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መግቢያ 
ጤና ለሀገራችን ዕድገትና ለዜጎቻችን ደህንነት መረጋገጥ ወሳኝ የሆነ ማህበራዊ የልማት ዘርፍ 

ሲሆን በሃገራችን በተነደፈው በሁለተኛው የዕድገትና የትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ውስጥ ትኩረት 

ከተሰጣቸው ሴክተሮች አንዱ መሆኑ ይታወቃል፡፡  

የክልሉ ጤና ቢሮም ከ2008-2012 ዓ/ም ድረስ የጤናውን ዘርፍ የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን 

ዕቅድ በማዘጋጀት የአራተኛ ዓመት ትግበራ አጠናቅቀናል፡፡ ሴክተሩ በዕድገትና ትራንስፎርሜሽን 

ዕቅድ ውስጥ በተቀመጠው ዋና ዋና የትኩረት አቅጣጫዎች መሰረት የመሠረታዊ ጤና 

አገልግሎት መርሆችን በመከተል ህብረተሰቡን አሳታፊ ያደረገ የጤና ዘርፍ ስርዓት በመገንባትና 

አጠናክሮ በመቀጠል ዘላቂነት ያለው፣ ጥራቱን የጠበቀ እና ፍትሃዊ የሆነ የጤና አገልግሎትን 

ለሁሉም የህብረተሰብ ክፍል ማድረስ፣ የህብረተሰቡን የጤና ባለቤትነት የማስፈን ስራን በጤና 

ልማት ሰራዊት የማጎልበት እና ከህብረተሰቡ ፍላጎት ጋር የሚሄድ ማህረሰብ-አቀፍ የጤና 

አገልግሎትን በሰፊው ለማስረጽ የተጀመረውን ጥረት አጠናክሮ የማስቀጠል ስራን እንደ ዋና 

ማስፈጸሚያ ስልት ታሳቢ በማድረግ እየተገበረ ይገኛል፡፡ 

በ2011 በጀት ዓመት የክልሉ ጤና ሴክተር ዋና የትኩረት አቅጣጫ የጤና አገልግሎት 

ተደራሽነትን፣ ጥራትንና ፍትሃዊነትን በማረጋገጥ በሁሉም ደረጃ የእናቶችንና የህፃናትን በተለይም 

የጨቅላ ህፃናትን ሞት መቀነስ፣ ዋና ዋና ተላላፊ እና ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎችን መከላከልና 

መቆጣጠር፣ የስነ-ምግብ የጤና ችግሮች መቀነስ ላይ ያተኮረ ነበር፡፡  

ከማስፈጸም አቅም ግንባታ ሥራ አንጻር በ2011 በጀት ዓመት በፈጻሚዎች ዘንድ የለውጥ ቡድንና 

በማህበረሰብ ደረጃ የጤና ልማት ሰራዊት በመገንባት የሴቶችን አቅምና አደረጃጀቶችን በማብቃት 

ላይ በማተኮር እየተሰራ ሲሆን በተለይም በሽታን መከላከልና ጤና የማጎልበት ስራዎችና የጤና 

አገልግሎት ጥራትና ፍትሃዊነት የማሻሻል ስራዎች በማህበረሰቡ ተሳትፎና ባለቤትነት ተጠናክረው 

እንዲሰሩ ጥረት ተደርገዋል፡፡  

ባለፈው በ2010 በጀት ዓመት በአፈጻጸም ዙሪያ በየደረጃው ተለይተው የወጡ ማነቆዎችን ለይቶ 

በመፍታት እና የተመዘገቡትን መልካም ተሞክሮዎችን አጠናክሮ በማስቀጠል ወደ ሌሎች 

አካባቢዎች የማስፋት ስራዎች፤ የአመራሩና የባለሙያው አቅም ማጎልበት፤ የድጋፍና ክትትል 

ስራዎች በተሻለ ሁኔታ ተደራጅቶና ተጠናክሮ እንዲከናወን የማድረግ ስራዎች ዕቅዱን ለማሳካት 

እንደቁልፍ ማስፈጸሚያ ስልት የተጠቀምናቸው ናቸው፡፡ 
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I. የጤናው ሴክተር ስትራቴጂያዊ የትኩረት መስኮችና ግቦች 
የስትራቴጂያዊ የትኩረት መስክ1፡- የላቀ ጤና አገልግሎት አሰጣጥ 

ይህ ስትራቴጂክ መስክ የመከላከል፣ የፈውስ ህክምና፣ የማገገሚያና የድንገተኛ ጤና አገልግሎት 

መስጠትና ማስተዳደር እንዲሁም በግለሰብ፣ በቤተሰብ እና በሕብረተሰብ ደረጃ ጥሩ የጤና ልማዶችን 

(የግል ንጽህና፣ ሥርዓተ ምግብ፣ የአካባቢ ጤና) ማስፋፋት፡፡ ይህም የእናቶች፣ የአራሶች፣ የህጻናት፣ 

የወጣቶች የአፍላ ዕድሜ ወጣቶች (Adolescents) ጤና አገልግሎቶችንና ለህዝብ ድንገተኛ የጤና 

አደጋዎች አገልግሎቶች ማበርከትን ያካትታል፡፡ 

ስትራቴጂያዊ የትኩረት መስክ 2፡- የላቀ የጤና አገልግሎት ጥራት ማረጋገጥ፡ 

ይህ ስትራቴጂክ የትኩረት መስክ ላቦራቶሪዎችን ጨምሮ በአጠቃላይ የጤና አገልግሎት አሰጣጥ 

ጥራትና ደህንነት የሚመለከት ሲሆን ጥራት ላይ ትኩረት የተደረገው በአሁኑ ጊዜ ያለው ሁኔታ ሲታይ 

የጥራት ጉዳይ አሳሳቢ በመሆኑ ነው፡፡ የጤና አገልግሎትን ተደራሽ፣ውጤታማና ፈጣን እንዲሆን 

ለማድረግ ሲታሰብ የጥራትና ደህንነት ጉዳይ ቁልፍ ነገር ይሆናል፡፡ በተለይ በአሁኑ ጊዜ ሽፋኑን 

ለማሳደግ ሰፊ ሥራ እየተሰራ ያለ በመሆኑ ከዚሁ ጋር ተያይዞ የጥራት መጓደል እንዳይኖርና 

ለሕብረተሰቡ የተሻለ አገልግሎት መስጠት እንዲቻል ለጥራት ጉዳይ ትልቅ ትኩረት ለመስጠት 

ያስችላል፡፡ይህንኑ በመስራት በዘርፉ የሚፈለገውን የትራንሰፎረሜሽን ውጤት ለማረጋገጥ ያስችላል፡፡  

ስትራቴጂዊ የትኩረት መስክ 3:-የላቀ የጤና አመራር እና መልካም አስተዳደር   

ይህ የትኩረት መስክ መረጃ ላይ የተመሠረት ፖሊሲና መመሪያ ዝግጅትና ትግበራ፣ የእቅድ ዝግጅትና 

አፈጻጸም፣ የግምገማና ክትትል ስርዓት መጠናከርን የሚያካትት ነው ፡፡ 

ስትራቴጂክ የትኩረት መስክ 4: የላቀ የጤና ሥርዓት አቅም መፍጠር፡ 

ይህ የትኩረት መስክ ለዘርፉ የሚያስፈልግ ግብዓት ማለትም የሰው ኃይል፣ የፋይናንስ፣ የመሰረተ 

ልማትና የተለያዩ ግብአቶች በሟሟላት ለሕበረተሰቡ ተደራሽነቱን የማሻሻል ስራን ያካትታል፡፡ በተለይም 

የጤና ተቋማትን የማስፋፋት፣ የሰው ሃብትን፣ የውስጥ የሕክምና መሳሪያዎችን ሟሟላት፣ ጥገናና 

የመልሶ ማቋቋምን እና መሰረታዊ መድኃኒቶች በማሟላት ደረጃውን የጠበቀ አገልግሎት እንዲሰጥ 

የማድረግ እንዲሁም አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን እና ግኝቶችን የመጠቀም ስራን ያካትታል፡ 
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II. የሴክተሩ ዋና ዋና ስትራቴጂ ግቦች 
እይታዎች ስትራቴጂክ ግቦች 

ማህበረሰብ 
ማ1:  የጤና ሁኔታን ማሻሻል  

ማ2:  የማህበረሰቡን የጤና ባለቤትነት ማሻሻል  

ፋይናንስ  ፋ1: ወጪ ቆጣቢነትንና ውጤታማነትን ማሻሻል  

ውስጣዊ  

አሰራር 

ው.አ1: ጥራቱን የጠበቀ የጤና አገልግሎት ተደራሽነትን ማሻሻል  

ው.አ2: ጤና ነክ አደጋዎችና ተጋላጭነትን የመቀነስ አመራር ማሻሻል 

ው.አ3: የመልካም አስተዳደር ሥርዓትን ማሻሻል 

ው.አ4: የቁጥጥር ሥርዓትን ማሻሻል 

ው.አ5: መድኃኒትና የህክምና መገልገያ መሣሪያዎችአቅርቦትና አስተዳደር ሥርዓትን ማሻሻል  

ው.አ6: የማህበረሰብ ተሳታፊነትና አብሮነት ማሳደግ 

ው.አ7: የሀብት ማፈላለግ አሰራር ማሻሻል 

ው.አ8: በምርምር ውጤቶች እና በማስረጃ የተመሰረተ ውሳኔ አሰጣጥን ማሻሻል  

መማማርና  

እድገት 

አ.ግ1: ቴክኖሎጂ እና አዳዲስ ግኝቶችን የመጠቀም ልምድን ማሻሻል 

አ.ግ2: የጤና ዘርፍ የሰው ሀብትልማትና አመራርን ማሻሻል 

አ.ግ3: የጤና መሠረተ ልማትን ማሻሻል 

አ.ግ4: ፖሊሲ፣ ደንቦች እና ስታንዳርዶች አጠቃቀምና አተገባበር ማሻሻል 
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1. የጤና ኤክቴንሽን ፕሮግራም 
1.1. የጤና ኤክስቴንሽን ፕሮግራም ማጠናከር (Optimization or Revitalization) 

የሴቶች ልማት ቡድን/የ1ለ5 የብቃት ማጎልበቻ ስልጠና (Women Development Army 

leaders Competency Based Training) ያለበትን ደረጃ በተመለከተ፡- 

በበጀት አመቱ በ123 ወረዳዎች 471,856 የሴቶች ልማት ቡድን /የ1ለ5 መሪዎችን የብቃት ማጎልበቻ 

ስልጠና (Women Development Army leaders Competency Based Training) በመስጠት 

መዝኖ ለበቁት ሰርተፍከት ለመስጠት ታቅዶ 95,276 የልማት ቡድን የ1ለ5 ትስስር መሪዎች ስልጠና 

ላይ ከሚገኙት ስልጠናውን የጨረሱት 27,539 የልማት ቡድን የ1ለ5 ትስስር መሪዎች ተመዝነው 

27,005 /98% በምዘናው ያለፉ ሲሆን 534/2% ለጊዜው ያላለፉት ናቸው፡፡   

 የወረዳ ትራንስፎርሜሽን አተገባበር በተመለከተ 

ወረዳ ትራንስፎርሜሽን ማለት ወረዳዎች በጤና አገልግሎት ከነበሩበት ወደ ተሻለ ደረጃ  እንዲደርሱ 

/ማድረግ ሲቻል ነው፡፡ ወረዳዎችን ሞዴል ለማድረግ መነሻ የሚሆነው ሞዴል ቀበሌን መፍጠር ነው፡፡ 

ሞዴል ቀበሌን ለመፍጠር ሞዴል ቤተሰብ፣ ሞዴል ትምህርት ቤት፣ ሞዴል ጤና ተቋማት፣ እና 

የሀይማኖት ተቋማት የመሳሰሉትን በጤና ሞዴል ሲሆኑ ነው፡፡ እያንዳንዳቸው የራሳቸው ፓኬጅ እና 

መመዘኛ መስፈርት አላቸው፡፡ 

 በበጀት አመቱ እስከ አሁን ወረዳዎችን ሞዴል ለማድረግ የተከናወኑ ተግባራት፡- 

 ክልላዊ ንቅናቄ ሥራ በክላስተር ማከናወን የተቻለ ሲሆን የወረዳ ትራንስፎርሜሽን ተክኒካል ኮሚቴ 

ተቋቁሞ በየሁለት ወሩ አፈጻጸም እየገመገመ ይገኛል፡፡ 

 የተቀናጀ ድጋፍና ክትትል የቢሮው አመራሮች ከፍተኛ ባለሙያዎች እና ከአጋር ድርጅቶች 

ከተውጣጡ ባለሙዎች ጋር በቅንጀት በአመት 2 ጊዜ በሁሉም ዞኖች እና ልዩ ወረዳዎች ተደርጓል፡ 

 በተሻሻለው የወረዳ ትራንስፎርሜሽን የማስፈጸሚያ መመሪያና ማረጋገጫ መስፈርት ላይ በፌዴራል 

ደረጃ የአሰልጣኞች ስልጠና በመውሰድ በሁለት ዙር የአሰልጣኞች ስልጠና ለዞን እና ለልዩ ወረዳ 

አመራሮች እና ባለሙያዎች መስጠት ተችሏል፡፡ በተዋረድ ወደ ታችኛው እርከን በማውረድ 

ስልጠናው እንዲሰጥ በጀት በማከፋፈል እንዲወርድ እና እንዲሰጥ ተደርጓል፡፡  

 በወረዳ ትራንስፎርሜሽን አጄንዳ ሞዴል ወረዳን ለመፍጠር እየተከናወኑ ያሉ ተግባራትን ወርደን 

በመደገፍ በተቀመቀው ስታንዳርድ በመለካት ክልላዊ ማረጋገጫ ማድረግ የተቻለ ሲሆን 

በአፈጻጸማቸው ከ80% በላይ ያመጡ ሶስት (ምዕራብ አዘርነት፣ ኤዣና ዳሞት ጋሌ) ፊት የወጡ 

ወረዳዎች መሆናቸው ተረጋግጧል፡፡ 
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  የጤና ኤክስቴንሽን ፕሮግራም ማጠናከርን (Optimization or Revitalization) በተመለከተ ክልላዊ 

ንቅናቄ ሥራ ለክልል እና ለዞን ከፍተኛ፣ መካከለኛ አመራሮች፣ ባለሙያዎች እና የሚመለከታቸው 

የልማት አጋር ድርጅቶች እንዲሁም ከፌዴራል ጤና ጥበቃ ከፍተኛ ባለሙያዎች በተገኙበት የንቅናቄ 

ሥራ መሥራት የተቻለ ሲሆን በተዋረድ በዞን እና በወረዳ ደረጃ የንቅናቄ ስራ እንዲሰሩ በጀት የወረደ 

ወርዷል፤በዞኖች የንቅናቄ ስራ የተሰራ ሲሆን በተቀሩት ልዩ ወረዳዎች የንቅናቄ ሥራ ሰርተው 

ሪፖርት ያላደረጉ ላይ ክትትል እየተደረገ ይገኛል፡፡  
 

1.2. የሴቶች ልማት ቡድን አደረጃጀት እና ምዘናን በተመለከተ 

በክልላችን በሚገኙ ዞኖች ልዩ ወረዳዎች ወረዳዎች በሚገኙ የገጠር እና ከተማ ቀበሌዎች የሴቶች 

ልማት ቡድን የ1ለ5 ትስስር አደረጃጀት ተደራጅተው በጤና ኤክስቴንሽን ፓኬጅ ሞዴል ቤተሰብን 

ከመፍጠር ባሻገር ሞዴል ወረዳዎች እየተፈጠሩ እንደሚገኙ ይታወቃል፡፡ 

በዚህም ከጤና ኤክስቴንሽን ፓኬጆች ውስጥ የአካበቢ ጤና ንጽህና አጠባቅ ላይ መጸዳጃ ቤት ሽፋን 

መጨመር እና አጠቃቀም ላይ የተገኘው ለውጥ፣ የወባ በሽታን መከላከል እና መቆጣጠር፣ የህጻናት 

ህመም እና ሞት መቀነስ ሌሎችም ተግባራት ላይ የተሸለ ለውጥ መኖሩ ማይካድ ቢሆንም የተሻሻለ 

መጸዳጃ ቤት ከማስገንባት፣ የደረቅ እና ፍሳሽ ቆሻሻ አወጋገድ ላይ በተለይ በክልላችን በአብዛኛው 

በትልልቅ ከተሞች እና በአንዳንድ የገጠር ከተሞች ሊቀረፍ ያልቻለው ችግር ሆኖ የቀጠለው  

የሴክተሮች ቅንጅታዊ አሰራር ያለመጠናከር ለምሳሌ የከተማ መዘጋጃ ቤት፣ጤና ጥ/ጽ/ቤት የመሳሰሉት 

ሲሆን በተጨማሪ የጤና ኤክስተንሽን ሠራተኞች የቤት ለቤት ጉብኝት አለማድረግ የሥራ ተነሳሽነት 

ማነስ የታይ የነበረው ለውጥ የፕሮግራሙ መቀዛቀዝ ይታያል የዚህም መገለጫው የልማት ቡድን 

የ1ለ5 ትስስርን የመከታተል፣ የመደገፍ ሥራ ደካማ መሆን፣ በቀበሌ ደረጃ የስትሪንግ (የቦርድ) ኮሚቴ 

በተቀመጠው ጊዜ ሰሌዳ ተገናኝተው አለመመዘን /ደረጃ አለመስጠት፣ ድጋፍ፣ ክትትል እና ግምገማ 

አለማድረግ፣ በጤና አጠባቅ ጣቢያ እና በወረዳ ጤና ጥበቃ ጽ/ቤት በኩል የሚደረግ ድጋፍና ክትትል 

አሁንም መላላትና መቀዛቀዝ በዋናነት የሚጠቀሱ ናቸው፡፡ በዚህም አፈጻጸሙ በየጊዜው ሲገመገም 

ከዞን ዞን፣ ከልዩ ወረዳ ልዩ ወረዳ፣ ከወረዳ ወረዳ እና ከቀበሌ ቀበሌ ልዩነት እንዳለው ማየት ተችሏል፡፡ 

ሌላው በአሁኑ ሰዓት በተለያዩዩ ምክንያቶች በአብዛኛው በአካባቢያችን የተደራጁ የ1ለ5 ትስስሮች እና 

የልማት ቡድኖች ተገናኝተው የማይወያዩ እና አደረጃጀቱም ሲታይ ከጊዜ ወደ ጊዜ በቁጥር እየቀነሰ 

መሆኑን የተገነዘብን ሲሆን የተደራጁ እና ወደ ተግባር የገቡትንም ሙሉ በሙሉ ከመመዘን አንጻር 

ክፍተቶች መኖራቸውን መለየት ተችሏል፡፡  

ስለሆነም የጤናውን ሴክተር የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ለማሳካት እያገባደድን ባለው በጀት 

ዓመት በአብዛናው የክልላችን አካባቢዎች በነበረው ወቅታዊ ችግር በአብዛኛው አካባቢዎች ተረጋግተው 
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ሥራቸውን ማከናወን፣ ለመምራት እና ለመገምገም ያልቻሉ ዞኖች እና ልዩ ወረዳዎች ጨምሮ 

ሪፖርት ያልላኩ ሲሆን ችግሩ ጎልቶ የማይታይባቸው ዞኖች እና ልዩ ወረዳዎችን ጨምሮ ሪፖርት 

አጠቃለው ያልላኩ ዞኖች እና ልዩ ወረዳዎች እስከ ሀምሌ 10 ድረስ እንዲልኩ ክትትል የሚደረግ 

ሲሆን የላኩ ዞኖች እና ልዩ ወረዳዎች በአሬንጓዴ ቀልመው የሚታዩ ናቸው፡፡  

በዚህ መነሻ 2011 በጀት ዓመት አፈጻጸም የተደራጁ የሴቶች ልማት ቡድን፣ የ1ለ5 ትስስር እና 

አባላት አደረጃጀት እና ምዘና ጥቅል መረጃ እንደሚከተለው ይሆናል፡፡ የተደራጁ የሴቶች ልማት ቡድን 

ብዛት 105,404፣ የ1ለ5 ትስስሮች ብዛት 548,827 እና የአባላት ብዛት 3,198,919 ሲሆን ከነዚህም 

ውስጥ ጠቅላላ የተመዘኑ 97,182 92 የሴቶች ልማት ቡድኖች፣ 517,956 94 የ1ለ5 ትስስሮች 

እና 2,970,715 93 አባላት የተመዘኑ ሲሆን ከተመዘኑት ውስጥ 51,244 53 የሴቶች ልማት 

ቡድኖች፣ 277,858 54 የ1ለ5 ትስስሮችና 1,559,118 (52%) የትስስሩ አባላት በ”A” ደረጃ ወይም 

ፊት የወጡ ሲሆን ከነበረው በ6 ቀንሷል፡፡ 33,49734የሴቶች የልማት ቡድኖች 173,912 (34 

የ1ለ5 ትስስሮች እና 991,16133 የትስስር አባላት ደግሞ በ”B” ደረጃ የተፈረጁ ናቸው፡፡ ሌላው 

12,44112 የሴት የልማት ቡድኖች 66,18613 የ1ለ5 ትስስሮች እና 420,436 (14%) አባላት 

ደግሞ በ”C” ደረጃ ወይም ኋላ የቀሩ ተብለው የተፈረጁ ናቸው፡፡ በተጨማሪ ቀሪ 8,222 8፣ 

የሴቶች የልማት ቡድኖች 30,8716 የ1ለ5 ትስስሮች እና 228,2047 የትስስሩ አባላት ደረጃ 

ያልተሰጣቸው ወይም ያልተመዘኑ ናቸው፡፡  

በአጠቃላይ ምዘናውን ውጤት ስናየው ከመጀመሪያ ግማሽ በኤ ደረጃ ሞዴል የምንላቸው የልማት 

ቡድኖች፣ የ1ለ5 ትስስሮች እና የአባላት ውጤት ከ2-6 የቀነሰ ሲሆን በቢ እና በሲ ደረጃ ከፍ እንዲል 

አድርጓል፡፡  

በአጠቃለይ የሁሉም ዞኖችና ልዩ ወረዳዎች ሪፖርት ከዚህ በታች በሰንጠረዥ ተመላክቷል፡፡
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ሰንጠረዥ 1፡-በደ/ብ/ብ/ሕ/ክ/መ ጤና ቢሮ የሴቶች ልማት በድን አባላት የ2011 ዓ/ም የአፈጻጸም ሪፖርት 

ተ.ቁ. የዞን ስም 
የእማወራ 
ብዛት 

የተደራጁ 
አባላት 
ብዛት % 

የተመዘኑት ጠቅላላ 
የተመዘኑት 

ያልተመዘኑ 
አባላት ብዛት A B C 

ቁጥር % ቁጥር % ቁጥር % ቁጥር % በቁጥር % 

1 ሲዳማ 794,656 707,439 89 404,511 59 213,102 31 73,407 11 691,020 98 16,419 2 

2 ወላይታ 412,719 326,877 79 177,619 56 102,890 33 35,379 11 315,888 97 10,989 3 

3 ጋሞ  436,439 372,730 85 199,817 54 120,615 32 52,298 14 372,730 100 0 0 

4 ጎፋ     0             0   0   

5 ጉራጌ 327,175 231,666 71 132,056 59 71,646 32 18,809 8 222,511 96 9,155 4 

6 ሀዲያ 344,657 283,126 82 111,692 41 106,738 39 52,507 19 270,937 96 12,189 4 

7 ካፋ 200,057 178,653 89 71,027 40 68,688 38 38,938 22 178,653 100 0 0 

8 ከምባታ ጠምባሮ 187,757 169,474 90 117,587 69 39,536 23 12,127 7 169,250 100 224 0 

9 ሰገን አካባቢ 97,611 76,715 79 24,486 37 25,480 38 17,045 25 67,011 45 9,704 13 

10 ኮንሶ 59,819 40,832 68 210 3 1,227 17 5,942 81 7,379 18 33,453 82 

11 ጌዴኦ 237,992 150,157 63 16,587 26 23,268 37 23,041 37 62,896 42 87,261 58 

12 ዳዉሮ 133,523 82,068 61 31,157 38 34,305 42 15,893 20 81,355 99 713 1 

13 ቤንች ማጂ 179,247 139,174 78 48,538 43 39,823 35 24,523 22 112,884 81 26,290 19 

14 ደቡብ ኦሞ 156,488 112,138 72 54,876 51 39,263 36 13,652 13 107,791 96 4,347 4 

15 ሀዋሳ ከ/አስተዳደር 64,071 63,391 99 33,332 53 19,938 31 10,121 16 63,391 100 0 0 

16 ሸካ 55,256 44,120 80 7,034 19 21,611 60 7,626 21 36,271 82 7,849 18 

17 ሀላባ 53,308 53,308 100 28,126 53 17,557 33 7,625 14 53,308 100 0 0 

18 የም 21,512 15,708 73 4,102 40 4,911 47 1,327 13 10,340 66 5,368 34 

19 ኮንታ  24,919 14,261 57 5,657 46 5,553 45 1,139 9 12,349 87 1,912 13 

20 ባስኬቶ 15,395 12,150 79 5,565 51 3,515 32 1,887 17 10,967 90 1,183 10 

21 ስልጤ 192,757 124,932 65 85,139 69 31,495 25 7,150 6 123,784 99 1,148 0 

የክልል ድምር 
3,995,358 3,198,919 80 1,559,118 52 991,161 33 420,436 14 2,970,715 93 228,204 7 
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ሰንጠረዥ 2፡-የ2011 ዓ/ም የ1ለ5 ትስስር አደረጃጀት እና ምዘና አፈጻጸም 

