስራዎች 
በተገቢው ሁኔታ እንዲከናወኑ 
ትልቅ አስተዋጽኦ እንደሚያበረክት 
ተናግረዋል፡፡
ዶ/ር ገረመው ጣሰው በኢትዮጵያ 
የህብረተሰብ እና ኢንስትትዩት 
ባክቴሪያል፤ ፓራስቲክ እና ዞኖቲክ 
በሽታዎች የምርምር ዳይሬክተር 

በእርዳታው ርክክብ ወቅት 
እንደተናገሩት እርዳታው እየተከናወነ 
ያለውን የማይክሮባዮሎጂ እና 
የፀረ-ተህዋሲያን ብግርነት የዳሰሳ 
ጥናት ፕሮግራም አቅምን 
ከማሳደግ በተመራማሪ በኮቪድ-19 
ላይ እየተከናወኑ ያሉ የምርምራ 
ስራዎችን ውጤታማ ለማድረግ 
የሚኖረው አስተዋኦ የላቀ እንደሆነ 
አብራርተዋል፡፡ ዳይሬክተሩ 
አክለውም በሁለቱ ተቋማት 
መካከል የተደረገው ስምምነት 
የኢንስትትዩቱን አቅም ለማጎልበት 
የሚኖረው ፋይዳ  ከፍተƒ እንደሆነ 
ገልፀው ይህ ትብብር ለወደፊቱም 
ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት 
አስገንዝበዋል፡፡
አቶ አዲሱ ከበደ በኢትዮጵያ 

የህብረተሰብ ጤና ኢንስትትዩት 
የብሄራዊ ላብራቶሪ አቅም 
ግንባታ ዳይሬክተር እና የኮቪድ-
19 ዝግጁነትና ምላሽ ሰጪ 
የላብራቶሪ ክፍል ኃላፊ በበኩላችው  
እንደተናገሩት እርዳታዎቹ በኮቪድ-
19 ምላሽ እና ምርምር ስራዎች 
ላይ ውቴታማነትን የሚጨምርና 
ከሰው ጋር የሚደረገውን ንክኪ 
በማስቀረት የምርምር ስራውን 
ይበልጥ ውጤታማ በማድረጉ በኩል 
የሚያበረክተው አስተዋጽኦ ከፍተኛ 
እንደሆነ ገልጸዋል፡፡ 
ይህ በእርዳታ የተገኘው 
የመመርመሪያ መሳሪያ አስፈላጊው 
ግብአቶች ተሟልተው ከተገኙ አሁን 
ያለውን የኮቪድ-19 የምርመራ 
አቅም በሶስት እጥፍ ለማሳደግ 
እንደሚቻል ለማወቅ ተችሏል፡፡

የኢንስቲትዩቱ 
ሰራተኞች 
አረንጓዴ 

አሻራቸውን 
በገፈርሳ 

ወንዝ አከባቢ 
አሳርፈዋል፡፡