ተ.ቁ ዞን /ልዩ ወረዳ 
የተደራጀ የ1ለ5 
ትስሰሮች በA ደረጃ % በ B ደረጃ % በC ደረጃ % 

ጠቅላላ 
የተመዘኑ % 

ያልተመዘኑ የ1ለ5    
ትስስሮች   ብዛት  %  

1 ሲዳማ 121,720 70,669 59 35,814 30 12,315 10 118,798 98 2,922 2 

2 ወላይታ 54,913 32,291 60 17,765 33 3,986 7 54,042 98 871 2 

3 ጋሞ  62,327 34,446 55 20,256 32 7,625 12 62,327 100 0 0 

4 ጎፋ                   0   

5 ጉራጌ 39,933 21,828 59 12,554 34 2,626 7 37,008 93 2,925 7 

6 ሀዲያ 47,940 22,037 47 17,656 37 7,496 16 47,189 98 751 2 

7 ካፋ 34,114 11,613 38 11,726 38 7,302 24 30,641 90 3,473 10 

8 ከምባታ ጠምባሮ 27,562 19,145 69 6,406 23 2,011 7 27,562 100 0 0 

9 ሰገን 11,355 4,450 39 4,189 37 2,572 23 11,291 99 64 1 

10 ኮንሶ 8,528 107 11 291 30 645 45 963 11 7,565 89 

11 ጌዴኦ 24,470 5,764 29 9,173 46 4,901 25 19,838 81 4,632 19 

12 ዳዉሮ 13,734 5,351 39 6,097 45 2,222 16 13,670 100 64 0 

13 ቤንች ማጂ 24,312 9,458 46 7,314 35 3,851 19 20,623 85 3,689 15 

14 ደቡብ ኦሞ 22,709 11,955 56 7,129 33 2,338 11 21,422 94 1,287 6 

15 ሀዋሳ ከ/አስተዳደር 10,715 5,855 55 3,339 31 1,521 14 10,715 100 0 0 

16 ሸካ 7,194 1,177 18 3,812 57 1,668 25 6,657 93 537 7 

17 ሀላባ 9,007 5,224 58 2,716 30 1,067 12 9,007 100 0 0 

18 የም 2,452 727 43 746 44 221 13 1,694 69 758 31 

19 ኮንታ 3,210 1,031 46 975 44 225 10 2,231 70 979 30 

20 ባስኬቶ 2,147 976 45 566 26 605 0 2,147 100 605 28 

21 ስልጤ 20,485 13,754 68 5,388 27 989 5 20,131 98 354 0 

የክልል ድምር 
548,827 277,858 54 173,912 34 66,186 13 517,956 94 30,871 6 
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ሰንጠረዥ 3፡- የ2011 ዓ/ም የሴቶች ልማት ቡድን አደረጃጀት እና ምዘና አፈጻጸም

ተ.ቁ ዞን/ልዩ ወረዳ የህዝብ ብዛት 
የተደራጁ የልማት 
ቡድኖች ብዛት በኤ ደረጃ % በቢ ደረጃ % 

በሲ 
ደረጃ % 

የተመዘኑ 
ቁጥር % 

ያልተመዘኑ 
የልማት ቡድን በ% 

1 ሲዳማ 3,893,816 23,403 13,955 60 6,823 29 2,419 10 23,197 99 206 1 

2 ወላይታ 2,022,324 10,885 3,876 49 3,486 44 573 7 7,935 73 2,950 27 

3 ጋሞ  2,138,553 12,253 6,489 53 4,236 35 1,528 12 12,253 100 0 0 

4 ጉራጌ 1,603,197 6,651 3,896 59 2,320 35 435 7 6,651 100 0 0 

5 ሀዲያ 1,688,820 8,902 4,252 48 3,108 35 1,420 16 8,780 99 122 1 

6 ካፋ 1,166,163 6,536 2,253 38 2,252 38 1,378 23 5,883 90 653 10 

7 ከምባታ ጠምባሮ 920,012 5,409 3,709 69 1,312 24 385 7 5,406 100 3 0 

8 ሰገን 472,310 2,527 931 38 914   578 24 2,423 96 104 4 

9 ኮንሶ 299,095 1,437 17 8 51 23 151 69 219 15 1,218 85 

10 ጌዴኦ 1,166,163 4,816 1,018 31 1,450 44 837 25 3,305 69 1,511 31 

11 ዳዉሮ 654,263 2,663 1,001 38 1,187 45 455 17 2,643 99 20 1 

12 ቤንች ማጂ 878,312 4,815 2,168 51 1,368 32 707 17 4,243 88 572 12 

13 ደቡብ ኦሞ 766,793 4,240 2,048 51 1,507 37 495 12 4,050 96 190 4 

14 ሀዋሳ ከ/አስተዳደር 376,539 2,082 1102 53 682 33 298 14 2,082 100 0 0 

15 ሸካ 270,752 1,508 222 18 721 57 318 25 1,261 84 247 16 

16 ሀላባ 333,388 1,778 1,104 62 505 28 168 9 1,777 100 1 0 

17 የም 107,336 548 165 43 181 47 40 10 386 70 162 30 

18 ኮንታ  122,105 664 261 54 183 38 42 9 486 73 178 27 

19 ባስኬቶ 75,435 405 187 53 133 37 36 10 356 88 49 12 

20 ስልጤ 1,033,842 3,882 2,590 67 1,078 28 178 5 3,846 99 36 1 

21 ጎፋ             

የክልል ድምር 20,007,218 105,404 51,244 53 33,497 34 12,441 13 97,182 92 8,222 8 



 
 

12 
 

1.3. የ2011 ዓ/ም የጤና ኤክስቴንሽን መኖሪያ ቤት አፈጻጸም በጤና ኬላ ደረጃ 

የጤና ኤክስቴንሽን መኖሪያ ቤት ግንባታ ዋና አላማው የጤና ኤክስቴንሽን ሰራተኞች በጤና ኬላው 

አጠገብ በመሆን ጤና ኬላውን ሁሌ ለማህበረሰቡ ክፍት በማድረግ ተገቢውን አገልግሎት እንዲሰጡ 

ታሳቢ ተደርጎ በማህበረሰቡ ተሳትፎ  የሚገነባ ነው፡፡ ሆኖም ግን የመኖሪያ ቤት ግንባታው 

እንደየዞኖችና ልዩ ወረዳዎች ሁኔታ ማለትም ጠንካራ አመራር ባለበት እና ድጋፍና ክትትል ተደርጎ 

በተከናወነበት አካባቢዎች የተሻለ መኖሪያ ቤት እንዲገነባ የተደረገ ሲሆን ውለው አድረው እንዲሰሩ 

ስደረግ አገልግሎታቸውም የተሻለ ነው፡፡ 

ከዚህ በተቃራኒው አንዳንድ ዞኖች፣ ልዩ ወረዳዎች እና ወረዳዎች ቀበሌዎች የመኖሪያ ቤት ግንባታ 

ሊያኖራቸው የማይችል መኖሪያ ቤት ተገንብቶ ውለው ማደራቸውን ክትትል የማያደርጉ፣ አንዳንድ 

ቀበሌ ላይ መኖሪያ ቤት እንዲገነባ ባለማድርጋቸው በምልልስ የሚሰራበት እና በአብዛኛው ጤና 

ኬላዎች የተወሰኑ ፓኬጆች ላይ በፕሮግራሙ ቀን ብቻ ጤና ኬላ ከፍተው/አገልግሎት የሚሰጡ ሲሆን 

ፓኬጆችን በሙሉ የልማት ቡድን የ1ለ5 ትስስር አደረጃጀት በመጠቀም እንዲያከናውኑ ከመደገፍ 

አንጻር ጉድለት የሚታይባቸው መሆኑ እና ተገቢውን አገልግሎት ለማህበረሰቡ እየሰጡ ላለመሆናቸው 

እንደ አንድ ምክንያት የሚጠቀሰው በጤና ኬላ የመኖሪያ ቤት አለመገንባቱ ነው፡፡ በአጠቃላይ ውለው 

አድረው ይሰራሉ ተብሎ መቶ ፐርሰንት በሪፖርት የሚታይባቸው አካባቢዎችም አንድ አንድ ጤና 

ኬላዎች ከተማ መኖሪያ ቤት ያለቸው እና ትዳራቸው በከተማ ስለሆነ ውለው አድረው እንደማይሰሩ 

እንዲሁም ማየት ተችሏል፡፡ እንደ ክልል በ2ኛ ሩብ ዓመት በተሰበሰበው መረጃ የመኖሪያ ቤት ግንባታ 

አፈጻጸም በቁጥር 125 ቀንሶ የመጣ ሲሆን አፈጻጸሙ 3056(80%) ያደርገዋል፡፡ ውለው አድረው 

የሚሰሩበት ቀደም ሲል ከነበረው መረጃ ትንሽ መሻሻል አሳይቷል አፈጻጸሙም 1947 (64%) ሲሆን 

ከተገነባው 36% ከተገነባው መኖሪያ ቤት ውስጥ ውለው የማያድሩ መሆኑን የሚያሳይ ሲሆን 

አንደኛው ምክንያት የመኖሪያ ቤት ግንባታ የጥራት ችግር ሲሆን ሌላኛው የጤና ኤክስቴንሽን 

ሰራተኞች በተለያየ በግል ችግር ምክንያት የማያድሩበት መሆኑን መረዳት ተችሏል፡፡ ስለዚህ በአዲሱ 

ዲዛይን የሚሰራውን የጤና ኬላ እና የመኖሪያ ቤት ግንባታ ለመፈጸም በየደረጃው የሚሰራው የንቅናቄ 

ሥራ እና የሀብት ማሰባሰብ ሥራ ተጠናክሮ መቀጠል አለበት ሌላው የድጋፍና ክትትል አግባቡን 

በማስተካከል በተጠያቂነት መንፈስ በዕቅድ በመመራት ተገቢውን ድጋፍ ማድረግ በተዋረድ ባለው 

አመራርና ባለሙያ ይጠበቃል፡፡ አፈጻጸሙም ከዚህ በታች በሰንጠረዥ እንደሚታየው ነው፡፡ 
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ሰንጠረዥ 4 የ2011 ዓ/ም የመጀመሪያው ግማሽ ዓመት የጤና ኤክስቴንሽን መኖሪያ ቤት አፈጻጸም መረጃ  

ተ.ቁ. የዞን ስም 
የገጠር 
ቀበሌያት 
ብዛት 

የጤና 
ኬላ 
አፈጻጸም 
ብዛት 

አፈጻጸም 
በ % 

የመኖሪያ ቤት  
ያላቸዉ  ጤና  
ኬላዎች ብዛት  

አፈጻጸ
ም በ 
% 

ዉለዉ 
አድረዉ 
የሚሰሩበት 
ጤና ኬላዎች 
ብዛት 

አፈጻጸ
ም በ % 

በግንባታ ሂደት 
ላይ ያሉ ብዛት 

ጤና 
ኬላ 

መኖሪያ 
ቤት 

1 ሲዳማ 524 522 99.6 427 82 214 50 13 45 

2 ወላይታ 303 361 100.0 285 82 178 62 33 34 

3 ጋሞ  450 474 100.0 452 100 452 100 9 3 

4 ጉራጌ 412 404 98.1 365 90 271 74 3 4 

5 ሀዲያ 306 306 100.0 169 55 68 40 4 71 

6 ከፋ 298 279 93.6 233 84 233 100 21 9 

7 ከምባታ ጠምባሮ 119 138 100.0 118 86 114 97 14 7 

8 ሰገን 131 155 100.0 79 51 79 100 18 22 

9 ጌዴኦ 162 147 90.7 128 87 63 49 147 128 

10 ዳዉሮ 163 166 100.0 110 66 100 91 0 8 

11 ቤንች ማጂ 229 199 86.9 141 71 141 100 7 17 

12 ደቡብ ኦሞ 237 228 96.2 175 77 175 100 2 1 

13 ሀዋሳ 10 17 100.0 17 100 5 29 1 0 

14 ሸካ 56 54 96.4 39 72 32 82 5 13 

15 ሀላባ 79 79 100.0 73 92 45 62 0 6 

16 የም 31 31 100.0 29 94 22 76 0 9 

17 ኮንታ  42 42 100.0 32 76 32 100 2 2 

18 ባስኬቶ 33 33 100.0 32 97 19 59 17 0 

19 ስልጤ 183 193 100.0 152 79 96 63 9 9 

20 ጎፋ          

ክልል ድምር 3768 3828 97.9 3056 80 1947 64 305 388 
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2. የጤና አገልግሎት ተደራሽነትን ማሻሻል 

2.1 የእናቶችን ጤና አገልግሎት ማሻሻል  

2.1.1 የቤተሰብ ዕቅድ አገልግሎት  

የቤተሰብ ዕቅድ አገልግሎትን ማስፋፋትና ማጠናከር ሀገራችን ካላት የማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ዕድገት 

ጋር የተመጣጠነ የህዝብ ዕድገት እንዲኖር ከማስቻሉም በላይ ለዜጎች የሥነ ተዋልዶ ጤና ደህንነት 

ሁኔታ መሻሻል ከፍተኛ ሚና እንዳለው ይታመናል፡፡ ስለሆነም የቤተሰብ ዕቅድ አገልግሎት 

ተጠቃሚነት በመጨመር በዋናነት የእናቶችንና ህጻናትን የህመምና ሞትን መጠን መቀነስ ይቻላል፡፡ 

በመሆኑም የቤተሰብ ምጣኔ አገልግሎቶችን ከሚያስፈልጉ አማራጭ የቤተሰብ ዕቅድ ዘዴ ግብዓቶች 

ጋር ተጠቃሚዎች በሚመርጡትና በሚወስኑት ዓይነት፣ በፈለጉት ቦታና ጊዜ ተደራሽ በማድረግ 

የተጠቃሚዎችን ቁጥር መጨመር ወሳኝ ጉዳይ ተደርጎ እየተሰራ ይገኛል፡፡  

በዚሁም መሰረት በ2011 የበጀት ዓመት ውስጥ 3,049,670 ሴቶች የቤተሰብ ዕቅድ አገልግሎት 

ተጠቃሚ የሆኑ ሲሆን ይህም በዓመቱ በአጠቃላይ አገልግሎቱን ማግኘት ከሚገባቸው 3,985,172 

እናቶች ቁጥር አንጻር ሲታይ 76.5% የተሸፈነ ሲሆን ከታቀደው 3,666,358 አንጻር 83% የተከናወነ 

መሆኑን ያሳያል፡፡ አፈጻጸሙ ከባለፈው አመት መነሻ ጋር ሲነጻጸር 2% መቀነስ ታይቷል፡፡ 

በበጀት ዓመቱ አገልግሎት ካገኙት 3,049,670 ውስጥ 4408 (0.14%) ዕድሜያቸው ከ15 ዓመት  

በታች፤ 871,465 (28.6%) ዕድሜያቸው ከ15-24 ዓመት ውስጥ ያሉት ሲሆኑ ቀሪዎቹ 2,173,797 

(71.3%) ዕድሜያቸው ከ25-49 ዓመት ያለቸው ናቸው፡፡ ይህም የሚያሳየው የታዳጊ ወጣቶችና 

ወጣቶች ተጠቃሚነት 28.6% መሆኑንና ፍትሃዊ ተጠቃሚነትን/equity/ ለማረጋገጥ ከሁሉም 

ተጠቃሚዎች 50% ለማድረስ ከታቀደው አንጻር ዝቅተኛ መሆኑን ያሳያል፡፡  
 

በ2011 በጀት አመት ጠቅላላ የቤተሰብ ዕቅድ ተጠቃሚዎች ከሆኑት 3,049,670 ሴቶች መካከል 

261124(8.6%) በአፍ የሚሰጥ እንክብል፣1,749,726 (57.4%) በመርፈ የሚሰጥ፣ 913,326 

(29.9%) በክንድ የሚቀበር፣ 105,403(3.5%) በመህጸን የሚደረግ ዘዴ 3901(0.13%) ቋሚ ዘዴ 

ተጠቃሚዎች ሲሆኑ ቀሪ 16,190 (0.53%) የተለያዩ ዘዴ የተጠቀሙት ናቸው፡፡ በክልላችን ከቤተሰብ 

ዕቅድ ተጠቃሚዎች አብዘኛዎቹ የመርፌዉን (Injectable) ተጠቃሚ መሆናቸው ታይቷል፡፡  
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ሰንጠረዥ 5፡-የ2011 በጀት አመት የቤተሰብ ዕቅድ አገልግሎት ተጠቃሚዎች አፈጻጸም በዞንና 
በልዩ ወረዳ ደረጃ ሲታይ 

ተ.ቁ ዞን/ ልዩ ወረዳ አገልግሎት 
የሚገባቸው ክንውን % ምርመራ 

1 ባስከቶ 14966 8671 58%   

2 ቤንች ማጂ 174257 130748 75%   

3 ዳውሮ 129806 82745 64%   

4 ጋሞ 308272 236427 77%   

5 ጌድኦ 231367 162755 70%   

6 ጎፋ 116017 55224 48%   

7 ጉራጌ 342740 270277 79%   

8 ሀድያ 335062 234722 70%   

9 ሀላባ 66144 51457 78%   

10 ሀዋሳ ከተማ 74705 58937 79%   

11 ከፋ 232027 176059 76%   

12 ከንባታ ጠንባሮ 182530 162897 89%   

13 ኮንሶ 55951 13386 24%   

14 ኮንታ ል/ወረዳ 24226 11911 49%   

15 ሰገን 153047 28669 19%   

16 ሸካ 53717 17589 33%   

17 ሲዳማ 772533 700738 91%   

18 ስልጤ 199484 157762 79%   

19 ደ/ኦሞ 152132 112724 74%   

20 ወላይታ 400845 368086 92%   

21 የም ል/ወረዳ 21295 7886 37%   
  ክልል 3985172 3049670 76.5%   

 

የረጅም ጊዜ ቤተሰብ ዕቅድ 

በክልል ደረጃ የረዥም ጊዜ ቤተሰብ ዕቅድ አገልግሎት በ2011 በጀት ዓመት ከሁሉም አይነት 

የቤተሰብ ዕቅድ ተጠቃሚዎች ወደ 40% ለማድረስ ነው፡፡ የ2011 በጀት አመት የረዥም ጊዜ 

ቤተሰብ ዕቅድ አፈጻጸም ሲታይ 1,018,329 ሲሆን ከሁሉም አይነት ቤተሰብ ዕቅድ ተጠቃሚዎች 

ያለው ድርሻ 33.4% ያለው መሆኑ ይታያል፡፡ የረጅም ጊዜ ቤተሰብ ዕቅድ አገልግሎት ድርሻ የተሻለ 

አፈጻጸም ያላቸው ጋሞ 39%፣ ጌድኦ 38%፣ ጉራጌ 39% ሀዲያ 48%፣ ሀላባ 39%፣ ሀዋሳ 38%፣ 

ከንባታ ጠምባሮ 43%፣ ኮንሶ 37%፣ ስልጠ 38% እና  ወላይታ 43% ይጠቀሳሉ፡፡    
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ሰንጠረዥ ፡-የ2011 በጀት አመት የረዥም ጊዜ የቤተሰብ ዕቅድ አገልግሎት ተጠቃሚዎች አፈጻጸም 

በዞንና በልዩ ወረዳ ደረጃ ሲታይ 

ተ.ቁ ዞን/ ልዩ ወረዳ 
አጠቃላይ 
የቤተሰብ ምጣኔ 
ተጠቃምዎች 

 የረዥም ጊዜ ቤተሰብ ምጣኔ 
ተጠቃምዎች ክንውን % 

1 ባስከቶ 8671 1897 21.9% 
2 ቤንች ማጂ 130748 31706 24.2% 
3 ዳውሮ 82745 23560 28.5% 
4 ጋሞ 236427 92300 39.0% 
5 ጌድኦ 162755 61406 37.7% 
6 ጎፋ 55224 14678 26.6% 
7 ጉራጌ 270277 106088 39.3% 
8 ሀድያ 234722 113916 48.5% 
9 ሀላባ 51457 20019 38.9% 
10 ሀዋሳ ከተማ 58937 22511 38.2% 
11 ከፋ 176059 37565 21.3% 

12 ከንባታ ጠንባሮ 162897 70677 43.4% 

13 ኮንሶ 13386 4935 36.9% 
14 ኮንታ ል/ወረዳ 11911 3280 27.5% 
15 ሰገን 28669 7183 25.1% 
16 ሸካ 17589 2683 15.3% 
17 ሲዳማ 700738 149163 21.3% 
18 ስልጤ 157762 58397 37.0% 
19 ደ/ኦሞ 112724 34206 30.3% 
20 ወላይታ 368086 159770 43.4% 
21 የም ል/ወረዳ 7886 2389 30.3% 
  ክልል 3049670 1018329 33.4% 

  

ድህረ ወሊድ የቤተሰብ ዕቅድ አገልግሎት/ ከወሊድ ቦኃላ በ48 ሰዓታት ውስጥ   

የእናቶችና ህጻናት ጤና ለማሻሻልና ሞት ለመቀነስ የቤተሰብ ዕቅድ አገልግሎት ከፍተኛ ሚና እንዳለው 

ይታወቃል፡፡ እርግዝና ጤናማ እንዲሆን ሁለት ዓመትና ከዚያ በላይ እርግዝናን ማራራቅ አስፈላጊ ነው፡፡ 

ለዚሁም የድህረ ወሊድ የቤተሰብ ዕቅድ አገልግሎት ተደራሽ እየተደረገ ይገኛል፡፡ አጠቃላይ 509,463 የወሊድ 

አገልግሎት በጤና ተቋማት ካገኙት እናቶች መካከል 30,029(6%) እናቶች ድህረ ወሊድ ቤተሰብ ዕቅድ 

አገልግሎት ያገኙት ናቸው:: ይህም 20% ለማድረስ ከታቀደው በታች መሆኑ ይታያል፡፡ የተሻለ አፈጻጸም 

ያላቸው ባስከቶ 43%፣ ኮንታ ል/ወረዳ 39% እና ሀዋሳ ከተማ 25% ይጠቀሳሉ፡፡  
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ለ5 ተከታታይ አመታት የተሰጠ የቤተሰብ ዕቅድ አገልግሎት  

 

ጽንስ ማቋረጥ አገልግሎት- አጠቃላይ የውርጃ አገልግሎት ያገኙት 41,871 ሲሆኑ ደህንነቱ የተጠበቀ 
ውርጃ አገልግሎት የተሰጣቸው 23,886 (57%) ሲሆን 1 7 ,9 8 5 ( 4 3%)  ደህንነቱ ያልተጠበቀ 
ውርጃ የተሰጣቸው መሆኑን መረጃው ያሳያል፡፡ ሰንጠረዝ 6፡- የውርጃ አገልግሎት በዞንና በልዩ ወረዳ 

ተ.
ቁ 

ዞን/ ል/ወረዳ 
ደህንነቱ የተጠበቀ 
ውርጃ አገልግሎት 
የተሰጣቸው 

ድህረ ውርጃ 
አገልግሎት 
የተሰጣቸው   

አጠቃላይ የውርጃ 
አገልግሎት 
የተሰጣቸው 

ደህንነቱ የተጠበቀ ውርጃ 
አገልግሎት የተሰጣቸው 
በ % 

1 ባስከቶ 9 19 28 32% 
2 ቤንች ማጂ 538 640 1178 46% 
3 ዳውሮ 308 320 628 49% 
4 ጋሞ 2341 1211 3552 66% 
5 ጌድኦ 969 408 1377 70% 
6 ጎፋ 22 329 351 6% 
7 ጉራጌ 1209 2945 4154 29% 
8 ሀድያ 3571 1476 5047 71% 
9 ሀላባ 59 529 588 10% 
10 ሀዋሳ ከተማ 4860 971 5831 83% 
11 ከፋ 627 740 1367 46% 
12 ከንባታጠንባሮ 1085 725 1810 60% 
13 ኮንሶ 27 548 575 5% 
14 ኮንታል/ወረዳ 3 54 57 5% 
15 ሰገን 28 368 396 7% 
16 ሸካ 183 198 381 48% 
17 ሲዳማ 3471 1842 5313 65% 
18 ሲልጤ 546 1897 2443 22% 
19 ደ/ኦሞ 78 880 958 8% 
20 ወላይታ 3788 1803 5591 68% 
21 የም ል/ወረዳ 164 82 246 67% 
22 ክልል 23886 17985 41871 57% 
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2.1.2 የቅድመ ወሊድ የወሊድና ድህረ ወሊድ አገልግሎትን በተመለከተ 

በጊዜ የሚሰጠው የቅድመ ወሊድ ጤና አገልግሎት (Early ANC) ለእናቶች፤ ለጽንሱም ሆነ ለህጻኑ 

ከሚሰጠው አገልግሎት አንጻር ከፍተኛ ትኩረት ያስፈልጋል፡፡ በበጀት ዓመቱ ቅድመ ወሊድ አንድ 

ያገኙ እናቶች 710,407 ሲሆን አገልግሎት ማግኘት ከሚገባቸው 694,995 እናቶች አንጻር ሲታይ 

ሽፋኑ 102% ቢሆንም ከ16 ሳምንት በፊት የቅድመ ወሊድ አንድ ጤና ምርመራ አገልግሎት የጀመሩ 

(Early ANC) እናቶች 123,483(17.4%) ብቻ ናቸው፡፡ በመሆኑም እናቶች በእርግዝና ወቅት 

ማግኘት ያለባቸውን የተሟላ አገልግሎት አግኝተዋል ማለት በጣም የሚያስቸግር በመሆኑ ትኩረት 

ተሰጥቶ ሊሰራ ይገባል፡፡ በቅድመ ወሊድ አንድ ጤና አገልግሎት ጥሩ አፈጻጸም አላቸው የሚባሉ 

ዞኖች ጭምር early ANC አፈጻጸማቸው የወረደ መሆኑ ለላው የችግሩ አሳሳቢነት የሚያሳይ ነው፡፡  

በበጀት ዓመት 561,078 እናቶች የቅድመ ወሊድ አገልግሎትን 4 ጊዜና ከዚያ በላይ የተከታተሉ 

ሲሆን ይህም በበጀት ዓመቱ አገልግሎቱን ማግኘት ከሚገባቸው 694,995 እናቶች ቁጥር አንጻር 

81% የተሸፈነ ሲሆን ከታቀደው 674145(83%) ለማከናወን ተችሏል፡፡ ባስኬቶ (44%)፤ ዳውሮ 

(47%)፣ ጎፋ (56%) ኮንታ (36%)፣ የም(47%)፣ ሰገን (49%) እና ሸካ (23%) አጠቃላይ ከ60% 

በታች አፈጻጸም ያስመዘገቡ ሲሆን የክልሉን አፈጻጸም በመቀነስ  ከፊተኛ ድርሻ ይዘዋል፡፡ 

ሠንጠረዥ 7፡ የቅድመ - ወሊድ አገልግሎት አራት ጊዜና ከዚያ በላይ ያገኙ እናቶች የ2010 
መነሻ እና የ2011 በጀት ዓመት አፈጻጸም በዞንና በልዩ ወረዳዎች ሲታይ 

ተ.ቁ 
ዞን 

የቅድመ ወሊድ አራት  አፈጻጸም 
አገልግሎት 
የሚገባቸው 

የ2011 በጀት 
ዓመት አፈጻም  

የ2011 ዓም 
ሽፋን 

2010 መነሻ 

1 ባስኬቶ 2,610 1159 44% 52% 
2 ቤንች ማጂ 30,390 20474 67% 69% 
3 ዳውሮ 22,637 10571 47% 53% 
4 ጋሞ  52,239 45996 88% 89% 
5 ጌዴኦ 40,349 28527 71% 53% 
6 ጎፋ 21,755 12083 56% 89% 
7 ጉራጌ 59,772 56531 95% 99% 
8 ሀዲያ 58,433 55330 95% 93% 
9 ሃላባ  11,535 9631 83% 79% 
10 ሀዋሳ  13,028 10075 77% 79% 
11 ካፋ 40,464 26451 65% 75% 
12 ከምባታ ጠምባሮ 31,832 30162 95% 94% 
13 ኮንሶ ዞን  9,371 7310 78% 90%  
14 ኮንታ  4,225 1512 36% 62% 
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15 ሰገን  19,663 9721 49% 90%  
16 ሸካ 9,368 2181 23% 38% 
17 ሲዳማ 134,726 111847 83% 89% 
18 ስልጤ 34,789 34637 100% 100% 
19 ደቡብ ኦሞ 26,531 25195 95% 93% 
20 ወላይታ 69,905 59938 86% 89% 
21 የም  3,714 1747 47% 62% 
22 ክልል 694,995 561078 81% 83% 

 

የቅድመ ወሊድ አንድ እና አራት አገልግሎት መጠነ ማቋረጥ በተመለከተ የክልሉ 21% ቢሆንም 

የአንዳንድ ዞኖች/ልዩ ወረዳዎች ከ30% በላይ /ባስኬቶ ል/ወረዳ፣ በንች ማጂ፣ ዳውሮ፣ ጌድኦ፣ ሀዋሳ 

ከተማ፣ ኮንታ፣ ኮንሶ፣ ሰገን እና ሸካ  በመሆኑ በቀጣይ  የአገልግሎት አሰጣጡ ሊፈተሽ ይገባል፡፡  

ሰንጠረዥ 8 :- በ2011 ዓ.ም የሥራ ዘመን የቅድመ ወሊድ አገልግሎት መጠነ ማቋረጥ በዞንና በልዩ 
ወረዳ ሲታይ 

ተ.ቁ 
ዞን/ልዩ ወረዳ የ2011 ቅድመ  ወሊድ 

አንድ ያገኙ እናቶች   

ቅድመ ወሊድ 
አራት አገልግሎት 
ያገኙ እናቶች  

መጠነ 
መቋረጥ 

  

በቁጥር በ% 
1 ባስኬቶ 2673 1159 1514 56.6% 
2 ቤንች ማጂ 32022 20474 11548 36.1% 
3 ዳውሮ 17143 10571 6572 38.3% 
4 ጋሞ  56646 45996 10650 18.8% 
5 ጌዴኦ 45083 28527 16556 36.7% 
6 ጎፋ 17312 12083 5229 30.2% 
7 ጉራጌ 62137 56531 5606 9.0% 
8 ሀዲያ 64682 55330 9352 14.5% 
9 ሃላባ  11198 9631 1567 14.0% 
10 ሀዋሳ  15717 10075 5642 35.9% 
11 ካፋ 36703 26451 10252 27.9% 
12 ከምባታ ጠንባሮ 35428 30162 5266 14.9% 
13 ኮንሶ ዞን  13155 7310 5845 44.4% 
14 ኮንታ  2597 1512 1085 41.8% 
15 ሰገን አከባቢ ህዝበች 15955 9721 6234 39.1% 
16 ሸካ 3554 2181 1373 38.6% 
17 ሲዳማ 140222 111847 28375 20.2% 
18 ስልጤ 36454 34637 1817 5.0% 
19 ደቡብ ኦሞ 30842 25195 5647 18.3% 
20 ወላይታ 68442 59938 8504 12.4% 
21 የም  2442 1747 695 28.5% 
22 ክልል 710407 561078 149329 21.0% 
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ለ5 ተከታታይ አመታት የተሰጠ የቅድመ ወሊድ 4 እና በላይ አገልግሎት 

 

የቂጢኝ ምርመራ እና ህክምና አገልግሎትን በተመለከተ 

በቅድመ ወሊድ ክትትል ማዕቀፍ ሥር የተለያዩ ላቦራቶሪ ምርመራዎች ነፍሰጡር እናቶች እንዲያገኙ 

ማድረግ አስፈላጊ ነው፡፡ ከእነዚህ ምርመራዎች ውስጥ በዋነኛነት የቂጢኝ ምርመራ አንዱ በመሆኑ 

ሁሉም ለቅድመ ወሊድ አገልግሎት የመጡ እናቶች የምርመራ አገልግሎቱን ማግኘት ሲገባቸው 

በ2011 በጀት ዓመት ቅድመ ወሊድ አንድ ጤና አገልግሎት ካገኙት 710,407 እናቶች ውስጥ 

407,005 (57%) ብቻ የምርመራ አገልግሎት አግኝተዋል፡፡ ይህም የቂጥኝ ምርመራ አገልግሎት 

ሽፋን ከባለፈው ዓመት መነሻ አፈጻጸም መሻሻል ያላሳየ በመሆኑ ትኩረት መሰጠት አለበት፡፡ ጥሩ 

አፈጻጸም ያስመዘገቡት ዞኖች እና ል/ወረዳዎች  ወላይታ 93%/፣ ስልጤ /96%/፣ ጉራጌ /84%/፣ 

ሀላባ /92%/፣ የም /70%/፤ ሀዋሳ 97%/፣ ከምባታ ጠምባሮ 66% / ይጠቀሳሉ፡፡ ነገር ግን አንዳንድ 

ዞኖችና ልዩ ወረዳዎች የቂጥኝ ምርመራ አገልግሎት ከፍ ያለበት ምክንያት የቅድመ ወሊድ አንድ 

አፈጻጸም ሽፋናቸው ዝቅተኛ በመሆኑ የመጣ  ስለሆነ ከፍተኛ ትኩረት ሊሰጥና ቅድመ ወሊድ 

አገልግሎት አሰጣጥን ማሻሻል የሚገባ ይሆናል፡፡  

ሰንጠረዥ 8፡-በ2011 በጀት ዓመት የቂጥኝ በሽታ ምርመራ ያገኙ እናቶች ከቅድመ ወሊድ አንድ ካገኙ 
እናቶች ሲነጻጸር 
ዞን/ልዩ ወረዳ ቅድመ ወሊድ አንድ 

አገልግሎት ያገኙ 
 በበጀት ዓመቱ የቂጥኝ 
በሸታ ምርመራ አገልግሎት 
ያገኙ  

የቂጥኝ በሸታ ምርመራ አገልግሎት 
ያገኙ እናቶች ሽፋን ከቅድመ ወልድ 
አንድ አንጻር 

ባስኬቶ 2673 1015 38% 
ቤንች ማጂ 32022 10485 33% 
ዳውሮ 17143 4831 28% 
ጋሞ  56646 28537 50% 
ጌዴኦ 45083 18719 42% 
ጎፋ 17312 4730 27% 
ጉራጌ 62137 51923 84% 
ሀዲያ 64682 34963 54% 
ሃላባ  11198 10357 92% 
ሀዋሳ  15717 15187 97% 
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ካፋ 36703 13089 36% 
ከምባታ ጠምባሮ 35428 23382 66% 
ኮንሶ ዞን  13155 7440 57% 
ኮንታ  2597 1400 54% 
ሰገን  15955 8176 51% 
ሸካ 3554 1509 42% 
ሲዳማ 140222 58721 42% 
ስልጤ 36454 35020 96% 
ደቡብ ኦሞ 30842 12375 40% 
ወላይታ 68442 63425 93% 
የም  2442 1721 70% 
ክልል 710407 407005 57% 
 

የቂጥኝ ምርመራ አገልግሎት ካለው ፋይዳ አንጻር እና የቂጥኝ በሽታ የተገኘባቸው እናቶችን በአግባቡ 

እና በጊዜ ካልታከሙ ከ50-80 በመቶ የሚሆን እርግዝና ውጤቱ የከፋ እንደሚሆን ጥናቶች ያሳያሉ፡፡ 

ከተመረመሩት 407,005 እናቶች 4,456(1.1%) የቂጥኝ በሽታ እንዳለባቸው ተረጋግጧል፡፡ ሆኖም 

ህክምና አግኝተዋል የተባሉ እናቶች ቁጥር የተጋነነ 5,644(127%) መሆኑ የመረጃውን ተዓማኒነት 

የሚያጠራጥር ከመሆኑም በተጨማሪ መረጃዎችን እየሰበሰቡ ሪፖርት ከማድረግ ባሻገር በተሰበሰበበት 

ተቋምና ወረዳዎች እንዲሁም በዞን ደረጃም በሚገባ ተገምግሞና በአግባቡ ተተንትኖ ፕሮግራሙንና 

የህብረተሰብን ተጠቃሚነት ለማሻሻል እየተጠቀሙ መሆናቸው በእጅጉ የሚያጠራጥር ነው፡፡ የቅጥኝ 

በሽታ ከተገኘባቸው በላይ ህክምና ተሰቷል ተብሎ ሪፖርት ያቀረቡ ዞኖች ዳውሮ፣ ጎፋ፣ሀዋሳ ከተማ፣ 

ከፋ ሰገን፣ ሸካ፣ ስልጤ፣ ጌድኦ፣ ወላይታ እና የም ል/ወረዳ ይጠቀሳሉ፡፡ በተቃራኒው አንዳንድ ዞኖች 

እና ል/ወረዳዎች ለአብነት ጋሞ እና ኮንታ በቀላሉ ማከም እየተቻለ ፖዘቲቭ እናቶችን ያለማከማቸው 

ከመመርመር ባለፈ ለህክምናው ትኩረት ያለመስጠታቸው መመርመራቸው ምንም ጥቅም ካለመኖሩም 

በተጨማሪ ከእናቶች መብት አንጻርም ተገቢ ባለመሆኑ ልዩ ትኩረት ያስፈልጋል፡፡ 

የወሊድ አገልግሎትን በተመለከተ 

በሰለጠኑ የጤና ባለሙያዎች 509,463 እናቶች የወሊድ አገልግሎት ያገኙ ሲሆን በ2011 በጀት ዓመት 

አገልገሎት ማግኘት ከሚገባቸው 694,995 እናቶች ቁጥር አንጻር ሲታይ ሽፋኑ 73.3% የደረሰ ሲሆን 

ከተያዘው ዕቅድ 646345 አንጻር 78.8% ለማከናወን ተችሏል፡፡ ይህም ከጠቅላላ ተጠቃሚዎች አንጻር 

የተመዘገበው ሽፋን ካለፈው ዓመት መነሻ አፈጻጸም 76% ጋር ስነጻጸር 2.7% መቀነስ አሳይቷል፡፡ 

አገልግሎቱ ከሚገባቸው እናቶች ቁጥር አንጻር ገና ብዙ የሚቀር ስለሆነ በቀጣዩ ዓመት የጤና ልማት 

ሠራዊቱን በመጠቀም እና በየጤና ተቋማቱ ደረጃውን የጠበቀ የእናቶች ማቆያን በመስራት እና ወደ 

አገልግሎት በማስገባት ትልቅ ትኩረት ተሰጥቶበት ሊሰራ ይገባል፡፡ ሃዋሳ ከተማ፣ ስልጤ፣ ጉራጌ፣ 
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ደቡብ አሞ፣ ከምባታ ጠምባሮ፤ ሀላባ፣ ሀድያ፣ ኮንሶ እና ወላይታ ከክልሉ አማካይ 73.3% በላይ 

በመፈጸም የተሻለ አፈጻጸም ያስመዘገቡ ሲሆኑ በአንጸሩ ደግሞ ሸካ፣ ካፋ፣ዳውሮ፣ ኮንታ፣ ጎፋ፣ 

ባስኬቶ እና ሰገን አከባቢ ህዝቦች እንዲሁም ሸካ ዞን ከ50% በታች ያስመዘገቡ ዞኖች ናቸው፡፡ 

ከአገልግሎት ፍትሃዊነትና ተደራሽነት አንጻርም አገልግሎት ያላገኙትን በመለየትና በመገምገም 

ትኩረት ሰጥቶ መደገፍ ያስፈልጋል፡፡ 

ሰንጠረዥ 10፤-የ2011 በጀት ዓመት በሰለጠነ ባለሙያ የተሰጠ ወሊድ አፈጻጸም በዞንና በልዩ ወረዳ 

ተ.ቁ ዞን/ ል/ወረዳ 
የ2011ዓም አገልግሎቱ 
የሚገባቸው 

የ2011 በጀት ዓመት 
አፈጻጸም  

ሽፋን ከጠቅላላ 
ተጠቃሚ 

1 ባስኬቶ 2,610 1301 49.8% 

2 ቤንች ማጂ 30,390 16511 54.3% 

3 ዳውሮ 22,637 11110 49.1% 

4 ጋሞ  52,239 35172 67.3% 

5 ጌዴኦ 40,349 21687 53.7% 

6 ጎፋ 21,755 9434 43.4% 

7 ጉራጌ 59,772 55345 92.6% 

8 ሀዲያ 58,433 46589 79.7% 

9 ሃላባ  11,535 10556 91.5% 

10 ሀዋሳ  13,028 16550 127.0% 

11 ካፋ 40,464 20010 49.5% 

12 ከምባታ ጠምባሮ 31,832 25277 79.4% 

13 ኮንሶ ዞን  9,371 8207 87.6% 

14 ኮንታ  4,225 1578 37.3% 

15 ሰገን  19,663 9582 48.7% 

16 ሸካ 9,368 2826 30.2% 

17 ሲዳማ 134,726 88542 65.7% 

18 ስልጤ 34,789 35476 102.0% 

19 ደቡብ ኦሞ 26,531 23385 88.1% 

20 ወላይታ 69,905 68331 97.7% 

21 የም  3,714 1994 53.7% 

 
ክልል 694,995 509463 73.3% 

 

በ2011 ዓ.ም በጀት ዓመት በሰለጠኑ የጤና ባለሙያዎች ከወለዱ 509,463 እናቶች መካከል 20,304/ 

4%/ በቀዶ ጥገና የወለዱ መሆኑን መረጃው ያሳያል፡፡ 
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ሰንጠረዥ፡- 11 በ2011 በጀት ዓመት በቀዶ ጥገና የወለዱ እናቶች ብዛት 

ዞን 
በ2011 በጀት ዓመት በጤና ተቋም 
የተሰጠ ወሊድ አገልግት 

በቀዶ ህክምና የወለዱ 
እናቶች  %  

ባስኬቶ 1301 78 6.0% 
ቤንች ማጂ 16511 545 3.3% 
ዳውሮ 11110 448 4.0% 
ጋሞ  35172 1376 3.9% 
ጌዴኦ 21687 1037 4.8% 
ጎፋ 9434 490 5.2% 
ጉራጌ 55345 1647 3.0% 
ሀዲያ 46589 1399 3.0% 
ሃላባ  10556 248 2.3% 
ሀዋሳ  16550 4538 27.4% 
ካፋ 20010 356 1.8% 
ከምባታ ጠምባሮ 25277 1057 4.2% 
ኮንሶ ዞን  8207 273 3.3% 
ኮንታ  1578 28 1.8% 
ሰገን  9582 368 3.8% 
ሸካ 2826 295 10.4% 
ሲዳማ 88542 1749 2.0% 
ስልጤ 35476 1489 4.2% 
ደቡብ ኦሞ 23385 557 2.4% 
ወላይታ 68331 2216 3.2% 
የም  1994 110 5.5% 
ክልል 509463 20304 4.0% 

  

ለ5 ተከታታይ አመታት በሰለጠነ ባለሙያ የተሰጠ ወሊድ አገልግሎት 

 



 

24 
 

የድህረ ወሊድ አገልግሎትን በተመለከተ 

በበጀት ዓመቱ የድህረ ወሊድ አገልግሎትን ጥራት እና ተደራሽነትን ለማሻሻል የታቀደ ሲሆን ለ 

623,648 እናቶች እና ጨቅላ ህጻናት በመጀመሪያ ሰባት ቀናት የድህረ ወሊድ አገልግሎቱ የተሰጠ 

ሲሆን አገልግሎቱ ከሚገባቸው 694,995/89.7% ከታቀደው ዕቅድ 646,345 አኳያ 95.5% ሲሆን 

ካለፈው መነሻ አፈጻጸም 85% አንጻር በ4.7% መጨመሩን ያሳያል፡፡ የድህረ ወሊድ ጤና አገልግሎት 

ያገኙበት ጊዜ ሲታይ በመጀመሪያ 24 ሰዓት አገልግሎት ያገኙት 405,585 (65%) ብቻ በመሆኑ ትኩረት 

ሊሰጠው ይገባል፡፡ 

ሠንጠረዥ 12 የድህረ-ወሊድ አገልግሎት የተሰጣቸው እናቶች የ2011 በጀት ዓመት አፈጻጸም 
በዞንና በልዩ ወረዳ 

ተ.ቁ 
ዞን/ልዩ ወረዳT 

2011 በጀት ዓመት የድህረ ወሊድ ጤና አገልግሎት አፈጻጸም 

በ2011ዓም አገልግሎቱ የሚገባቸው 2011 አፈጻጸም ሽፋን 
1 ባስኬቶ 2,610 1454 56% 
2 ቤንች ማጂ 30,390 25253 83% 
3 ዳውሮ 22,637 16570 73% 
4 ጋሞ 52,239 46624 89% 
5 ጌዴኦ 40,349 30249 75% 
6 ጎፋ 21,755 12850 59% 
7 ጉራጌ 59,772 53317 89% 
8 ሀዲያ 58,433 53666 92% 
9 ሃላባ 11,535 9006 78% 
10 ሀዋሳ 13,028 11735 90% 
11 ካፋ 40,464 28451 70% 
12 ከምባታ ጠምባሮ 31,832 31241 98% 
13 ኮንሶ ዞን 9,371 11883 127% 
14 ኮንታ 4,225 1898 45% 
15 ሰገን 19,663 13638 69% 
16 ሸካ 9,368 3308 35% 
17 ሲዳማ 134,726 127633 95% 
18 ስልጤ 34,789 36534 105% 
19 ደቡብ ኦሞ 26,531 32904 124% 
20 ወላይታ 69,905 72818 104% 
21 የም 3,714 2616 70% 

22 ክልል 694,995 623648 89.7% 
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ሞተው የሚወለዱ ህጻናት /still birth/ በተመለከተ  

በ2011 በጀት ዓመት አጠቃላይ በጤና ተቋማት ከተወለዱ 520,658 ህጻናት ውስጥ 4,092 ህፃናት 

ሞተው የተወለዱ/Still birth/ ሲሆን ይህም እንደሀገር 10/1000 ሞተው ይወለዳሉ ተብሎ 

ከሚገመተው ቁጥር አንጻር የክልሉ አማካይ 7.9/1000 በመሆን ያነሰ ቢሆንም በአንዳንድ ዞኖችና 

ልዩ ወረዳዎች ከተወለዱት ህጻናት ቁጥር አንጻር መጠኑ ከፍ ብሎ የታየባቸው ባስኬቶ 15.3/1000፣ 

ቤንች ማጅ 15.2/1000፣ ዳውሮ 13.7፣ ጌዴኦ 13.1/1000፣ ሀላባ 15.3/1000፣ ሀዋሳ ከተማ 

28.2/1000፣ ኮንታ 17.5/1000 ሰገንአካባቢ ህዝቦች 14.2/1000፣ ሸካ 16.3፣ እና የም 16.5/1000 

በመኖራቸው ጤናማ እርግዝና እና ጤናማ ልጅ እንዲወለድ ለማድረግ አሁንም የእናቶች ጤና 

አገልግሎት ጥራትና ተደራሽነት ላይ ብዙ መስራት እንደሚጠበቅብን ያመላክታል፡፡  

ሠንጠረዥ 13 ፡- በጤና ተቋም ከተወለዱ ህጻናት መካከል በህይወት ያልተወለዱ ህጻናት  

ተ.ቁ ዞን/ ል/ወረዳ በህይወት 
የተወለዱ 

ሞተው 
የተወለዱ 

በህይወት እና 
ሞተው የተወለዱ 
ድምር 

ሞተው የተወለዱ 
/1000 በህይወት 
ከተወለዱ 

1 ባስኬቶ 1285 20 1305 15.3 
2 ቤንች ማጂ 16563 256 16819 15.2 
3 ዳውሮ 12119 168 12287 13.7 
4 ጋሞ  35381 255 35636 7.2 
5 ጌዴኦ 21303 282 21585 13.1 
6 ጎፋ 10064 89 10153 8.8 
7 ጉራጌ 55633 325 55958 5.8 
8 ሀዲያ 46441 219 46660 4.7 
9 ሃላባ  10819 168 10987 15.3 
10 ሀዋሳ  16270 472 16742 28.2 
11 ካፋ 20076 179 20255 8.8 
12 ከምባታ ጠምባሮ 25234 165 25399 6.5 
13 ኮንሶ 8246 61 8307 7.3 
14 ኮንታ  1571 28 1599 17.5 
15 ሰገን  9882 146 10028 14.6 
16 ሸካ 2984 49 3033 16.2 
17 ሲዳማ 91623 451 92074 4.9 
18 ስልጤ 35666 269 35935 7.5 
19 ደቡብ ኦሞ 23424 233 23657 9.8 
20 ወላይታ 69953 223 70176 3.2 
21 የም  2027 34 2061 16.5 
  ክልል 516564 4092 520656 7.9 
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ሞተው የተወለዱ ህጻናት ቁጥር በባለሙያ ከተሰጠው የወሊድ አገልግሎት ሽፋን ከፍተኛ በሆነባቸው 

ዞኖችና ልዩ ወረዳዎች ሪፖርት የመደረግ ዕድሉ ከፍተኛ በመሆኑ በቁጥር ደረጃ አንጻራዊ ከፍ ማለት 

ሊኖር ይችላል፡፡ ነገር ግን ዝቅተኛ የወሊድ አገልግሎት ሽፋን ያላቸውና በቁጥር ከፍተኛ ሞተው 

የተወለዱ ህጻናት ቁጥር ያስመዘገቡ ዞኖችና ልዩ ወረዳዎች ከፍተኛ ትኩረት ሊሰጡ ይገባል፡፡ 

የእናቶች ሞትን በተመለከተ፡-  

በጤና ተቋማት ከወለዱ 509,463 እናቶች ውስጥ 151 ሞት የተመዘገበ ሲሆን የክልሉ አማካይ 

ከመቶ ሲሰላ 0.03% ቢሆንም ሃዋሳ ከተማ አስተዳደር 0.27 በመሆን ከፍተኛ ድርሻ ይይዛል፡፡  

በአጠቃላይ በማህበረሰብ ደረጃ ከተመዘገበው 812 የእናቶች ሞት ከጤና ተቋማት ሞት 151 ጋር 

ተደምሮ 963 ይደርሳል፡፡ 

ሰንጠረዥ14፡- በበጀት አመት በክልሉ በጤና ተቋማት የሞቱ እናቶች መጠን በዞንና በልዩ ወረዳ 

ተ.ቁ 
ዞንና ልዩ ወረዳ 

በሰለጠነ ባለሙያ 
የተሰጠ የወሊድ 
አገልግሎት 

በጤና ተቋም 
የተከሰተ እናቶች 
ሞት  

በጤና ተቋም ሞት ከጠቅላላ በጤና 
ተቋም ከተሰተው ወሊድ አገልግሎት  

1 ባስኬቶ 1301 1 0.08% 
2 ቤንች ማጂ 16511 8 0.05% 
3 ዳውሮ 11110 3 0.03% 
4 ጋሞ 35172 10 0.03% 
5 ጌዴኦ 21687 0 0.00% 
6 ጎፋ 9434 9 0.10% 
7 ጉራጌ 55345 12 0.02% 
8 ሀዲያ 46589 5 0.01% 
9 ሃላባ 10556 5 0.05% 
10 ሀዋሳ 16550 44 0.27% 
11 ካፋ 20010 1 0.00% 
12 ከምባታ ጠምባሮ 25277 2 0.01% 
13 ኮንሶ ዞን  8207 5 0.06% 
14 ኮንታ 1578 0 0.00% 
15 ሰገን 9582 3 0.03% 
16 ሸካ 2826 0 0.00% 
17 ሲዳማ 88542 9 0.01% 
18 ስልጤ 35476 6 0.02% 
19 ደቡብ ኦሞ 23385 9 0.04% 
20 ወላይታ 68331 18 0.03% 
21 የም 1994 1 0.05% 

 
ክልል 509463 151 0.03% 
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2.1.3 ኤችአይቪ ከእናት ወደ ልጅ መከላከልና ህክምና አገልግሎትን በተመለከተ 

ከእናት ወደ ልጅ የሚተላለፈውን ኤች አይ ቪን ጨርሶ ለማስቆም ነፍሰጡር እና አጥቢ እናቶችን  

በዋናነት በነፍሰጡር ክትትል ጊዜ እንዲሁም በሁሉም አገልግሎት መስጫ ክፍሎች የተሟላ የኤች.አይ 

ቪ ምርመራና ምክር አገልግሎት መስጠት ይገባል፡፡በተጨማሪም ኤች.አይ.ቪ በደማቸው የተገኘባቸውን 

እናቶች በአፋጣኝ መድኃኒት ማስጀመር እና ለተጋላጭ ህጻናት የተሟላ ክትትል እና ህክምና በአግባቡ 

መስጠት ያስፈልጋል፡፡ በመሆኑም በ2011 በጀት ዓመት ለቅድመ ወሊድ አንድ ምርመራ አገልግሎት 

ከመጡ 710,407 ነፍሰጡር እናቶች ውስጥ 566,263 (80%) አገልግሎት ያገኙ ሲሆን አገልግሎቱ 

ከሚገባቸው ጠቅላላ ተጠቃሚ 694,995 አንጻር 81% እናቶች የምርመራ አገልግሎት እንዲያገኙ 

ተደርጓል፡፡ ይህም የሚያመላክተው የምርመራ አገልግሎት ከጠቅላላ ተጠቀሚም ሆነ ከቅድመ ወሊድ 

አንድ አንጸርም ሲታይ ሽፋኑ ዝቅተኛ በመሆኑ ትኩረት የሚያስፈልግ ነው፡፡ ከእናት ወደ ልጅ 

የሚተላለፈውን ኤች አይ ቪ ጨርሶ ለማስቆም ዋናው መግቢያ በር ጥራት ያለውን የኤች.አይ.ቪ 

ምርመራ አገልግሎት ቢሆንም ከጊዜ ወደ ጊዜ የምረርመራ አገልግሎት የሚያገኙ እናቶች ቁጥራቸው 

እየቀነሰ መምጣቱ ከፍተኛ ትኩረት ሊሰጠው የሚገባ ነው፡፡ የምርመራ አገልግሎት ካገኙት አብዛኛዎቹ 

457,506 (81%) በእርግዝና ጊዜ መሆኑ ጥሩ በመሆኑ ተጠናክሮ መቀጠል አለበት፡፡ የተቀሩት 

96,087 (17%)  በሚጥና ወሊድ ጊዜ እንዲሁም 12670 (2%) በድህረ ወሊድ ጊዜ አገልግሎት ያገኙ 

ናቸው፡፡ ከተመረመሩት እናቶች ውስጥ አዲስ ኤች አይ ቪ ቫይረሱ በደማቸው የተገኘባቸው 464 

እናቶች ሲሆኑ መድሃኃኒት አዲስ ጀምረዋል የተባሉት ደግሞ 984 መሆናቸው የሪፖርቱን ተአማኒነት 

ጥያቄ ውስጥ የሚያስገባ ሆኗል፡፡ ለዚህ ከከምባታ ጠምባሮ ዞን በስተቀር ሁሉም ዞኖችና ልዩ ወረዳዎች 

ሪፖርት ከፍተኛ መጣረስ ያለበት በመሆኑ አሁንም ለፕሮግራሙ መረጃ ትኩረት ያልተሰጠ መሆኑን 

ያሳያል፡፡ 

በተጨማሪም ኤች.አይ.ቪ በደማቸው ተገኝቶባቸው ፀረ ኤች.አይ.ቪ መድኃኒት ተጠቃሚ የነበሩ 

ነፍሰጡር እናቶች 712 እናቶች ወደ PMTCT ክፍል በመላክ አገልግሎት እንዲያገኙ ተደርጓል፡፡ ይህም 

ከአጠቃላይ PMTCT ክፍል አገልግሎት እያገኙ ካሉት ፖዘቲቪ እናቶች 60.5% የሚይዝ በመሆኑ 

አሁንም ኤች.አይ.ቪ በደማቸው ያለባቸው ሴቶችን የቤተሰብ እቅድ አገልግሎት ላይ የማማከር እና 

አገልግሎቱን በተቀናጀ ሁኔታ የማቅረብ ተግባር ደካማ መሆኑን የሚያመለክት በመሆኑ ትኩረት 

ሊሰጠው ይገባል፡፡  

ከላይ የተጠቀሰው ከፍተኛ የመረጃ መጣረስ የሚጣራ ሆኖ በአጠቃለይ በ2011 በጀት ዓመት ውስጥ  

አዲስ ቫይረሱ ተገኝቶባቸው መድሃኒት ጀምረዋል የተባሉት 464 እና መድሃኒት ላይ እያሉ ያረገዙ 

712 እናቶች ድምር 1176 አገልግሎቱን እንዲያገኙ የተደረገ ሲሆን አገልግሎቱን ማግኘት ከሚገባቸው 
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2818 እናቶች አንጻር አፈጻጸሙ 40.2% ላይ ይገኛል፡፡ በሌላ በኩል አዲስ ቫይረሱ የተገኘባቸውን 464 

እናቶች ውስጥ 22 እናቶች መድኃኒት ያልጀመሩ ሲሆን 442(95.3%) እናቶች መዲኃኒት 

መጀመራቸው በጣም ጥሩ የሚባል ቢሆንም የቀሩት 22 እናቶችም ተቋማት የቁርኝት መመካከርን 

በማጠናከር በአፋጣኝ እንድጀምሩ መደረግ አለበት፡፡ ስለሆነም በ2020 ኤች አይ ቪ ከእናት ወደልጅ 

የሚተላለፈውን ጨርሶ ለማስቆም የተቀመጠውን ግብ ለመድረስ 95% እና በላይ ቫይረሱ በደማቸው 

የሚገኝባቸውን እናቶችን መለየት የሚገባን ስለሆነ በሁሉም ደረጃ የተለየ ትኩረት ተሰጥቶ ሊሰራ 

ይገባል፡፡  

ሠንጠረዥ 15 ፡-የኤች.አይ.ቪ ምክርና ምርመራ የተደረገላቸው ነፍሰጡር እናቶች የ2011 በጀት ዓመት 
አፈጻጸም በዞንና በልዩ ወረዳ 

ዞን/ልዩ ወረዳ 
በ2011 
አገልግሎቱ 
የሚገባቸው 

ቅድመ 
ወሊድ 
አንድ 
አገልግሎት 
ያገኙ 

በእርግዝና 
ጊዜ 

በሚጥ 
እና 
ወሊድ 
ጊዜ 

በዲህረ 
ወሊድ 
ጊዜ 

ጠቅላላ 
የምመራ 
አገልግሎት 
ያገኙ 

ሽፋን  
ከቅድመ 
ወሊድ 
አንድ 
በ% 

ከጠቅላላ 
ተጠቃሚ 
በ% 

ባስኬቶ  2,610 2673 1065 164 45 1274 48% 49% 

ቤንቺ ማጂ 30,390 32022 20302 4282 900 25484 80% 84% 

ዳውሮ 22,637 17143 7643 3777 281 11701 68% 52% 

ጋሞ 52,239 56646 35935 5387 333 41655 74% 80% 

ጌዲኦ 40,349 45083 22758 5828 699 29285 65% 73% 

ጎፋ 21,755 17312 7064 2638 221 9923 57% 46% 

ጉራጌ 59,772 62137 51471 3599 17 55087 89% 92% 

ሀዲያ 58,433 64682 43433 7115 370 50918 79% 87% 

ሀላባ 11,535 11198 9723 3143 187 13053 117% 113% 

ሀዋሳ 13,028 15717 13341 4334 150 17825 113% 137% 

ካፋ 40,464 36703 20486 3296 496 24278 66% 60% 

ካምባታ ጣ. 31,832 35428 21905 4048 399 26352 74% 83% 

ኮንሶ ዞን 9,371 13155 5288 569 17 5874 45% 63% 

ኮንታ 4,225 2597 1575 494 1 2070 80% 49% 

ሰጌን አከባቢ 19,663 15955 7363 804 331 8498 53% 43% 

ሸካ 9,368 3554 2181 679 37 2897 82% 31% 

ሲዳማ 134,726 140222 68280 31408 7581 107269 76% 80% 

ስልጤ 34,789 36454 34019 1039 7 35065 96% 101% 

ደቡብ ኦሞ 26,531 30842 19238 4510 262 24010 78% 90% 

ወላይታ 69,905 68442 62655 8756 309 71720 105% 103% 

የም  3,714 2442 1781 217 27 2025 83% 55% 

ክልላዊ አፈጻጸም 694,995 710407 457506 96087 12670 566263 80% 81% 
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የ5 ተከታታይ ዓመታት የ PMTCT አገልግሎት ተጠቃሚ ከሚጠበቀው 

 

በ2011 በጀት ዓመት አዲስ የኤች አይ ቪ ቫይረስ የተገኘባቸው እና አዲስ መዲኃኒት የጀመሩ 
እናቶች በዞንና ልዩ ወረዳ  

ዞን/ልዩ ወረዳ አዲስ  ኤች አይ ቪ ቫይረስ 
የተገኘባቸው 

ጠቅላላ አዲስ መዲሀኒት 
የጀመሩ  

ባስኬቶ  3 2 
ቤንቺ ሸኮ 39 141 
ዳውሮ 11 14 
ጋሞ 30 27 
ጌዲኦ 54 92 
ጎፋ 5 8 
ጉራጌ 22 80 
ሀዲያ 31 30 
ሀላባ 9 13 
ሀዋሳ 60 50 
ካፋ 25 27 
ካምባታ ጣምባሮ 13 13 
ኮንሶ ዞን 1 2 
ኮንታ 7 5 
ሸካ 3 17 
ሲዳማ 28 248 
ስልጤ 6 11 
ደቡብ ኦሞ 35 46 
ምዕራብ ኦሞ 18 17 
ወላይታ 51 132 
የም  1 0 
አሌ ወረዳ 2 0 
አማሮ ወረዳ 2 1 
ቡርጂ ወረዳ 0 0 
ደራሸ 8 8 
ክልላዊ አፈጻጸም 464 984 
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በ2011 በጀት ዓመት የጸረ- ኤች አይ ቪ ህክምና ያገኙ እናቶች ሽፋን በዞንና ልዩ ወረዳ 

 ዞን/ልዩ ወረዳ 

በ2011 ዓም 
PMTCT አገልግሎት 
የሚገባቸው እናቶች  

አዲስ 
መዲኃኒት 
የጀመሩ 

መዲኃኒት ላይ 
ሆነው ያረገዙ 

ጠቅላላ ጸሬ ኤች 
አይ ቪ ህክምና 
ያገኙ  ሽፋን 

ባስኬቶ 10 2 0 2 20.0 
ቤንች ሸኮ 85 141 53 194 228.2 
ዳውሮ 84 14 6 20 23.8 
ጋሞ  196 27 46 73 37.2 
ጌዴኦ 150 92 57 149 99.3 
ጎፋ 81 8 11 19 23.5 
ጉራጌ 223 80 69 149 66.8 
ሀዲያ 218 30 39 69 31.7 
ሃላባ  43 13 10 23 53.5 
ሀዋሳ  49 50 103 153 312.2 
ካፋ 151 27 30 57 37.7 
ከምባታ ጠምባሮ 119 13 27 40 33.6 
ኮንሶ ዞን 38 2 0 2 5.3 
ኮንታ  16 5 2 7 43.8 
ሸካ 35 17 41 58 165.7 
ሲዳማ 503 248 54 302 60.0 
ስልጤ 130 11 24 35 26.9 
ደቡብ ኦሞ 99 46 55 101 102.0 
ምዕራብ ኦሞ 29 17 11 28 96.6 
ወላይታ 261 132 69 201 77.0 
የም  14 0 0 0 0.0 
አሌ ወረዳ 11 0 0 0 0.0 
አማሮ ወረዳ 27 1 0 1 3.7 
ቡርጂ ወረዳ 10 0 0 0 0.0 
ደራሸ ወረዳ 19 8 5 13 68.4 
ክልል 2818 984 712 1696 60.2 
 

ኤች አይ ቪን ከእናት ወደ ልጅ መተላለፍን ጨርሶ ለማስቆም ከፍተኛ ትኩረት ከሚፈልጉ ተግባራት 

አንዱ የተሟላ የተጋላጭ ህጻናት ህክምና፣ ክትትል እና ምርመራ ነው፡፡ በመሆኑም በ2011 በጀት 

ዓመት 963 ተጋላጭ ህጻናት በ12 ወራት ዕድሚያቸው ውስጥ የኤች አይ ቪ ምርመራ ያገኙ ሲሆን 

ከእነዚህም 692(72%) በመጀመሪያ ሁለት ወራት ዕድሜ ውስጥ ምርመራ ያገኙ ሲሆን 271 (28%) 

ዕድሚያቸው ከ2-12 ወራት ባሉት ጊዜያት ውስጥ መሆኑ ህጻናት በጊዜ የምርመራ አገልግሎት እያገኙ 

መሆኑን ያሳያል፡፡ ከተመረመሩት ህጻናት ውስጥ 64(6.6%) ፖዘቲቭ ናቸው፡፡  
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ፖዘቲቭ የሆኑ ህጻናት ቁጥር በጣም ከፍተኛ መሆኑ የሚያሳየው በእርግዝና እና በወሊድ ጊዜ 

የሚሰጠወው ከእናት ወደ ልጅ የሚተላለፈውን ኤች.አይ.ቪን ለመከላከል እየተሰጠ ያለው አገልግሎት 

አሁንም የተጠናከረ ያለመሆኑንና የጥራት ችግርንም የሚያመላክት በመሆኑ ተቋማት እና በየደረጃው 

የሚገኙ የጤና መዋቅሮች ከኤች አይ ቪ ነጻ የሆነ ትውልድ ለመፍጠር ለሚደረግ ርብርብ ትኩረት 

ሊሰጡ ይገባል፡፡ ሆኖም ይህም መረጃ  በጣም ከፍተኛ በመሆኑ በአንዳንድ ዞኖች የታየው ከፍተኛ 

የፖዘቲቭ ህጻናቶች ቁጥር መረጃው እንደገና መፈተሸ እንዳለበት ያሳያል፡፡ 

በ2011 በጀት ዓመት የኤች አይ ቪ ምርመራ (ዲ.ቢ.ኤስ) ያገኙ ተጋላጭ ህጻናት 

ዞን/ልዩ ወረዳ በ2011 በጀት ዓመት 
የሚጠበቁ ተጋላጭ 
ህጻናት 

ጠቅላላ 
ምርመራ 
አገ/ት ያገኙ  

የምርመራ 
አገልግሎት 
ሸፋን በመቶኛ 

ጠቅላላ 
ምርመራ 
አገ/ት ያገኙ  

ጠቅላላ 
ቫይረሱ 
የተገኘባቸው 

ፖዘቪቲ 
በ% 

ባስኬቶ  10 0 0.0 0 0  

ቤንች ሸኮ 85 63 74.1 63 3 4.8% 

ዳውሮ 84 22 26.2 22 1 4.5% 

ጋሞ 196 85 43.4 85 3 3.5% 

ጌዲኦ 150 88 58.7 88 14 15.9% 

ጎፋ 81 21 25.9 21 5 23.8% 

ጉራጌ 223 71 31.8 71 5 7.0% 

ሀዲያ 218 54 24.8 54 11 20.4% 

ሀላባ 43 10 23.3 10 0 0.0% 

ሀዋሳ 49 92 187.8 92 5 5.4% 

ካፋ 151 33 21.9 33 2 6.1% 

ካምባታ ጠምባሮ 119 18 15.1 18 3 16.7% 

ኮንሶ ዞን 38 0 0.0 0 0  

ኮንታ 16 0 0.0 0 0  

ሸካ 35 17 48.6 17 0 0.0% 

ሲዳማ 503 47 9.3 47 2 4.3% 

ስልጤ 130 94 72.3 94 1 1.1% 

ደቡብ ኦሞ 99 45 45.5 45 5 11.1% 

ምዕራብ ኦሞ 29 61 210.3 61 2 3.3% 

ወላይታ 261 108 41.4 108 2 1.9% 

የም  14 19 135.7 19 0 0.0% 

ሰገን አካባቢ ህ/ቦች 67 15 78.9 15 0 0.0% 

ክልላዊ አፈጻጸም 2818 963 34.2 963 64 6.6% 
 

በ2011 በጀት ዓመት ከሚጠበቁ 2818 ተጋላጭ ህጻናት አንጻር ኮትሪሞዛዞል የወሰዱ ህጻናት ሽፋን 885 

(31.4%) እንዲሁም የኤች.አይቪ መከላከያ ኔቨራፒን የወሰዱ 38% ናቸው፡፡ በሌላ በኩል 1065 
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ለኤችአይቪ የተጋለጡ ህጻናት የፀረ ኤች አይ ቪ መከላከያ መድሃኒት የሆነውን ኔቬራፒን ሽሮፕ 

አገኝተዋል፡፡ በክልላችን መረጃው የሚያሳየው የተጋላጭ ህጻናት ህክምናና ክትትል በአጅጉ አሳሳቢ 

መሆኑን ነው፡፡ በበጀት ዓመቱ ኤች አይ ቪ በደማቸው ከተገኘባቸው 1696 ነፍሰጡር እና አጥቢ እናቶች 

ይወለዳሉ ተብሎ ከሚገመቱ ተጋላጭ ህጻናት አንጻር ሲታይ ኮትሪሞዛዞል የወሰዱ ሽፋን 52.2% 

እንዲሁም ኔቨራፒን የወሰዱ 62.8% ነው፡፡ የተጋላጭ ህጻናት የተሰጠው የተጓዳኝ በሽታ እና የኤች አይ 

ቪ መከላከያ መዲኃኒት አፈጻጸም በጣም ዝቅተኛ ቢሆንም ከዓመት ዓመት አንጻራዊ መሻሻል መኖሩን 

መረጃው ያሳያል፡፡ በ2011 በጀት ዓመት የተጓዳኝ በሽታ መከላከያ መድኃኒት የወሰዱ ተጋላጭ ህጻናት 

ዞን/ልዩ ወረዳ  
በ2011 በጀት ዓመት 
አገልግሎቱ የሚገባቸው 

ጠቅላላ  የተጓዳኝ በሽታ መከላከያ 
መዲኃኒት የወሰዱ ሽፋን % 

ባስኬቶ  10 0 0.0 
ቤንች ሸኮ 85 78 91.8 
ዳውሮ 84 4 4.8 
ጋሞ 196 69 35.2 
ጌዲኦ 150 65 43.3 
ጎፋ 81 13 16.0 
ጉራጌ 223 62 27.8 
ሀዲያ 218 67 30.7 
ሀላባ 43 12 27.9 
ሀዋሳ 49 178 363.3 
ካፋ 151 21 13.9 
ካምባታ ጠምባሮ 119 16 13.4 
ኮንሶ ዞን 38 0 0.0 
ኮንታ 16 1 6.3 
ሸካ 35 20 57.1 
ሲዳማ 503 65 12.9 
ስልጤ 130 13 10.0 
ደቡብ ኦሞ 99 77 77.8 
ምዕራብ ኦሞ 29 11 37.9 
ወላይታ 261 103 39.5 
የም  14 0 0.0 
ሰገን ዞን  67 10 52.6 
ክልላዊ አፈጻጸም 2818 885 31.4 
 

በ18ኛው ወር 876 የኤች አይ ቪ ማረጋገጫ ምርመራ ያደረጉት ሲሆኑ ከእነዚህ ውስጥ 68 ህጻናት 

ቫይረሱ በደማቸው የተገኘባቸው ሲሆን ቀሪዎቹ 808 ከቫይረሱ ነጻ ሆነዋል፡፡ ይህም የፖዘቲቪ መጠን 

7.8% ሆኗል፡፡ ይህም ኤች አይ ቪን ከእናት ወደ ልጅ መተላለፍና ጨርሶ ለማስቆም ከተቀመጠው 

አንጻር ከፍተኛ መሆኑን ያሳያል፡፡ ለዚህም ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያላቸው ጋሞ፣ ጌድኦ፣ ጎፋ፣ ሸከ እና 

ሲዳማ  ዞኖች  ይጠቀሳሉ፡፡ በአብዛኛው ማለትም ከ90% በላይ  የህጻናት ኤች አይ ቪ ከእናት ወደ 
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ልጅ የሚተላለፍ በመሆኑ ከኤች አይ ቪ ነጻ የሆነ ትውልድ ለመፍጠር ኤች አይ ቪ  ከእናት ወደ 

ልጅ እንዳይተላለፍ መከላከል እና ለኤች አይ ቪ ተጋላጭ ህጻናት የሚደረግ ህክምናና ክትትል 

በሁሉም ደረጃ ትኩረት ተሰጥቶ መሰራት አለበት፡፡ በአጠቃላይ በ2011 በጀት ዓመት በእርግዝና፣ 

በሚጥ እና በወሊድ ጊዜ እንዲሁም በጡት ማጥባት ጊዜ (በድህረ-ወሊድ ጊዜ) 132 ህጻናት በኤች 

አይ ቪ መያዛቸውን የሚያሳይ በመሆኑ እና ይህም ቁጥር አጅግ አስደንጋጭ ስለሆነ ልዩ ትኩረት 

ሊሰጥ ይገባል፡፡ በ2011 በጀት ዓመት በ18ኛው ሳምንት ጡት ካቆሙ በኋላ የኤች አይ ቪ ምርመራ 

አገልግሎት ያገኙ ተጋላጭ ህጻናት በዞንና ልዩ ወረዳ 

ዞን/ልዩ ወረዳ 

በ18ኛው ሳምንት የማረጋገጫ 
ምርመራ አገልግሎት  ያገኙ እና 
ከቫይረሱ ነጻ መሆናቸው 
የተረጋገጠ 

በ18ኛው ሳምንት 
የማረጋገጫ ምርመራ 
አገልግሎት  ያገኙ እና 
ቫይረሱ የተገኘባቸው 

 ጠቅላላ 
ምርመራ 
አገልግሎት 
ያገኙ 

 ቫይረሱ 
የተገኘባቸው 
በመቶኛ 

ባስኬቶ  0 0 0 0.0 
ቤንች ሸኮ 38 2 40 5.0 
ዳውሮ 0 0 0 0.0 
ጋሞ 32 6 38 15.8 
ጌዲኦ 94 19 113 16.8 
ጎፋ 13 3 16 18.8 
ጉራጌ 64 1 65 1.5 
ሀዲያ 135 1 136 0.7 
ሀላባ 10 0 10 0.0 
ሀዋሳ 167 0 167 0.0 
ካፋ 13 0 13 0.0 
ካምባታ ጠምባሮ 23 0 23 0.0 
ኮንሶ ዞን 1 0 1 0.0 
ኮንታ 2 0 2 0.0 
ሸካ 10 2 12 16.7 
ሲዳማ 72 31 103 30.1 
ስልጤ 12 1 13 7.7 
ደቡብ ኦሞ 28 2 30 6.7 
ምዕራብ ኦሞ 2 0 2 0.0 
ወላይታ 69 0 69 0.0 
የም  19 0 19 0.0 
አሌ ወረዳ 0 0 0 0.0 
አማሮ ወረዳ 0 0 0 0.0 
ቡርጂ ወረዳ 0 0 0 0.0 
ደራሸ ወረዳ 4 0 4 0.0 
ክልላዊ አፈጻጸም 808 68 876 7.8 
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የማህጸን ውልቃት እና ፊስቱላ ልየታ እና ህክምና  

በ2011 በጀት ዓመት ከሁሉም ዞንና ልዩ ወረዳ ለተለዩ እና ለተረጋገጡ የማህጸን ውልቃት እና 

ፊስቱላ ችግር ላለባቸው እናቶች የህክምና አገልግሎት እንድያገኙ ጥረት ተደርጓል፡፡ በዚህ መሰረት 

155 የፊስቱላ ችግር ያለባቸው እና 1582 የማህጻን ውልቃት ችግር ያለባቸው እናቶች የህክምና 

አገልግሎት እንድያገኙ ተደርጓል፡፡ 

2.2 የሕፃናት ጤና አገልግሎት  

2.2.1 የክትባት አገልግሎት  

በ2011 በጀት ዓመት እድሜያቸው ከ1 ዓመት በታች ለሆኑ ህፃናቶች የክትባት አገልግሎት በክልሉ 

በሁሉም አካባቢዎች በጤና ተቋማት ዉስጥ በቋሚና በዉሉ ገብ ጣቢያዎች እየተሰጠ ይገኛል፡፡ 

በዚሁም መሠረት ለ650,108 ህጻናት የቲቢ በሽታ መከላከያ (ቢሲጂ) ክትባት የተሰጠ ሲሆን በዓመቱ  

አገልግሎቱን ማግኘት ከሚገባቸው 694,995 ህፃናት አንጻር 94% መሆኑን ያሳያል፡፡ በጣም አነስተኛ 

አፈጻጸም (ከ80% በታች) ያስመዘገቡ ዞኖች/ልዩ ወረዳዎች ሸካ ዞን፣ ጎፋ ዞን፣ ባስኬቶ ልዩ ወረዳ፣ 

ካፋ፣ ኮንታ ዳዉሮ ዞን፣ ሰገን አካባቢ ህዝቦች ዞን፣ የም ልዩ ወረዳና ካፋ ዞን ናቸዉ፡፡ ለ603,639 

ህጻናት የተቅማጥ መከላከያ ክትባት (ሮታ-2 ክትባት) የተሰጠ ሲሆን ይህም በዓመቱ አገልግሎቱ 

ማግኘት ከሚገባቸው 640,761 ህጻናት ቁጥር አንጸር 94% ነዉ፡፡ 

ለ613,907 ህጻናት የፔንታቫለንት ሦስት ክትባት የተሰጣቸው ሲሆን ይህም በዓመቱ አገልግሎቱን 

ማግኘት ከሚገባቸው 640,761 ህፃናት አፈጻጸሙ ከ96% መሆኑን ያሳያል፡፡ የፔንታ-3 በጣም 

አነስተኛ አፈጻጸም ያስመዘገቡና የክልሉ አነስተኛ አፈጻጸም አስተዋጽዖ ያበረከቱ (ከ80% በታች 

የፈጸሙ) ዞኖች/ ል/ወረዳዎች  ሸካ ዞን፣ ጎፋ ዞን፣ የም ልዩ ወረዳ፣ ኮንታ ልዩ ወረዳ፣ ባስኬቶ ልዩ 

ወረዳ ሲሆኑ የተሻለ አፈጻጸም ያላቸዉ ዞኖች ወላይታ ዞን፣ ጌዴዖ ዞን፣ ሀዲያ ዞን፣ ሀዋሳ ከተማ 

አስተዳደር፣ ሲዳማ ዞን፣ ከምባታ ጠምባሮ ዞን፣ ስልጤ ዞን፣ ደቡብ ኦሞ ዞን፣ ጉራጌ ዞን ይጠቀሳሉ፡፡ 

የሳንባ ምች መከላከያ (ፒሲቪ3) ክትባትን ለ610,717 ህጻናት መስጠት የተቻለ ሲሆን አገልግሎቱ 

ከሚገባቸው 640,761 ህጻናት ቁጥር አንጻር 95% ተፈጽሟል፡፡  

የኩፍኝ በሽታ መከላከያ ክትባትን ለ593,113 ህጻናት መስጠት የተቻለ ሲሆን ይህም በዓመቱ 

አገልግሎቱን ማግኘት ከሚገባቸው 640,761 ህፃናት አንፃር አፈጻጸሙ 93% ነዉ፡፡ የኩፍኝ መከላከያ 

ክትባት ከ80% በታች ዝቅተኛ አፈጻጸም ያስመዘገቡ ዞኖች እና ል/ወረዳዎች ሲታይ ባስከቶ፣ ዳውሮ፣ 

ጎፋ፣ ኮንታ፣ ሸካ እና የም ይጠቀሳሉ፡፡ ሁሉንም ክትባት ጨርሰው የወሰዱ 577,509 ህፃናት ሲሆኑ 
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አገልግሎቱ ከሚገባቸው 640,761 ህፃናት አንፃር 90% ይደርሳል፡፡ የሁሉም ክትባት አፈጻጸም 

ከተጣለዉ ግብ ጋር ሲነጻጸር አነስተኛ መሆኑን ያሳያል፡፡  

ሠንጠረዥ-: የቲቢ በሽታ መከላከያ (ቢሲጂ) ክትባት አገልግሎት ያገኙ ዕድሜያቸው ከ1 ዓመት 
በታች የሆኑ የ2011 በጀት ዓመት አፈጻጸም፣ 

ተ/ቁ ዞን/ልዩ ወረዳ አገልግሎቱ 
የሚገባቸው 

የ12 ወር አፈጻጸም 
በቁጥር ሽፋን በ%  

1 ባስኬቶ ልዩ ወረዳ 2,610 1629 62% 

2 ቤንች ማጂ ዞን 30,390 25743 85% 

3 ዳዉሮ ዞን 22,637 16411 72% 

4 ጋሞ ዞን  52,239 48746 93% 

5 ጌድኦ ዞን 40,349 40277 100% 

6 ጎፋ ዞን 21,755 12904 59% 

7 ጉራጌ ዞን 59,772 57326 96% 

8 ሀዲያ ዞን 58,433 61380 105% 

9 ሀላባ ዞን 11,535 10183 88% 
10 ሀዋሳ ከተማ አስተዳደር 13,028 19431 149% 
11 ካፋ ዞን 40,464 32911 81% 
12 ከምባታ ጠምባሮ ዞን 31,832 31716 100% 
13 ኮንሶ ዞን 9,371 10114 108% 
14 ኮንታ ልዩ ወረዳ 4,225 2064 49% 
15 ሰገን አካባቢ ህዝቦች ዞን 19,663 14721 75% 
16 ሸካ ዞን 9,368 3631 39% 
17 ሲዳማ ዞን 134,726 125635 93% 

18 ስልጤ ዞን 34,789 37838 109% 

19 ደቡብ ኦሞ ዞን 26,531 24493 92% 

20 ወላይታ ዞን 69,905 70749 101% 

21 የም ልዩ ወረዳ 3,714 2206 59% 

 የክልሉ አማካይ   694,995 650108 94% 
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ሠንጠረዥ 21: የተቅማጥ በሽታ መከላከያ /ሮታ-2/ ክትባት አገልግሎት ያገኙ ዕድሜያቸው ከ1 
ዓመት በታች የሆኑ የ2011 በጀት ዓመት አፈጻጸም፣ 

ተ/ቁ ዞን/ልዩ ወረዳ  አገልግሎቱ 
የሚገባቸው 

የ12 ወር አፈጻጸም 

በቁጥር ሽፋን በ%  

1 ባስኬቶ ልዩ ወረዳ 2406 1657 69% 

2 ቤንች ማጂ ዞን 28018 25804 92% 

3 ዳዉሮ ዞን 20871 16381 78% 

4 ጋሞ ዞን  48163 44303 92% 

5 ጌድኦ ዞን 37201 37938 102% 

6 ጎፋ ዞን 20057 11071 55% 

7 ጉራጌ ዞን 55108 53749 98% 

8 ሀዲያ ዞን 53873 55448 103% 

9 ሀላባ ዞን 10635 9773 92% 

10 ሀዋሳ ከተማ አስተዳደር 12012 15073 125% 

11 ካፋ ዞን 37307 30918 83% 

12 ከምባታ ጠምባሮ ዞን 29348 29484 100% 

13 ኮንሶ ዞን 8640 8710 101% 

14 ኮንታ ልዩ ወረዳ 3895 2304 59% 

15 ሰገን አካባቢ ህዝቦች ዞን 15968 13157 82% 

16 ሸካ ዞን 8637 3605 42% 

17 ሲዳማ ዞን 124213 118912 96% 

18 ስልጤ ዞን 32074 35001 109% 

19 ደቡብ ኦሞ ዞን 24461 24879 102% 

20 ወላይታ ዞን 64450 63230 98% 

21 የም ልዩ ወረዳ 3424 2242 65% 

 የክልሉ አማካይ   640,761 603639 94% 

 

 

 

 

 



 

37 
 

ሠንጠረዥ 22: የፔንታቫለንት-3፣ ፒሲቪ-3፣ ፖሊዮ-3 አፈጻጸም ዕድሜያቸው ከ1 ዓመት 
በታች የሆኑ ህፃናት የ2011 በጀት አመት አፈጻጸም፣ 

ተ/ቁ ዞን/ልዩ ወረዳ አገልግሎቱ 
የሚገባቸው 

ፔንታ ቫለንት 3 
ጊዜ የተከተቡ 

የሳምባ ምች 
መከላከያ 3 ጊዜ 
የተከተቡ  

የፒሊዮ መከላከያ 3 ጊዜ 
የተከተቡ 

በቁጥር ሽፋን %  በቁጥር ሽፋን %  በቁጥር ሽፋን %  

1 ባስኬቶ ልዩ ወረዳ 2406 1678 70% 1559 65% 1668 69% 

2 ቤንች ማጂ ዞን 28018 26336 94% 26090 93% 26996 96% 

3 ዳዉሮ ዞን 20871 16822 81% 16711 80% 16713 80% 

4 ጋሞ ዞን  48163 45710 95% 45484 94% 44404 92% 

5 ጌድኦ ዞን 37201 38901 105% 38599 104% 38217 103% 

6 ጎፋ ዞን 20057 11455 57% 11348 57% 10912 54% 

7 ጉራጌ ዞን 55108 54585 99% 54545 99% 54236 98% 

8 ሀዲያ ዞን 53873 56443 105% 56376 105% 56418 105% 

9 ሀላባ ዞን 10635 9813 92% 9682 91% 9818 92% 

10 ሀዋሳ ከተማ አስተ 12012 14864 124% 14861 124% 14826 123% 

11 ካፋ ዞን 37307 31478 84% 31605 85% 30936 83% 

12 ከምባታ ጠምባሮ  29348 29608 101% 29623 101% 29588 101% 

13 ኮንሶ ዞን 8640 8611 100% 8363 97% 7877 91% 

14 ኮንታ ልዩ ወረዳ 3895 2600 67% 2389 61% 2179 56% 

15 ሰገን አካ/ህዝቦች  15968 13771 86% 13521 85% 12919 81% 

16 ሸካ ዞን 8637 3441 40% 3441 40% 3398 39% 

17 ሲዳማ ዞን 124213 120199 97% 119607 96% 119379 96% 

18 ስልጤ ዞን 32074 35136 110% 35159 110% 34756 108% 

19 ደቡብ ኦሞ ዞን 24461 26087 107% 25664 105% 23715 97% 

20 ወላይታ ዞን 64450 64071 99% 63813 99% 64085 99% 

21 የም ልዩ ወረዳ 3424 2298 67% 2277 67% 2007 59% 

 የክልሉ አማካይ   640,761 613907 96% 610717 95% 605047 94% 
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ሠንጠረዥ 23:- የኩፍኝ መከላከያ ክትባት አገልግሎት ያገኙ ዕድሜያቸው ከ1 ዓመት በታች 
የሆኑ ህፃናት የ2011 በጀት ዓመት የ12 ወራት አፈጻጸም፣ 

ተ/ቁ ዞን/ልዩ ወረዳ አገልግሎቱ 
የሚገባቸው 

የ12 ወር አፈጻጸም 

በቁጥር ሽፋን በ%  

1 ባስኬቶ ልዩ ወረዳ 2406 1594 66% 

2 ቤንች ማጂ ዞን 28018 24450 87% 

3 ዳዉሮ ዞን 20871 16059 77% 

4 ጋሞ ዞን  48163 45088 94% 

5 ጌድኦ ዞን 37201 37876 102% 

6 ጎፋ ዞን 20057 11053 55% 

7 ጉራጌ ዞን 55108 52955 96% 

8 ሀዲያ ዞን 53873 54388 101% 

9 ሀላባ ዞን 10635 9492 89% 

10 ሀዋሳ ከተማ አስተዳደር 12012 14494 121% 

11 ካፋ ዞን 37307 30327 81% 

12 ከምባታ ጠምባሮ ዞን 29348 29027 99% 

13 ኮንሶ ዞን 8640 8227 95% 

14 ኮንታ ልዩ ወረዳ 3895 2390 61% 

15 ሰገን አካባቢ ህዝቦች ዞን 15968 13019 82% 

16 ሸካ ዞን 8637 3120 36% 

17 ሲዳማ ዞን 124213 115372 93% 

18 ስልጤ ዞን 32074 34788 108% 

19 ደቡብ ኦሞ ዞን 24461 24987 102% 

20 ወላይታ ዞን 64450 62173 96% 

21 የም ልዩ ወረዳ 3424 2234 65% 

 የክልሉ አማካይ   640,761 593113 93% 
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ሰንጠረዥ 24፡- ከመንጋጋ ቆልፍ በሽታ ተጠብቀዉ ተብለዉ የተወለዱ (PAB) ከ1 ዓመት 
በታች የሆኑ ህፃናት የ2011 በጀት ዓመት አፈጻጸም፣ 

ተ/ቁ ዞን/ልዩ ወረዳ አገልግሎቱ 
የሚገባቸው 

የ12 ወር አፈጻጸም 

በቁጥር ሽፋን በ%  

1 ባስኬቶ ልዩ ወረዳ 2406 1890 79% 

2 ቤንች ማጂ ዞን 28018 25323 90% 

3 ዳዉሮ ዞን 20871 17142 82% 

4 ጋሞ ዞን  48163 45965 95% 

5 ጌድኦ ዞን 37201 36859 99% 

6 ጎፋ ዞን 20057 11524 57% 

7 ጉራጌ ዞን 55108 55980 102% 

8 ሀዲያ ዞን 53873 55553 103% 

9 ሀላባ ዞን 10635 9163 86% 

10 ሀዋሳ ከተማ አስተዳደር 12012 15735 131% 

11 ካፋ ዞን 37307 32395 87% 

12 ከምባታ ጠምባሮ ዞን 29348 29862 102% 

13 ኮንሶ ዞን 8640 8746 101% 

14 ኮንታ ልዩ ወረዳ 3895 1831 47% 

15 ሰገን አካባቢ ህዝቦች ዞን 15968 14436 90% 

16 ሸካ ዞን 8637 3839 44% 

17 ሲዳማ ዞን 124213 121325 98% 

18 ስልጤ ዞን 32074 36510 114% 

19 ደቡብ ኦሞ ዞን 24461 25477 104% 

20 ወላይታ ዞን 64450 68923 107% 

21 የም ልዩ ወረዳ 3424 2349 69% 

 የክልሉ አማካይ   640,761 620827 97% 
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ሠንጠረዥ 25 ሁሉንም ክትባት ጨርሰው የተከተቡ ዕድሜያቸው ከ1 ዓመት በታች የሆኑ 
ህፃናት የ2011 በጀት ዓመት የ12 ወር አፈጻጸም፣ 

ተ/ቁ ዞን/ልዩ ወረዳ  አገልግሎቱ 
የሚገባቸው 

የ12 ወር አፈጻጸም 
በቁጥር ሽፋን በ%  

1 ባስኬቶ ልዩ ወረዳ 2406 1339 56% 
2 ቤንች ማጂ ዞን 28018 22091 79% 
3 ዳዉሮ ዞን 20871 15720 75% 
4 ጋሞ ዞን  48163 44187 92% 
5 ጌድኦ ዞን 37201 36234 97% 
6 ጎፋ ዞን 20057 10777 54% 
7 ጉራጌ ዞን 55108 52781 96% 
8 ሀዲያ ዞን 53873 53252 99% 
9 ሀላባ ዞን 10635 9268 87% 
10 ሀዋሳ ከተማ አስተዳደር 12012 14339 119% 
11 ካፋ ዞን 37307 29852 80% 
12 ከምባታ ጠምባሮ ዞን 29348 29012 99% 
13 ኮንሶ ዞን 8640 7430 86% 
14 ኮንታ ልዩ ወረዳ 3895 2117 54% 
15 ሰገን አካባቢ ህዝቦች ዞን 15968 12309 77% 
16 ሸካ ዞን 8637 3044 35% 
17 ሲዳማ ዞን 124213 113062 91% 
18 ስልጤ ዞን 32074 34369 107% 
19 ደቡብ ኦሞ ዞን 24461 22979 94% 
20 ወላይታ ዞን 64450 61172 95% 
21 የም ልዩ ወረዳ 3424 2174 63% 
 የክልሉ አማካይ   640,761 577508 90% 

 

የፔንታ ቫለንትና የኩፍኝ ክትባት መጠነ ማቋረጥ በተመለከተ የክልሉ አማካይ 4.9% እና 8.2% 

በቅደም ተከተል ሲሆን በየወቅቱ እየተገመገመና እርምጃ እየተወሰደ የመጣ በመሆኑ በ6 ወር ከነበረዉ 

በግማሽ የቀነሰ መሆኑ አበረታች ዉጤት ቢሆንም አሁንም የኩፍኝ መጠነ ማቋረጥ ከመቶ 5 በላይ 

ስለሆነ ትኩረት ሊሰጠዉ ይገባል፡፡ በክትባት ፕሮግራም የከፍተኛ መጠነ ማቋረጥ ጣሪያ 10% ሲሆን 

ከዚህ ጣሪያ በላይ ለኩፍኝ ክትባት የተመዘገበባቸዉና ከክልሉ አማካይ በላይ የሆኑ መዋቅሮች ኮንሶ 

ዞን፣ ሸካ ዞን፣ ቤንች ሸኮ፣ ደቡብ ኦሞ፣ ሰገን፣ ኮንታ፣ ጎፋ ዞንና ባስኬቶ ልዩ ወረዳ ናቸዉ፡፡ 

በየደረጃዉ ያለዉ መዋቅር የመጠነ ማቋረጡን መጠን በወረዳና በቀበሌ ለይቶ በመገምግም የመጠነ 

ማቋረጥ መጠን በየትኛዉም አከባቢ ከመቶ 5 በታች እንዲሆን የጋራ ርብርብን ይጠይቃል፡፡  
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ሠንጠረዥ 26 የክትባት መጠነ ማቋረጥ ዕድሜያቸው ከ 1 ዓመት በታች የሆኑ ህፃናት የ2011 

በጀት ዓመት አፈጻጸም፣ 

ተ/ቁ ዞን/ወረዳ ፔንታቫለንት-
1 የተከተቡ 

ፔንታቫለንት-
3 የተከተቡ 

የኩፍኝ 
ክትባት 
የተከተቡ 

መጠነ ማቋረጥ በ% 

የፔንታቫለት የኩፍኝ 

1 ባስኬቶ ልዩ ወረዳ 1855 1678 1594 9.5% 14.1% 
2 ቤንች ማጂ ዞን 29121 26336 24450 9.6% 16.0% 
3 ዳዉሮ ዞን 17407 16822 16059 3.4% 7.7% 
4 ጋሞ ዞን  47431 45710 45088 3.6% 4.9% 
5 ጌድኦ ዞን 41388 38901 37876 6.0% 8.5% 
6 ጎፋ ዞን 13632 11455 11053 16.0% 18.9% 
7 ጉራጌ ዞን 56306 54585 52955 3.1% 6.0% 
8 ሀዲያ ዞን 58811 56443 54388 4.0% 7.5% 
9 ሀላባ ዞን 10111 9813 9492 2.9% 6.1% 
10 ሀዋሳ ከተማ አስ/ር 15337 14864 14494 3.1% 5.5% 
11 ካፋ ዞን 33320 31478 30327 5.5% 9.0% 
12 ከምባታ ጠምባሮ  30288 29608 29027 2.2% 4.2% 
13 ኮንሶ ዞን 10711 8611 8227 19.6% 23.2% 
14 ኮንታ ልዩ ወረዳ 2663 2600 2390 2.4% 10.3% 
15 ሰገን አካባቢ ህዝቦች  14848 13771 13019 7.3% 12.3% 
16 ሸካ ዞን 4059 3441 3120 15.2% 23.1% 
17 ሲዳማ ዞን 126386 120199 115372 4.9% 8.7% 
18 ስልጤ ዞን 35983 35136 34788 2.4% 3.3% 
19 ደቡብ ኦሞ ዞን 28043 26087 24987 7.0% 10.9% 
20 ወላይታ ዞን 65705 64071 62173 2.5% 5.4% 
21 የም ልዩ ወረዳ 2404 2298 2234 4.4% 7.1% 
 የክልሉ አማካይ   645809 613907 593113 4.9% 8.2% 

 
 

2.2.2. የህጻናት ህክምና አገልግሎት 

የህጻናት ህክምና አገልግሎት 

በክልላችን ከ95 ከመቶ በላይ ጤና ኬላዎችና በሁሉም ጤና ጣቢያዎች የተቀናጀ የማህበረሰብ አቀፍ 

የህጻናትና ጨቅላ ህጻናት ህክምና አገልግሎት፣ በሆስፒታሎች ጽኑ የጨቅላ ሕፃናት ክብካቤ እንዲሁም 

በጤና ጣቢያዎች ለጨቅላ ህፃናት የሚደረግ ክብካቤ አገልግሎቶች እየተሰጡ ይገኛል፡፡  

ሠንጠረዥ 2.1 ከአምስት ዓመት በታች ህጻናት ዋና ዋና የህመም መንስኤዎች የ2011 ዓ.ም 

በጀት አመት አፈጻጸም፣  
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የህጻናት ጤና ዋና አመልካቾች 
አገልግሎቱ 
ከሚገባቸው 
(eligible) 

የአመቱ 
ዕቅድ ክንዉን 

አፈጻጸ
ም 
ከዕቅድ 

አፈጻጸም 
አገልግሎቱ 
ከሚገባቸው 

የተቅማጥ በሽታ ታመው የታከሙ ከ5 
አመት በታች ህጻናት  1,542,671 1,187,857 479,171 40% 31% 

ከ5 አመት በታች ህጻናት የሳምባ ምች 
ህክምና ያገኙ  846,751 663,441 404,206 61% 48% 

የጨቅላ ህጻናት ጽኑ ህክምና ያገኙ (7.6% 
of live births) & local bacterial 
infection 

52,820 34,844 32,426 93% 61% 

አነስተኛ ክብደት ያላቸዉ የተወለዱ ህጻናት 
(ከ2000 ግራም በታች) 10% of live births 
ከተለያዩ ጥናቶች 

69,500 69,499 5,234 8% 8% 

ሲወለዱ የአተነፋፈስ ችግር ሊያጋጥማቸው 
ይችላሉ ተብሎ የሚገመቱ ጨቅላ ህጻናት 
በህይወት ከሚወለዱ 10% ሊሆኑ ይችላሉ 
ተብሎ ይገመታል፡፡  

69500 64,635 6,863 11% 10% 

 

የተቅማጥ በሽታ በበጀት አመቱ የተቅማጥ በሽታ የህክምና አገልግሎት ለመስጠት ከታቀደው 

1,187,857 እቅድ ውስጥ የተከናወነው 479,171(40%) አገልግሎቱ ከሚገባቸው 31% ብቻ 

መሆኑን ያሳያል፡፡ የዚህ አፈጻጸም ጉድለቶች ስታንዳርዱን የጠበቀ ህክምና በዝንክና በኦአርኤስ 

ያለማከም ነዉ፡፡ በመሆኑም የዝንክና የኦአርኤስ ግብዓቶችን በማሟላት በተቅማጥ የሚታመሙ 

ህጻናትን በስታንዳርዱ መሰረት በማከም የህጻናትን ህመምና ሞት ለመቀነስ ጥረት ማድረግ 

ያስፈልጋል፡፡ የዚንክ መድሀኒት ህጻናት በተቅማጥ በሽታ በአመት ውስጥ ሶስት ጊዜ የመታመምን 

የመቀነስ ሀይሉ ከፍተኛ ነው፡፡ በቀጣይ ይህንን ግንዛቤ ውስጥ በማስገባትና የተያዘዉን ዕቅድ 

ከማሳካትም አንጻር የታመሙ ህጻናትን በስታንዳርዱ መሰረት ማከም ቅድሚያ ሊሰጠዉ ይገባል፡፡ 

የሳምባ ምች ሕክምና አገልግሎት ያገኛሉ ተብሎ ከታቀደው 663,441 ሕጻናት ውስጥ 404206 

(61%) አገልግሎቱ ከሚገባቸው 48% የሕክምና አገልግሎት አግኝተዋል፡፡ የሳምባ ምች በሽታ 

ከአምስት አመት በታች ካሉት ህጻናት ውስጥ 27% በመቶ ሊሆን ይችላል ተብሎ ይገመታል፡፡ 

ከዚህም ውስጥ 78% በመቶ ህክምናውን ለመስጠት ከታቀደ አንጻር አፈጻጸሙ ዝቅተኛ ነዉ፡፡ ይህ 

የበሽታዉ ጫነ መቀነሱን ብቻ ሳይሆን በሁሉም ጤና ተቋማት በቂ ግብዓት በማሟላት ጤና 

ተቋማት ለአገልግሎት ዝግጁ ሆነዉ የሚጠበቀዉን አገልግሎት እንዳልሰጡ ጭምር ያሳያል፡፡  

ከተወለዱ እስከ ሁለት ወር ድረስ የሆናቸዉ የጨቅላዎች ጽኑ ህመም ህክምና አገልግሎት 

የሚያገኙት በህይወት ከሚወለዱት ጨቅላ ህጻናት 7.6% ሊሆኑ ይችላሉ ተብሎ ይገመታል፡፡ በጀት 

አመቱ የጨቅላ ህጻናት ጽኑ ህመም የሕክምና አገልግሎት ያገኙት 32529 ሲሆን ከታቀደው 
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34,426 (93%)  አገልግሎቱ ከሚገባቸው 61% ነዉ፡፡ ከእቅድ ክንውን አንጻር የተሸለ አፈጻጸም 

ቢኖርም የህክምና አገልግሎቱ በሁሉም ጤና ተቋማት እየተሰጠ መሆኑን ክትትልና የህክምና 

ግብዓቶች ድጋፍ ማድረግ ያስፈልጋል፡፡  

በበጀት አመቱ ከተከናወኑት ተግባራት ሌላዉ የጨቅላ ህጻናትን በሆስፒታሎች ተኝተዉ የህክምና 

አገልግሎት እንዲያገኙ በተደረገዉ ርብርብ 58 ሆስፒታሎች የተኝቶ ህክምና አገልግሎት መስጠት 

የጀመሩ ሲሆን 18100 ህጻናት የአገልግሎቱ ተጠቃሚ ሆነዋል፡፡ ተኝተዉ ህክምና ካገኙት 17880/ 

98.8% ድነው መውጣታቸውን መረጃው ያሳያል፡፡  

በአጠቃላይ የህጻናት ህክምና አገልግሎትን ለማሻሻል ተግዳሮት የሆነዉን የግብዓት እጥረት 

ለመቅረፍ በወቅቱ ችግሮችን በመለየትና ለመድኃኒት አቅርቦት ኤጄንሲ በወቅቱ የትንበያና 

የመጠይቅ እቅድ በማቅረብ ችግሩን መቅረፍ ያስፈልጋል፡፡ በየደረጃዉ የሚገኘዉ አመራርም የህጻናት 

ህክምና አገልግሎት በነጻ የሚሰጥ በመሆኑ የመድኃኒትና የህክምና መገልገያ ግብዓቶች መግዣ 

በጀት በመመደብ አገልግሎቱን መደገፍ ያስፈልጋል፡፡ በህይወት ከተወለዱት/1000 ህጻናት ውስጥ 

ከተወለዱ እስከ ሰባተኛ ቀናቸው የሞቱ የክልሉ አማካይ 3.3/ 1000 ቢሆንም ሀዋሳ ከተማ 13.3 

እና የም ል/ወረዳ 27.6 መሆኑ ከፍተኛ ድይሻ ይዘዋል፡፡ 

ሰንጠረዥ፡ በህይወት ከተወለዱት/1000 ህጻናት ውስጥ ከተወለዱ እስከ ሰባተኛ ቀን የሞቱ 

ተ.ቁ ዞን/ ልዩ ወረዳ በህይወት 
የተወለዱ 

ከተወለዱ እስከ 
ሰባተኛ ቀናቸው 
የሞቱ 

የሞቱት በህይወት 
ከተወለዱት/ 1000 

1 ባስከቶ 1285 4 3.1 
2 ቤንች ማጂ 16563 94 5.7 
3 ዳውሮ 12119 25 2.1 
4 ጋሞ 35381 156 4.4 
5 ጌድኦ 21303 26 1.2 
6 ጎፋ 10064 12 1.2 
7 ጉራጌ 55633 188 3.4 
8 ሀድያ 46441 145 3.1 
9 ሀላባ 10819 29 2.7 
10 ሀዋሳ ከተማ 16270 217 13.3 
11 ከፋ 20076 105 5.2 
12 ከንባታ ጠንባሮ 25234 21 0.8 
13 ኮንሶ 8246 25 3.0 
14 ኮንታ ል/ወረዳ 1571 11 7.0 
15 ሰገን 9882 39 3.9 
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16 ሸካ 2984 10 3.4 
17 ሲዳማ 91623 245 2.7 
18 ስልጤ 35666 119 3.3 
19 ደ/ኦሞ 23424 75 3.2 
20 ወላይታ 69953 121 1.7 
21 የም ል/ወረዳ 2027 56 27.6 
  ክልል 516564 1723 3.3 

 

2.3 የስርዓተ ምግብ ፕሮግራሞች አፈጻጸም       

2.3.1. ማህበረሰብን መሰረት ያደረገ የስርዓተ-ምግብ ፕሮግራም /CBN/ 

የእድገት ክትትል ተሳትፎ (GMP Participation) 

በክልሉ ማህበረሰብን መሠረት ያደረገ የስርዓተ-ምግብ ፕሮግራም በሁሉም ወረዳዎች ውስጥ 

እየተተገበረ ሲሆን በዚህ ፕሮግራም ዕድሜያቸው ከሁለት ዓመት በታች ለሆኑ ህጻናት የዕድገት 

ክትትል በየወሩ እየተሰራ ይገኛል፡፡ በበጀት አመቱ ውስጥ አገልግሎቱን ለመስጠት ከታቀደው ከ 

1,040,795 ህጻናት ውስጥ በአማካይ 519,893 ህጻናት አገልግሎቱን ያገኙ ሲሆን የክልሉ አማካይ 

ሽፋን 50% መድረሱን ያሳያል፡፡ የክብደት ልኬት አገልግሎቱን ካገኙት ህጻናት ውስጥ 15,259 

(2.93%) ያህሉ ህጻናት ከዕድሜያቸው ጋር ሲታይ ዝቅተኛ ክብደት ያሳዩ ሲሆን 3,561(0.68%) 

ያህሉ ደግሞ በጣም ዝቅተኛ ክብደት ያሳዩ በመሆናቸው ለሁሉም እንደየሁኔታቸው የአመጋገብ 

ስርዓትን በተመለከተ የምክር አገልግሎት እና ህክምና ለሚያስፈልጋቸው የህክምና አገልግሎት 

ተሰጥቷቸዋል፡፡ ከአመቱ እቅድ (96%) አንጻር ሲታይ በጣም ዝቅተኛ ሲሆን ለዚህ ዝቅተኛ አፈጻጸም 

አስተዋጽኦ ያደረጉ ዞኖችና ልዩ ወረዳዎች ኮንታ 9%፣ በስኬቶ 12%፣ ሸካ 14%፣ ሀዋሳ 31%፣ ከፋ 

32%፣ ቤንች ማጂ 34%፣ ጎፋ 39%፣ ጌዴኦ 42.3% እና ሀዲያ 38% ይጠቀሳሉ፡፡ 

2.3.2. የህጻናት፣ ነፍሰ ጡርና አጥቢ እናቶች የስርዓተ ምግብ ደረጃ ልየታ አገልግሎት 

(Nutritional Screening) 

ከ5 አመት በታች የስርዓተ ምግብ ደረጃ ልየታ መደረግ ከሚገባቸው 3,136,144 ህጻናት በአስራ 

ሁለት ወራት ውስጥ 1,136,349 ህጻናት አማካይ የስርዓተ ምግብ ደረጃ ልየታ ስራ የተሰራ ሲሆን 

ሽፋኑ 36% መሆኑን ያሳያል፡፡ ከነዚህም ውስጥ በከፍተኛ ደረጃ የምግብ አለመመጣጠን የተጎዱ 

5,279 (0.46%) ህጻናት ተለይተው ህክምና እንዲያገኙ የተደረገ ሲሆን በመካከለኛ ደረጃ የምግብ 

አለመመጣጠን የተጎዱ 42,886 (3.7%) ህጻናት ደግሞ ከእርሻና ተፈጥሮ ሀብት ልማት ቢሮ በኩል 

ድጋፍ እንዲያገኙ የማቆራኘት ስራ ተሰርቷል፡፡ ከዚህ በተጨማሪ የስርዓተ-ምግብ ደረጀ ልየታ ስራ 

መደረግ ከሚገባቸው 694,996 ነፍሰ-ጡር እና አጥቢ እናቶች ውስጥ በአማካይ 320,887 እናቶች 
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የስርዓተ ምግብ ደረጃ ልየታ ስራ የተሰራ ሲሆን ሽፋኑም 46% መሆኑን ያሳያል፡፡ ከነዚህም 

የስርዓተ-ምግብ ልየታ ስራ ከተሰራላቸው እናቶች ውስጥ 45,625 (14.2%) በመካከለኛ ደረጃ የምግብ 

አለመመጣጠን የተጎዱ ተለይተው ከእርሻና ተፈጥሮ ሀብት ልማት ቢሮ በኩል ድጋፍ እንዲያገኙ 

የማቆራኘት ስራ ተሰርቷል፡፡ በክልሉ በተለያዩ አከባቢዎች ከሰኔ ወር 2010 ዓ/ም ጀምሮ ተከስቶ 

የነበረዉ አለመረጋጋት ለህጻናትም ሆነ ነፍሰ ጡርና አጥቢ እናቶች የስርዓተ ምግብ ልየታ ስራ ሽፋን 

ዝቅተኛ መሆን አስተዋጽኦ አድርጓል፡፡  

የስርዓተ ምግብ ደረጃ ልየታ ሽፋን ከሀላባ ዞን ዉጪ ባሉት ዞኖችና ልዩ ወረዳዎች ዝቅተኛ እና 

በጣም ዝቅተኛ መሆኑን የሚያሳይ ሲሆን የልየታ ሽፋን በጣም ዝቅተኛ ሽፋን ያላቸዉ በመሆኑ 

አፈጻጸሙን ለማሻሻልና ታለሚዎችን የአገልግሎቱ ተጠቃሚ ለማድረግ በትኩረት መስራት ያሻል፡፡ 

 

 

በጀት አመቱ እድሜያቸው ከአምስት ዓመት በታች ለሆኑ ህጻናት በተሰራው የስርዓተ-ምግብ ደረጃ 

ልየታ ስራ በከፍተኛ እና መካከለኛ ደረጃ የምግብ ያለመመጣጠን እና እጥረት በሽታ የተጎዱ ህጻናት 

ቁጥር ከአምና ተመሳሳይ ወራት ጋር ሲነጻጸር ከሀምሌ ወደ ነሐሴ ጭማሪ ያሳያል፡፡ እንደዚሁም 

በከፍተኛ የምግብ አለመመጣጠን በሽታ የተጎዱ ህጻናት ከጥር ጀምሮ እስከ ሚያዝያ የመዋዠቅ 

አዝማሚያ ያሳየ ሲሆን ከመጋቢት ጀምሮ ባሉት ከፍተኛ ጭማሪ አሳይቷል፡፡ በመካከለኛ ደረጃ 

የምግብ ያለመመጣጠን እና እጥረት የተጎዱ ነፍሰ ጡርና አጥቢ እናቶች መጠን ከአምና ተመሳሳይ 

ወራት ጋር ስነጻጸር ከጥር ወደ ሚያዝያ በከፍተኛ ሁኔታ ጨምሯል፡፡ 
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ከዚህ በተጨማሪ በበጀት ዓመቱ በሚያዝያ ወር በተሰራው የስርዓተ-ምግብ ደረጃ ልየታ የተለዩ 

በከፍተኛ ደረጃ የምግብ ያለመመጣጠን እና እጥረት በሽታ የተጎዱ ህጻናት ቁጥር በግንቦት ወር 

ከተለዩት ጋር ስነጻጸር በ 1785(33%) ጭማሪ አሳይቷል፡፡ እንደዚሁም ደግሞ በመካከለኛ ደረጃ 

የምግብ ያለመመጣጠን እና እጥረት በሽታ የተጎዱ ህጻናትም በ4247 (10%) ጭማሪ ያሳየ በመሆኑ 

ችግሩን ለመፍታት ትኩረት በመስጠት ከባለድርሻ አካላት ጋር በቅንጅት መስራት ተገቢ ይሆናል፡፡ 

 

ግራፍ በከፍተኛ ደረጃ የምግብ ያለመመጣጠን እና እጥረት የተጎዱ ህጻናት ቁጥር ከአምና ተመሳሳይ 
ወራት ጋር ስነጻጸር 
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ግራፍ በመካከለኛ ደረጃ የምግብ ያለመመጣጠን እና እጥረት የተጎዱ የነፍሰ-ጡር እና አጥቢ እናቶች 
ቁጥር ከአምና ተመሳሳይ ወራት ጋር ሲነጻጸር 

የስርዓተ ምግብ መደበኛ የጤና ኤክስቴንሽን ተግባራት አፈጻጸም በተመለከተ 

በበጀት ዓመቱ የቫይታሚን ኤ እደላ 1429084 የተሰራ ሲሆን አገልግሎት ማግኘት ከሚገባቸው 

2,800,072 አንጻር 51% ሲሆን በአንጻራዊነት ከሀላባ እና ስልጤ ዞን ዉጪ ሁሉም ዝቅተኛ ሽፋን 

የተመዘገበ ሲሆን እንዲሁም ደግሞ የህጻናት አንጀት ጥገኛ ትላትል መከላከያ መድኃኒት እደላ 

946,131 ህጻናት የተሰራ ሲሆን አገልግሎት ማግኘት ከሚገባቸው 2,095,322 አንጻር 45% በመሆን 

ዝቅተኛ አፈጻጸም ተመዝግቧል፡፡ በተመሳሳይ ሁኔታ ከላይ የተጠቀሱ ዞኖች እና ጉራጌ ዞን የተሻለ 

አፈጻጸም አሳይተዋል፡፡ ለነፍሰ ጡር ሴቶች በእርግዝና ወቅት የሚከሰተዉን የደም ማነስ መከላከያ 

መድኃኒት ለ90+ ቀናት IFA እደላ 645,663 የተሰጠ ሲሆን አገልግሎት ማግኘት ከሚገባቸው 

694,996 አኳያ 93% የተከናወነ ቢሆንም አፈጻጸሙ ከኮንታ፣ የም እና ባስኬቶ ልዩ ወረዳ እንዲሁም 

ደግሞ ካፋ፣ ሸካ፣ ዳዉሮ እና ጌዴኦ ዞኖች ዉጪ ሌሎች ዞኖች የተሻለ አፈጻጸም አሳይተዋል፡፡ ከፍተኛ 

አፈጻጸም ከ100% በላይ ያስመዘገቡ ዞኖች ስልጤ 120%፣ ወላይታ 109%፣ ጉራጌ 109%፣ ደ/ኦሞ 

115% እና ሀድያ 114% መረጃዎቻቸውን መፈተሽ ይገባል፡፡ 

የከፍተኛ የምግብ አለመመጣጠን በሽታ ህክምና አገልግሎት  

የከፍተኛ የምግብ አለመመጣጠን በሽታ ህክምና አገልግሎት ችግሩ በስፋት በሚታይባቸው በ13 ዞኖች 

እና በሌሎቹም በመካሄድ ላይ ይገኛል፡፡ በ3,360 ጤና ተቋማት /ጤና ጣቢያዎችና ጤና ኬላዎች/ 

የተመላላሽ ህክምና እና በ311 ጤና ተቋማት/ጤና ጣቢያዎችና ሆስፒታሎች/ የማገገሚያ ህክምና 

እየተሰጠ ይገኛል:: 

በበጀት ዓመቱ (2011ዓ.ም) ላለፉት አስራ ሁለት ወራት 46,318 ህፃናት በዉሎገብና በተኝቶ ህክምና 

ጣቢያዎች ሕከምና እንዲያገኙ የተደረገ ሲሆን ከእነዚህም ዉስጥ 43,709 ሕፃናት በተለያየ ምክንያት 

ከፕሮግራሙ (TFP) የወጡ ሲሆን የተወሰኑት በአመቱ መጨረሻ ህክምና በማግኘት ላይ ይገኛሉ፡፡ 
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ወደ TFP ፕሮግራሙ የገቡ ሕጻናት ቁጥር ከአምና (2010 ዓ.ም) ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር 

0.6% የመጨመር ሁኔታን ያሳያል፡፡  

በዞን ደረጃ በምግብ አለመመጣጠን ችግር የተጎዱ ሕጻናት ቁጥር ከአምና ተመሳሳይ ወቅት አንጻር 

እንዲጨምር አስተዋጽኦ ያደረጉት ጌድኦ፣ ስልጤ እና ዳዉሮ ሲሆኑ በእነዚህ ዞኖች የሚገኙ 

ወረዳዎች የሥርዓተ-ምግብ ደረጃ ልየታን በተገቢ ሁኔታ መስራት ይጠበቅባቸዋል፡፡ እንዲሁም ችግር 

ያለባቸዉን ሕጻናት ወደ ሚመለከታቸዉ የአገልግሎት መስጫ ጣቢያዎች የማቆራኘት ስራን 

አጠናክረዉ መቀጠል አለባቸዉ፡፡ 

በበጀት አመቱ በከፍተኛ የምግብ አለመመጣጠን ችግር የተጎዱ ሕጻናት በከፍተኛ መጠን 

የሚገኙባቸዉ ወረዳዎች ገደብ፣ይርጋጨፌ፣ ኮቾሬ፣ ወናጎ፣ ቡሌ(ጌድኦ ዞን)፣ ከንሶ፣ ገና ቦሳ፣ በንሳ፣ 

ሶሮ ሲሆኑ በእነዚህ አከባቢዎች የህክምና አገልግሎት ጥራትና ተደራሽነትን በተመለከተ በጥልቀት 

በመፈተሸ አስፈላጊ የሆነ ድጋፍና ክትትል ማድረግ ተገቢ ይሆናል፡፡ 
 

አጠቃላይ ወደ TFP ከገቡት 38598 ሕጻናት አንጻር የተኝቶ ሕክምና ፕሮግራም ድርሻ 6585 

(17.1%) ሲሆን ወደ ተኝቶ ሕክምና ፕሮግራም ከገቡ ሕጻናት ድርሻ ከ20% በላይ የሆነባቸዉ 

ዞኖች/ከተማ አስተዳደሮች ሐዋሳ፣ ሀላባ፣ ስልጤ፣ ሰገን አከባቢ ሕዝቦች፣ ደቡብ ኦሞ እና ጌዴኦ 

ሲሆኑ በእነዚህ ዞኖች/ከተማ አስተዳደር የሚገኙ ወረዳዎች/ክፍለ ከተሞች የሥርዓተ-ምግብ ደረጃ 

ልየታን በተገቢ ሁኔታ መስራት ይኖርባቸዋል፡፡ ያልተወሳሰበ የስርዓተ ምግብ ችግር ያለባቸዉን 

ሕጻናት በዉሎ ገብ ሕክምና አገልግሎት መስጫ ጣቢያዎች (OTP Sites) ማቆራኘት አለባቸዉ፡፡ 

የተመላላሽ ህክምና አገልግሎት የሕክምና ዉጤት (OTP Performance) በተመለከተ… 

በበጀት ዓመቱ ወደ ህክምና ጣቢያዎች ከገቡት ዉስጥ 95 ሕጻናት በሕክምናዉ ለዉጥ ያላሳዩ 

(ከስምንት ሳምንት በላይ ሕክምና ላይ የቆዩ) ሲሆን ለዚህም ከፍተኛ ድርሻ የሚወስዱ በጌድኦ ዞን 

ይርጋጨፈና ወናጎ ወረዳ እንዲሁም በሰገን አከባቢ ሕዝቦች ዞን ኮንሶና አማሮ ናቸዉ፡፡ በእነዚህ 

ወረዳዎች አገልግሎቱ ሳይቆራረጥ እንዲሰጥ እና ቤተሰብ ፕላምፒኔቱን መጠቀም ለሚገባዉ ሕጻን 

ብቻ እንዲያዉሉ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራ ተጠናክሮ ሊሰራ ይገባል፡፡ 

የተኝቶ ህክምና አገልግሎት የሕክምና ዉጤት (SC Performance) በተመለከተ በማገገሚያ 

ጣቢያዎች ከታከሙት ህጻናት ከህክምና ድነዉ የወጡ 2,564 እና ወደ ተመላላሽ ህክምና አገልግሎት 

የተሻገሩ 3,094 በአጠቃላይ 5,658 ሕጻናት ሲሆኑ ሽፋኑም 87.4% ሲሆን ይህም አፈጸጻም 

ከስታንዳርዱ አንጻር  (>75%) አንጻር ጥሩ መሆኑን ያመላክታል፡፡  
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3. ሃይጂንና የአካባቢ ጤና አገልግሎት ማሻሻል 

በ2011 በጀት ዓመት የመሰረታዊ ጤና ክብካቤ አሀድ የቀበሌ ደጋፊ ባለሙዎች፣ የሴቶች ልማት 

ቡድንና የጤና ኤክስቴንሽን ሠራተኞች የጋራ ጥረት በአጠቃላይ 134,720 አዲስ መጸዳጃ ቤቶች 

የተገነቡ ሲሆን በክልል ደረጃ የመጸዳጃ ቤት ተጠቃሚ አባ/እማወራ ጥቅል ሽፋን 94.2 በመቶ 

ደርሷል፡፡ በአንዳንድ የክልሉ አካባበቢዎች ከአፈሩ ዓይነት ጋር ተያይዞ ያልተሻሻሉ መጸዳጃ ቤቶች 

ዕድሜ አጭር በመሆኑ በየዓመቱ የሚሰሩ መጸዳጃ ቤቶች የሚፈርሱ በመሆናቸዉና አርብቶ አደር 

አካባቢ የግለሰብ መጸዳጃ ቤት በአብዛኛዉ የማይሰራ በመሆኑ ሁሉንም አባ/እማወራ የመጸዳጃ ቤት 

ተጠቃሚ ለማድረግ አልተቻለም፡፡ በበጀት ዓመቱ ከተገነቡ መጸዳጃ ቤቶች መካከል 49.3 በመቶ 

የሚሆኑት የተሻሻሉ መጸዳጃ ቤቶች ሲሆኑ የእስከ አሁን የተሻሻለ መጸዳጃ ቤቶች ጥቅል አፈጻጸም 

1,003,565 (25.69%) ሊደርስ ችሏል፡፡ የጤናውን ሴክተር የትራንስፍርሜሽን ዕቅድ ግብ አንጻር  

ዝቅተኛ ሲሆን አሁንም በማህበረሰብ ደረጃ ሰፊ የንቅናቄ ስራዎች መሰራት እንደሚገባ ያሳያል፡፡ በዚህ 

ዕቅድ አፈጻጸም ወላይታ፣ ከምባታ ጠንባሮ፣ ካፋ፣ ስልጤና ጉራጌ ዞኖች በተነጻጻሪነት የተሻለ 

አፈጻጸም የታየባቸዉ ሲሆን በአንጻሩ ሲዳማ፣ ደ/ኦሞ፣ ሀዲያ፣ ዳዉሮ፣ ኮንታ፣ ባስከቶና የም ዝቅተኛ 

አፈጻጸም የታየባቸዉ ናቸዉ፡፡ 

ሜዳ ላይ ከመጸዳዳት ነጻ የሆኑ ቀበሌዎች ከመፍጠር አኳያ 

በበጀት ዓመቱ መጨረሻ እንደገና ማጣራት ተደርጎ በክልሉ ካሉት 3,727 ቀበሌያት ዉስጥ 2,141 

(54.6%) ቀበሌያት ሜዳ ላይ ከመጸዳዳት ነጻ የወጡ መሆናችዉ መለየቱ የሚታወቅ ሲሆን በአዲሱ 

በጀት ዓመት 150 ተጨማሪ አዳዲስ ቀበሌዎች ሜዳ ላይ ከመጸዳዳት ነጻ በመውጣታቸው ሜዳ ላይ 

ከመጸዳዳት ነጻ የወጡ ቀበሌዎች ጥቅል አፈጻጸም እና ሽፋን 2291 (61.5%) ይሆናል፡፡ 

የአሀዳዊ ዋሽ ፕሮግራም አፈፃፀም በተመለከተ 

የያዝነዉ በጀት ዓመት የአሀዳዊ ዋሽ የተቀናጀ አካዉንት ፕሮግራም የመጨረሻ ዓመት እንደመሆኑ 

ከመቼውም ጊዜ በተለየ መልኩ ድጋፍና ክትትል ሲደረግ የቆዬ ሲሆን በበጀት ዓመቱ በ68 ወረዳዎች 

415 የሳኒቴሽን ፋሲሊቲዎች ግንባታ እና 177 ዉሀ ተቋማት ግንባታ ለማከናወን ታቅዶ እስከ አሁን 

በተሰበሰበ ሪፖርት 371 የሳኒቴሽን ፋሲሊቲዎች (89%) እና 114 የዉሀ ተቋማት(65  ግንባታዎች 

የተጠናቀቁ ሲሆን በዓመቱ በአጠቃላይ ለፕሮግራም ተጠቃሚ ወረዳዎች ከተላለፈዉ ገንዘብ 

100 360 510.71 (አንድ መቶ ሚሊዮን ሶስት መቶ ስድሳ ሺ አምስት መቶ አስር ብር) ዉስጥ 

89 345 768.00 (ሰማንያ ዘጠኝ ሚሊዬን ሶስት መቶ አርባ አምስት ሺ ሰባት መቶ ስድሳ ስምንት) 

ብር 89% ሂሳብ ሰነድ ከወረዳዎች ተሰብስቦ ለማወራረድ ተችሏል፡፡  
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በግሎባል ሳኒቴሽን ፈንድ (GSF) ድጋፍ በ10 ወረዳዎች የተከናወኑ ተግባራት 

ቢሮዉ ከግሎባል ሳኒቴሽን ፈንድ በተገኘ ድጋፍ በክልላችን በ10 ወረዳዎች ላይ የአጠቃላይ ንጽህና 

እና አካባቢ ጤና የአቅም ግንባታ ተግባራትን ላለፉት 6 ዓመታት ሲያከናውን መቆየቱ የሚታወቅ 

ሲሆን በዚህ በጀት ዓመትም፣በሁሉም የፕሮግራሙ ወረዳዎች ስለ ሜዳ ላይ ከመጸዳዳት ነጻ ማውጫ 

መንገዶች፣ የመጀመሪያ ደረጃ  ነጻ መሆኑን ማረጋገጥ እና ሴርተፍኬት መስጠት፣ ሁለተኛ ደረጃ 

መሆኑን ማረጋገጥ እና ሴርተፍኬት መስጠት፣ በወረዳ ደረጃ ማረጋገጥሴርተፍከት መስጠት፣ 

የተሻሻለ መፀዳጃ ቤት ግንባታ እና አጠቃቀም፣የአቅም ግንባታ ሥራዎችን በተመለከተ የዋሽ ክለቦችን 

ከማቋቋምና ስልጠና ከመስጠት አካያ፣ ለ289 ተሣታፊዎች  ከትምህርት ቤቶች ለመጡት ስልጠና 

ተሰጥቷል፡፡ ለአካል ጉዳተኞችና አቅመ ደካሞችን ያሳተፈ ዋሽ አካታች ዋሽ(Inclusive WASH) ላይ 

የአሰልጣኞች ስልጠና ለመስጠት ታቅዶ ለ166 ተሳታፈዎች ስልጠና ተሰጥቷል፣ የሴቶች የወር አበባ 

ንጽህና አጠባበቅ (Menstrual Hygiene Mangment) በተመለከተ ለ108 ተሳታፊዎች የአሰልጣኞች 

ስልጠና ለመስጠት ታቅዶ ለ146 ተሰጥቷል፣ ለ21 የንጽህና ግብይት አምራቾች ማህበራትን 

ለማቋቋም ታቅዶ 21 የማቋቋም ሥራ ተሰርቶ ለ20 ማህበራት የቁሳቁስ(አካፋ፣ ዶማ፣ ማኒኪያ፣ 

ስሚንቶ፣ አሸዋ፣ ፌሮ ብረት፣ ጠጠር እና ሌሎችም…) ድጋፍ ተደርገዋል፡፡  በስምንት ወረዳዎች 

ድጋፋዊ ክትትል ስራ የተከናወነ ሲሆን 

 20 ቀበሌዎች አረንጓዴ ባንዲራ እና 11 ቀበሌዎች በነጭ ባንዲራ ሜዳ ላይ ከመፀዳዳት ነፃ 

መሆናቸው በየደረጃው ተረጋግጦ ተመርቋል፡፡  

 ከዚህ ቀደም አራት ወረዳዎች(ቀድዳ ጋሜላ፣ ዱጉና ፋንጎ፣ ቦሎሶ ሶሬ እና ቦሎሶ ቦምቤ) 

በመጀመሪያ ደረጃ ከአር ነፃ ሪፖረት መደረጋቸው የሚታወስ ቢሆንም በአሁኑ ሰዓት በመልሶ 

ማረጋገጥ ስራ በተመሳሳይ ደረጃ አለመሆናቸዉ ታዉቋል፡፡ 

በዩኒሴፍ ድጋፍ በ21 ወረዳዎች የተከናወኑ ተግባራት 

ባለፉት ዓመታት በዪኒሴፍ ድጋፍ በክልሉ ለሚገኙ 21 ወረዳዎች የሀይጅንና አካባቢ ጤና አጠባበቅ 

ስራን ለማሻሻል በሚረዱ ተግባራት ዙሪያ በርካታ ስራዎች ሲሰሩ መቆየቱ የሚታወቅ ሲሆን በዚህ 

በጀት ዓመትም የአቅም ግንባታና ግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎች:-የማህበረሰብ ጤና ተግባቦት ስራዎች 

በተመረጡ 6 ጤና ተቋማትና 5 ት/ቤቶች የመጸዳጃ ቤት ግንባታ ሥራዎች ክትትል  እና በተመረጡ 

ት/ቤቶች የወር አበባ ንጽህና አጠባበቅ ስራዎች ድጋፍ እየተደረገ ሲገኝ በህብረተሰብ ጤና ድንገተኛ 

አደጋዎች በሚከሰቱበት ጊዜ በተለይ በንጽህናና ጽዳት ጉድለት አባባሽ ችግሮች እንዳይፈጠሩ 

የማድረግ ስራዎች ላይ ትኩረት ሰጥቶ ሲሰራ ቆይቷል፡፡ 

የተቀናጀ የከተሞች ጽዳትና ንጽህና ስትራቴጂ የተመለከቱ ስራዎች 
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የጤናዉ ሴክተር በሽታን አስቀድሞ በመከላከል የራሱን ጤና እንዲያመርት በጤና ኤክስቴንሽን 

ፕሮግራሙ አማካኝነት በርካታ ተግባራት ሲፈጽም መቆየቱ ይታወቃል፡፡ ከነዚህ ተግባራት መካከልም 

የከተማ ሳኒቴሽን እና ሀይጅን የሚገኝ ቢሆንም የከተማ አካባቢ የራሱ የሆኑ በርካታ ችግሮች ያሉት 

እና በአንድ ሴክተር ጥረት ብቻ የሚሳካ ባለመሆኑ በሚፈለገዉ መጠን በዘላቂነት ማሻሻል 

አልተቻለም፡፡ በመሆኑም በሀገር አቀፍ ደረጃ የተቀናጀ የከተሞች ሳኒቴሽን እና ሀይጅን ስትራቴጂ 

ተዘጋጅቶ መጽደቁን ተከትሎ እንደ ክልላችን ተግባራዊ ለማድረግ የባለድርሻ አካላት ጋር ምክክር 

በማድረግና እንደ ክልል ተጨባጭ ሁኔታ ስትራቴጂዉን የመቀየር ስራ፣ ይፋዊ የትዉዉቅና በጋራ 

የመግባቢያ ስምምነት የመፈረም ስራዎች መሰራታቸዉ የሚታወቅ ሲሆን በዚህ በጀት ዓመትም 

በክልል ደረጃ የመግባቢያ ስምምነት ፈራሚ ከሆኑ ከሰባቱ ሰክተሮች ከተዉጣጡ የየዘርፍ ሀላፊዎችና 

የሚመለከታቸዉ ቴክኒካል ባለሙያዎች ጋር በመሆን ስትራቴጂዉ በዘላቂነት ተግባራዊ ለማድረግ 

በሚያስፈልጉ ቅድመ ሁኔታዎችና ማነቆዎች ዙሪያ ዉይይት በማድረግ በቀጣይ በሀላፊዎች ደረጃ 

ዉይይት ለማድረግ አቅጣጫ ተቀምጠዋል፡፡  

4. የበሽታዎች መከላከልና ቁጥጥር በተመለከተ  

4.1. የኤችአይ ቪ ኤድስ የመከላከልና የመቆጣጠር ተግባራት 

የማህበረሰብ አቅም ማጎልበት ተግባራትን በተመለከተ 

ኤች.አይ.ቪ ኤድስን የመከላከልና የመቆጣጠር ተግባራትን በሚመለከት የማህበረሰቡን አቅም 

በማጎልበትና ግንዛቤውን በማሳደግ ቫይረሱ የሚያደርሰውን ተጽዕኖ መቋቋም የሚችል ዜጋ ለማፍራት 

በሚያስችል መልኩ የዘርፈ ብዙ ምላሽ ተግባራትን በየደረጃው ለሚገኘው የማህበረሰብ ክፍል ተደራሽ 

ለማድረግ በየቀበሌው የማህበረሰብ ውይይት ሳይቆራረጥ ቀጣይነት ባለው መልኩ ማካሄድ ትኩረት 

የተሰጠው ተግባር ነው፡፡ በበጀት ዓመቱ በገጠርና በከተማ  በ4,082 ቀበሌዎች የማህበረሰብ ውይይትን 

አጠናክሮ ለማካሄድ ታቅዶ 3,323/81%/ ለማካሄድ ተችሏል፡፡ በማህበረሰብ ውይይት በበጀት ዓመቱ 

2,323,348 የማህበረሰብ ክፍሎችን ለማሳተፍ ታቅዶ 1,300,266 በማህበረሰብ ውይይት ተሳታፊ 

ሆነዋል፡፡ በመሆኑም የእቅዱን 56% መሸፈን ተችሏል፡፡ በተጨማሪም የዓለም ኤድስ ቀንን ምክንያት 

በማድረግ ከክልል እስከ ቀበሌ ባሉ የሴክተር መስሪያ ቤቶች በተፈጠረ የሕዝብ ንቅናቄ መድረክ 

ከ9ሚሊየን(100%) በላይ የህብረተሰብ ክፍልን በባሕሪ ለውጥና ተግባቦት መልዕክቶች ተደራሽ ማድረግ 

ተችሏል ፡፡ 

 

 



 

52 
 

የባህሪ ለውጥ ኮሚኒኬሽን እና የመረጃ ስርጸት 

በኤች አይ ቪ ኤድስ ዙሪያ ያለውን ግንዛቤ የሚያሳድጉና የባህሪ ለውጥ እንዲመጣ የሚረዱ በርካታ 

ተግባራት ተከናውነዋል፡፡ ከነዚህም ተግባራት መካከል የዓለም ኤድስ ቀን አከባበርን፣ ብሔራዊና 

ሐይማኖታዊ በዓላትን ምክንያት በማድረግና በመደበኛነት በሴክተር መ/ቤቶች ከእንግዲህ አንድም ሰው 

በኤች አይ ቪ እንዳይያዝ፣ እንዳይገለልና እንዳይሞት እያንዳንዱ ዜጋ ሃላፊነቱን መወጣት እንዳለበት 

የሚገልጹ ልዩ ልዩ የትምህርትና ቅስቀሳ ተግባራት በማከናወን የህዝብ ንቅናቄ መፍጠር ተችሏአል፡፡ 

ለዚህ ተግባር በጠቅላላው 745,760 የተለያዩ የIEC/BCC ማቴሪያሎችን ለማሰራጨት ታቅዶ 

በጠቅላላው 595,516(80%) የተሰራጩ ስሆን በዓይነትም የህትመት መልዕክት 567,749 እና የድምፅ 

ወይም የምስል መልዕክት የያዙ 27,767 ሲዲዎች ተሰራጭተዋል፡፡ ከዚሁም ጋር በተያያዘም በክልሉ 

በሚገኘው የደቡብ ቴሌቪዥንና የደቡብ ኤፍ ኤም 100.9 የራዲዮ ጣቢያና በ15 የቅርንጫፍ ማሰራጫ 

ጣቢያዎች እንዲሁም በሻሸመኔና ወላይታ ፋና ራዲዮ ጣቢያዎች የአየር ሰዓት ግዥ በመፈጸም 

በይበልጥ ተጋላጭ የሕብረተሰብ ክፍሎች ላይ ያነጣጠረና በ11 ተጨማሪ የክልል ቋንቋዎች የተተረጎመ 

አጫጭር የባሕርይ ለውጥ አጋዥ መልክቶችን/Radio Spots/ ለአንድ ዓመት በማስተላለፍ ከ4ሚሊየን 

በላይ የሕብረተሰብ ክፍሎች ተደራሽ ተደርጓል፡፡ በሌላ በኩል በክልሉ ኤድስ መረጃ ማዕከል ከሰኔ ወር 

2011 ዓ.ም ጀምሮ ነፃ የስልክ መስመር 6929 በማዘጋጀት በልዩ ልዩ ከኤችአይቪ ኤድስ ጋር 

ተዛማጅነት ባላቸው ጉዳዮች ከክልሉና ከአጎራባች ክልሎች ለመጡ ከ300 በላይ ጥሪዎች ምላሽ 

በመስጠት የምክክር አገልግሎት እንዲያገኙ የተደረገ ሲሆን ለጥቂት ቀናት በተፈጠረ የቴክኒክ ችግር 

በመሃል አገልግሎቱ ተቋርጦ የነበረ ቢሆንም በአሁኑ ጊዜ ከኢትዮ ቴሌ ኮም ጋር በመቀናጀት ችግሩ 

ተፈቶ በሙሉ ኃይል ዘወትር በስራ ሰዓት የነፃ ስልክ መስመር የምክክር አገልግሎቱ ሥራ እንዲጀምር 

ተደርጓል፡፡ 

የኮንዶም ስርጭትን በሚመለከት 

የኤች አይ ቪ ኤድስ ስርጭትንና የአባለዘር በሽታዎችን ከመከላከል አንፃር በክልሉ 33,148,948 

ኮንዶሞችን ለማሰራጨት ታቅዶ 27,002,459/81%/ ለማሰራጨት ተችሎአል፡፡ ስርጭቱም በዋናነት 

ይበልጥ ተጋላጭ ለሆነው የማህበረሰበ ክፍልና ቫይረሱ በደማቸው ለተገኘባቸው ወገኖቸ ተደራሽ 

እንዲሆን ታቅዶ ተከናዉኗል፡፡ 

የሜይንስትሪሚንግና ፓርትነርሺፕ ተግባራትን በተመለከተ 

በክልል፣ በዞንና በልዩ ወረዳ ደረጃ ፎካል ፐርሰን እንዲመድቡ በእቅድ ከተያዙ 3,515 ሴክተሮች ውስጥ 

3,426 /97%/ የመደቡ ሲሆን በዓመታዊ እቅዳቸው የኤች አይ ቪ ኤድስን ጉዳይ እንዲያካትቱ 

ከታቀደው 3,515 የመንግስት ሴክተሮች ውስጥ 3,426/97%/ ተግባራዊ አድርገዋል፡፡ እንዲሁም 
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ከበጀታቸው 2% በጀት ለኤች አይ ቪ ኤድስ ሜይንስትሪሚንግ ተግባራት እንዲመድቡ ከታቀደው 

3,515 ሴክተሮች ውስጥ 3,426/97%/ ተግባራዊ አድርገዋል፡፡ የመንግስት ሰራተኞች ኤድስ ፈንድ 

ማቋቋምን በተመለከተ 3,515 ሴክተሮች እንዲያቋቁሙ የታቀደ ሲሆን ከነዚህ ውስጥ 3,426/97%/ 

አቋቁመዋል፡፡ ነገር ግን ተግባራትን አከናዉነዉ ሪፖርት ያደረጉ 2867(81%) ብቻ ስለሆኑ ትኩረት 

ያስፈልጋል፡፡ 
 

በበጀት ዓመቱ በመንግስት መስሪያ ቤቶች ውስጥ ለሰራተኞች የተሰራጨ የወንድ ኮንዶም ብዛት 

1,751,348 ሲሆን ከእቅዱ ጋር ሲነጻጸር አፈጻጸሙ 97% ነዉ፡፡ በኤች.አይ.ቪ/ኤድስ ዙሪያ በተከታታይ 

በሚደረግ የመንግስት መ/ቤት ሰራተኞች የማህበረሰብ ውይይት ወንድ 73,612 ሴት 51,144 በድምሩ 

124,756 የመንግስት ሰራተኞች ተሳታፊ ሆነዋል፡፡ በሴክተሮች  በተደረገዉ የድጋፍና እንክብካቤ 

ተግባር ወንድ 3,296 ሴት 5,458 በድምሩ 8,754 ኤች.አይ.ቪ በደማቸዉ የሚገኝ ወገኖችንና ወንድ 

4,465 እና ሴት 5,512 በድምሩ 9,977 ወላጆቻቸውን ያጡና ተጋላጭ ህጻናትን ድጋፍ መስጠት 

ተችሏል፡፡ 

መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማት፣ የልማት ተቋማትና ማህበረሰብ አቀፍ ድርጅቶች ኤች አይ ቪ ኤድስን 

ሜይንስትሪም እንዲያደርጉ በበጀት ዓመቱ በታቀደዉ መሰረት 42 መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማት 

ሜይንስትሪም ያደረጉ ቢሆንም አፈጻጸሙ ዝቅተኛ ነዉ፡፡  በሴክተሮች የኤችአይቪ ኤድስ መከላከል 

ድጋፍና እንክብካቤ መልዕክቶችን የያዙ 424,103 የህትመትና 27,734 የምስል የመረጃና ስርፀት 

ቁሳቁሶች ተሰራጭተዋል፡፡ በተጨማሪም 6,926,416.75 ብር ለሜይንስትርሚንግ ተግባራት ዉሏል፡፡ 
 

የትምህርት ማህበረሰብ የኤች.አይ.ቪ/ኤድስ መከላከል ተግባራት አፈጻጸም በተመለከተ 

በትምህርት ተቋማት የሚገኝ አብዛኛዉ የህብረተሰብ ክፍል ከተለያዩ ምክንያቶች ጋር በተያያዘ ከሌላዉ 

የህብረተሰብ ክፍል ይልቅ ለኤች አይ ቪ ተጋላጭነቱ ከፍተኛ በመሆኑ ለመከላከሉ ሥራ ልዩ ትኩረት 

መስጠት እንደሚያስፈልግ ያመላክታል፡፡ በመሆኑም በክልላችን በበጀት ዓመቱ ወሣኝ የሆኑ 

የትምህርት ማህበረሰብ ኤች አይ ቪን የመከላከል ተግባራት ታቅደዋል፡፡ በትምህርት ማህበረሰብ 

የመከላከል ተግባራት በበጀት ዓመቱ ታቅደዉ የተከናወኑ ተግባራትን በተመለከተ 5,962 አንደኛ ደረጃ 

ሁለተኛ ሳይክል ትምህርት ቤቶችን በህይወት ክህሎት ትምህርት ለመድረስ ታቅዶ 3,696 ትምህርት 

ቤቶች /62%/ ማከናወን ተችሎአል፡፡ እንዲሁም 645 ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ላይ የህይወት 

ክህሎት ትምህርት ተደራሽ ለማድረግ ታቅዶ 587 /91%/፣ 65 ከሁለተኛ ደረጃ በላይ በሆኑ ትምህርት 

ቤቶች የህይወት ክህሎት ትምህርት ተደራሽ ለማድረግ ታቅዶ 65 /100%/ ማከናወን ተችሎአል፡፡ 
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በ5,962 አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶችን በቡድን ዉይይት /በአቻ ለአቻ ዉይይት/ለመድረስ  ታቅዶ 

3,816 /64%/ ትምህርት ቤቶች ማከናወን ተችሎአል፡፡ እንዲሁም 645 ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት 

ቤቶችን በቡድን ዉይይት /በአቻ ለአቻ ዉይይት/ ላይ ተደራሽ ለማድረግ ታቅዶ 611/94%/፤ 65 

ከሁለተኛ ደረጃ በላይ በሆኑ ትምህርት ቤቶች የቡድን  ዉይይት /የአቻ ለአቻ ዉይይት/ ተደራሽ 

ለማድረግ ታቅዶ 45 /69%/ ማከናወን ተችሏል፡፡በህይወት ክህሎት ትምህርት የተደረሱ ተማሪዎችን 

ስንመለከት በተለያየ ደረጃ የሚገኙ 1,852,035 ተማሪዎችን ለመድረስ ታቅዶ 645,429 ወንዶች እና 

727,826 ሴቶች በድምሩ 1,373,255 /74%/ ተከናውኗል፡፡ 

በአቻለአቻ ዉይይት የተደረሱ ተማሪዎችን ስንመለከት በተለያየ ደረጃ የሚገኙ 2,135,037 ተማሪዎችን 

ለመድረስ ታቅዶ 797,793 ወንዶች እና 902,553 ሴቶች በድምሩ 1,700,346 /79%/ ተከናውኗል፡፡ 

የድጋፍና እንክብካቤ ተግባራት 

ወላጆቻቸዉን በሞት ላጡና ተጋላጭ ለሆኑ ህጻናት የድጋፍና እንክብካቤ ተግባራት 

ወላጆቻቸዉን በሞት አጥተዉ ለችግር የተጋለጡ ህጻናት በመንግስት፣በህብረተሰብና በአጋሮች የተለያዩ 

ድጋፎች እንዲያገኙ እየተደረገ የሚገኝ ሲሆን በበጀት ዓመቱ 140,580 ወላጅ አጥ ሕጻናት የትምህርት 

ድጋፍ እንዲያገኙ ታቅዶ 47,768 ወንድ 51,723 ሴት በድምሩ 99,492/71%/ ÃHl# yTMHRT 

DUF አግኝተዋል፡፡ በተጨማሪም 45,492 ህጻናት yMGB DUF ታቅዶ 16,736 ወንድ እና 17,048 

ሴት በድምሩ 33,784 /74%/ ተጠቃሚ ለማድረግ ተችሏል፡፡ 
 

በገቢ ማስገኛ ፕሮግራም ተጠቃሚ በመሆን እራሳቸውን እንዲችሉ ከማድረግ አንጻር ለ6,456 የገቢ 

ማስገኛ ስልጠና ለመስጠት ታቅዶ 2,537 ወንዶች እና 2,852 ሴቶች በድምሩ 5,389/83%/ 

ስልጠናውን አግኝተዋል፡፡ ከዚህ ጋር በተያያዘ 5,164 ወላጅ አጥ ህጻናት በገቢ ማስገኛ ፕሮግራም 

ተጠቃሚ እንዲሆኑ ታቅዶ 2,224 ወንዶች እና 2,556 ሴቶች በድምሩ 4,780 /92%/ ለመንቀሳቀሻ 

የሚሆን የገንዘብና የቁሳቁስ ድጋፍ ተደርጎላቸዋል፡፡ 
 

ኤችአይ ቪ በደማቸዉ ለሚገኝ የማህበረሰብ ክፍሎች የድጋፍና እንክብካቤ ተግባራት 

ኤችአይቪ በደማቸዉ ለተገኘባቸዉ ወገኖች የሚደረጉ የድጋፍና እንክብካቤ ተግባራት በሚመለከት 

በበጀት ዓመቱ 11,895 ወንዶችና 15,387 ሴቶች በድምሩ 27,282 ቫይረሱ በደማቸዉ የሚገኝ ŠYrs# 

ሰዎች የተለያዩ ድጋፎችን አግኝተዋል፡፡ ለ10,552 ቫይረሱ በደማቸዉ ወገኖች የምግብ ድጋፍ 

ለመስጠት የታቀደ ሲሆን 4,073 ወንዶች እና 5,277 ሴቶች በድምሩ 9,350/88%/ ተጠቃሚ ሆነዋል፡፡  

የህክምና ድጋፍ እቅዱ 15,848 ሲሆን ክንዉኑም 3270 ወንድ 3,910 ሴት በድምሩ 15,564 /98%/ 

ሰዎች ድጋፍ አግኝተዋል፡፡ ቫይረሱ በደማቸው የሚገኝባቸው ወገኖች እራሳቸውን እንዲችሉና በገቢ 



 

55 
 

ማስገኛ ፕሮግራም ተሰማርተው ከተረጂነት እንዲላቀቁ ለማድረግ የታቀደ ሲሆን የገቢ ማስገኛ ስልጠና 

እንዲያገኙ ከታቀደው 7,684 ውስጥ 1,296 ወንድ እና 1,463 ሴት በድምሩ 2,759/36%/ ስልጠናውን 

አግኝተዋል፡፡ እንዲሁም 6,456 የመንቀሳቀሻ ገንዘብ እንዲያገኙ የታቀደ ሲሆን ከዚህ ውስጥ 1,181 

ወንዶች እና 1,407 ሴቶች በድምሩ 2,589/40%/ የገቢ ማስገኛ ገንዘብ ተሰጥቶአቸው ወደ ስራ 

ገብተዋል፡፡ በተጨማሪም ቤት ለቤት የመድኃኒት ቁርኝት ምክር እና ኤች.አይ.ቪን የመከላከል 

ትምህርት ድጋፍ ወንድ 5,942 ሴት 7,692 በድምሩ 13,634 ፀረ ኤች.አይ.ቪ/ኤድስ መድኃኒት 

በመዉሰድ ላይ ያሉ ሰዎችን መድረስ ተችሏል፡፡ 

ይበልጥ ተጋላጭ የሆኑ የማህበረሰብ ክፍሎች 

ሴተኛ አዳሪዎችንና ተጋላጭ ሴቶችን ከገቡበት ህይወት መዉጣት የሚያስችላቸዉን መሰረታዊ የንግድ 

ክህሎት ስልጤና በመስጠትና በተለያዩ ጥቃቅንና አነስተኛ የንግድ ስራዎች መሰማራት 

የሚያስችላቸዉን ክህሎት ከጥቃቅንና አነስተኛ ብድር ተቋማት ጋር በተቀናጀ ሁኔታ የተሰጣቸዉ 

ሲሆን በበጀት ዓመቱ 5,020 s@t¾ xÄ¶ãCN ygb! ¥Sg¾ SL-Â lmS-T ¬Qì 1,669 

(33%)ሴተኛ አዳሪዎች ስልጠናዉ ተሰጥቶአቸዉ 736(18%) የመነሻ ካፒታል ድጋፍ ተደርጎላቸዋል፡፡ 

በበጀት ዓመቱ 342,308 ይበልጥ ተጋላጭ ለሆኑ የማህበረሰብ ክፍሎች በቡድን ዉይይት የባህርይ 

ለዉጥ ፕሮግራሞች ተደራሽ ለማድረግ ታቅዶ 218,196(64%) ተደራሽ ሆነዋል፡፡ ኤች.አይ.ቪ 

በደማቸዉ የሚገኝ ወገኖችን በአቻ ለአቻ ዉይይት በማሳተፍ በመከላከልና ተጽዕኖን በመግታት 

ተግባራት ላይ ቀጥተኛ ተሳታፊ እንዲሆኑ 36,316 ኤች.አይ.ቪ በደማቸዉ የሚገኝ ወገኖችን ለማሳተፍ 

ታቅዶ በበጀት ዓመቱ 21,735 (60%) ማሳተፍ ተችሏል፡፡ የአቻ ለአቻ አሰልጣኝነት ስልጠና 808 

ኤች.አይ.ቪ በደማቸዉ የሚገኝ ወገኖች ለመስጠት ታቅዶ 712 (88) ተከናዉኗል፡፡  

በክልላችን በመስፋፋት ላይ ከሚገኙ የልማት ተቋማት ጋር በተያያዘ ተንቀሳቃሽ የሰዉ ሀይልም 

በእጅጉ በመጨመር ላይ ነዉ፡፡ ይኸዉ የተንቀሳቃሽ ሰዉ ሀይል ቁጥር መጨመር ለኤች አይ ቪ 

ስርጭት መጨመር የጎላ ድርሻ እንዳለዉ መረጃዎች ይጠቁማሉ፡፡ በአሁኑ ጊዜ በክልላችን ተለይተዉ 

የታወቁ 86 ያህል የልማት ተቋማት የሚገኙ ሲሆን በተቋማቱ ዉስጥ የሚገኙ የልማት ሀይሎችን 

ከኤች አይ ቪ የመከላከል ሥራ በስፋት ታቅዶ ተከናዉኗል፡፡ በበጀት ዓመቱ 756 ሠራተኞችን የአቻ 

ለአቻ ወይይት አመቻችነት ሥልጠና ለመስጠት ታቅዶ 749 የተሰጠ ሲሆን በአቻ ለአቻ ዉይይቱ 

56,788 ተንቀሳቃሽ ሰራተኞችን ለመድረስ ታቅዶ 45,371(80%) መድረስ ተችሏል፡፡ በተያያዘም 

ኮንደም ስርጭት፣ የኤች አይ ቪ ምክርና ምርመራ አገልግሎትና የህክምናና ክብካቤ አገልግሎቶች 

እየተሰጡ ይገኛሉ፡፡  
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ከትምህርት ቤት ውጪ የሚገኙ ወጣቶችን የአገልግሎቶች ተጠቃሚ ከማድረግ አንጻር የህይወት 

ክህሎት ትምህርትና የአቻ ለአቻ ዉይይት 114,068 ወጣቶችን ለመድረስ ታቅዶ 73,675/65%/ 

ወጣቶችን ለመድረስ ተችሎአል፡፡ እንዲሁም የአቻ ለአቻ አወያይነት ስልጠና 3,140 ከትምህርት ቤት 

ውጪ ላሉ ወጣቶች ለመስጠት ታቅዶ ለ2,864 /91%/ ስልጠና ተሰጥቷቸዋል፡፡ በ200 የወጣት 

ማዕከላት ቢያንስ አንድ ዓይነት የኤች.አይ.ቪ/ኤድስ መከላከል አገልግሎቶችን እንዲሰጡ ለማድረግ 

ታቅዶ 156 /78%/ ማከናወን ተችሏል፡፡ 

በበጀት ዓመቱ በቡድን /በአቻ ለአቻ/ዉይይት 15,064 ሴተኛ አዳሪዎችን ለመድረስ ታቅዶ 9,245/61%/ 

መድረስ ተችሏል፡፡ የአቻ ለአቻ አወያይነት ስልጠና 1,392 ሴተኛ አዳሪዎች ለመስጠት ታቅዶ 

1,261/91%/ ስልጠና ተሰጥቷል፡፡ 

የኤችአይቪ ምርመራና የምክር አገልግሎት 

ኤች አይ ቪን ለመከላከልና ለመቆጣጠር ከተቀየሱ ስልቶች መካከል ለቫይረሱ በይበልጥ ተጋላጫ በሆኑ 

የህብረተሰብ ክፍሎች ላይ አተኩሮ የኤች አይ ቪ ምክርና ምርመራ አገልግሎት መስጠት ነው፡፡ በበጀት 

ዓመቱ ውስጥ 1,499,399 ያህል ሰዎችን ለመመርመር ታቅዶ 1,522,981 (>100%) ሰዎችን 

ለመመርመር ተችሏል፡፡ ከተመረመሩት ውስጥም 528,511 (35%) የሚሆኑት ወንዶች ሲሆኑ 

994,470 (65%) ደግሞ ሴቶች ናቸው፡፡ አፈጻጸሙን በምርመራ አይነት ስንመለከተው 167,622 

(11%) የሚሆኑት በፈቃደኝነት የኤች.አይ.ቪ ምርመራ ያደረጉ ሲሆን ቀሪዎቹ 1,355,359 (89%) 

የሚሆኑት ደግሞ በባለሙያ አነሳሽነት የምርመራ አገልግሎት የተሰጣቸው ናቸው፡፡ ምርመራው 

ከተደረገላቸው ውስጥ 5,386 (0.40%) ሰዎች ቫይረሱ በደማቸው ውስጥ የተገኘባቸው ሲሆን ከነዚህም 

ውስጥ 2,208 (41%) የሚሆኑት ወንዶች ሲሆኑ 3,178 (59%) ደግሞ ሴቶች ናቸው፡፡ ከተመረመሩት 

ቁጥር አንጻር የቫይረሱን ስርጨት ስንመለከት በወንዶች 0.18% እና በሴቶች 0.21% መሆኑን 

ያሳያል፡፡ የምክርና የምርመራ አገልግሎቱ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተሻሻለ የሚገኝ አገልግሎት ሲሆን 

በህብረተሰቡ ውስጥ የሚታዩ የመድሎና የማግለል ድርጊቶችም እንዲሁ በመቀነስ ላይ ናቸው፡፡ ከዚህም 

ጋር በተያያዘ በተመረጡ 38 የጤና ተቋማት ተግባራዊ የሚደርግ የ‘HIV case based 

surveillance& recency testing’ ተግባራትን ለማስጀመር የሚያስችል ሚመለከታቸውን ባለድርሻ 

አካላት ያሳተፈ የማስተዋወቂያ ዓውደ ጥናትና የአቅም ግንባታ ስልጠናዎች በሦስት ዩኒቨርሲቲዎች 

ለ543 የጤና ባለሞያዎች ተሰጥቶ ወደ ስራ ተገብቷል፡፡ 

የፀረ ኤች.አይ.ቪ ኤድስ ህክምና አገልግሎት 

በበጀት ዓመቱ ለፀረ-ኤች.አይ.ቪ አዲስ መድኃኒት ብቁ ሆነዉ አገልግሎቱን የጀመሩት 4,376 ሲሆን 

በአሁኑ ወቅት የፀረ-ኤች.አይ.ቪ ኤድስ መድኃኒት ህክምናን እያገኙ የሚገኙ ወገኖች/Currently on 
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ART/ በጠቅላላዉ 40,174 ሲሆኑ ከነኝህም 3053 (7.6%) ከ15 ዓመት በታች የሆኑ ህጻናት ናቸው፡

የቫይራል ሎድ ክትትልን በተመለከተ 17230 ናሙናዎች ምርመራ የተደረገላቸዉ ሲሆን 1370 

(8%) የቫይራል ሎድ መጠኑ ከ1000 ኮፒ በላይ መሆኑን የምርመራ ውጤት ያሳያል፡፡  

 

4.2 የቲቢ ስጋ ደዌና ቲቢ ኤች አይቪ መከላከልና መቆጣጠር ፕሮግራም 

የቲቢ ምርመራና ህክምና አገልግሎት 

የቲቢ ምርመራና ህክምና አገልግሎት በ2017 የዓለም ጤና ጥበቃ ድርጅት ባወጠው ሪፖርት መነሻ 

ከ100,000 ህዝብ መካከል 164 ሁሉም ዓይነት የቲቢ ህሙማን ይኖራሉ ተብሎ እንደሚገመት ይፋ 

ባደረገው መሰረት ዕቅዱ ተከልሷል፡፡ በዚሁ መሠረት 32,942 ሁሉም አይነት የቲቢ ህሙማን 

ለመለየትና ለማከም የታቀደ ሲሆን 21,435(65%) ሁሉም አይነት የቲቢ ህሙማን ተለይተው 

ህክምናቸውን በመከታተል ላይ ይገኛሉ፡፡ ሁሉም አይነት ቲቢ ህሙማን ዉስጥ 628(2.9%) ህሙማን 

ለድጋም ህክምና  /Re-treatment cases/ የተመዘገቡ መሆናቸውን ታዉቋል፡፡ 

የዓመቱ ሁሉም ዓይነት የቲቢ ልየታ አፈጻጸም በዞኖችና ልዩ ወረዳዎች ሲታይ ከፍተኛ አፈጻጸም 

ያስመዘገቡ ዞኖች ሀዋሳ ከተማ አስተዳደርና ጌዴኦ(>100%)፣ ቤንች ሻኮ(93%)፣ ምዕራብ ኦሞ (91%)፣ 

ሸካ (89%)፣ ባስኬቶ (85%) እና ሲዳማ (80%) መሆናቸዉ ተገምግሟል፡፡ በአንፃሩ ዝቅተኛ አፈፃፀም 

(<50%) ያስመዘገቡ ዞኖችና ልዩ ወረዳዎች በቅድም ተከተል የም ልዩ ወረዳ (19%)፣ ጎፋ (29%)፣ 

ዳዉሮ (31%)፣ ኮንታ (36%)፣ ጋሞ (40%)፣ ኮንሶ (43%)፣ ሀላባ (45%)፣ ጉራጌ (46%) እና ካፋ 

(47%) መሆናቸው ተገምግሟል፡፡ በዓመቱ ዉስጥ አዲስ ቲቢ ከተገኘባቸው ህሙማን ውስጥ የሳንባ 

ቲቢ ከፍተኛውን ድርሻ የያዛ ሲሆን ከእነዚህም ውስጥ በአክታ ምርመራ ቲቢ በሚል ተረጋግጦ 
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ለህክምና የተመዘገቡት ህሙማን መጠን 57%፣ በአክታ ምርመራ ቲቢ ያልተረጋገጠ ነገር ግን 

በምልክትና በሌሎች የምርምራ ዘዴዎች የሳንባ ቲቢ ተገኝቶ ለህክምና የተመዘገቡት ህሙማን መጠን 

21%፣ ከሳንባ ውጪ ቲቢ ተገኝቶ ለህክምና የተመዘገቡት ህሙማን መጠን 20% መሆናቸው 

ተገምግሟል፡፡ 

 

በበጀት ዓመቱ ዉስጥ የተለዩ የቲቢ ህሙማን በዕድሜ ሲታዩ 10% የሚሆኑ ህሙማን 

ዕድሜያቸዉ ከ15 ዓመት በታች፣ አብዘኛዉ ወይም 83% የሚሆኑ ህሙማን ዕድሜያቸዉ 

ከ14-54 ዓመት እና 7% የሚሆኑ ህሙማን ዕድሜያቸዉ ከ55 ዓመት በላይ መሆኑ 

ተገምግሟል፡፡ በበጀት ዓመቱ ቲቢ ተገኝቶ ለህክምና የተመዘገቡት ቲቢ ህሙማን ዉስጥ 56% 

ወንዶች መሆናቸዉ ተገምግሟል፡፡ 

ማህበረሰብ አቀፍ የቲቢ መከላከልና መቆጣጠር አገልግሎት በተመለከተ 

የማህበረሰብ አቀፍ የቲቢ መከላከልና መቆጣጠር ፕሮግራም በክልላችን በሁሉም ዞኞችና ልዩ 

ወረዳዎች ተግባራዊ እየተደረገ ይገኛል፡፡ በመሆኑም በቀጣይ ለማህበራሰብ አቀፍ የቲቢ 

መከልካል አገልግሎት ልዩ ትኩረት በመስጠት የቲቢ ህሙማን ልየታና ህክምና ክትትል  

ሥራዎችን አጠናከሮ መቀጠል ያስፈልጋል፡፡ 

በበጀት ዓመት ከተለዩ 21,435 ሁሉም ዓይነት የቲቢ ህሙማን ዉስጥ 5,990 (28%) በጤና 

ኤክስቴንሽን ሰራተኞችና በጤና ልማት ሰራዊት አማካይነት ተለይተዉ ወደ ጤና ጣቢያ 

ተልካዉ ቲቢ የተገኘባቸው ህሙማን ናቸዉ፡፡ በበጀት ዓመቱ የማህበረሰቡ ተሳትፎ በቲቢ ልየታ 

በዞኖችና ልዩ ወረዳዎች ሲታይ በንጽጽር የተሻለ አፈፃፀም ያስመዘገቡ ዞኖች/ ልዩ ወረዳዎች 
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በቅድም ተከተል የም (56%)፣ ሲዳማ (49%) እና ወላይታ (44%) መሆናቸዉ ተገምግሟል፡፡ 

በአንፃሩ የአብዘኞቹ ዞኖችና ልዩ ወረዳዎች አፈፃፀም ዝቅተኛ መሆናቸው ተገምግሟል፡፡ 

 

ስዕል በማህበረሰብ ተሳትፎ የተሰራ የቲቢ በሽታ የተገኘባቸው ሽፋን በዞንና ልዩ ወረዳ  

በግል ጤና ተቋማት የቲቢ ልየታን በተመለከተ 

በ2011 በጀት ዓመት ከተለዩት 21,435 ሁሉም ዓይነት የቲቢ ህሙማን ዉስጥ 3,024 (14%) 

የሚሆኑ ቲቢ ህሙማን በግል ጤና ተቋማት አማካይነት ቲቢ ተገኝቶ ለህክምና የተመዘገቡት ቲቢ 

ህሙማን መሆናቸዉ ተገምግሟል፡፡ የበጀት ዓመቱ የግል ጤና ተቋማት ተሳትፎ በቲቢ ልየታ 

በዞኖችና ልዩ ወረዳዎች ሲታይ የተሻለ አፈፃፀም ያስመዘገቡ ዞኖች ሐዋሳ (33%)፣ ሀላባ (27%)፣ 

ጉራጌ (20%)፣ ቤንች ሻኮ (19%) እና ጌዴኦ (18%) መሆናቸዉ ተገምግሟል፡፡ በአንፃሩ የአብዘኞቹ 

ዞኖችና ልዩ ወረዳዎች አፈፃፀም ዝቅተኛ መሆናቸው ተገምግሟል፡፡ 
 

ለቲቢ ተጋላጭ ለሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎች የቲቢ ልየታን በተመለከተ 

ለቲቢ ተጋላጭ የሆኑና በቲቢ የመያዝ ዕድላቸው ከፍተኛ የሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎችን ለይቶ የቲቢ 

ልየታና ተከታተይ ክትትል ማድረግ አስፈላጊ መሆኑ ይታመናል፡፡ በበጀት ዓመቱ ዕድሜያቸው ከ5 

ዓመት በታች የሆኑ ህፃናት ከቲቢ ህሙማን ጋር አብረዉ የሚኖሩ ወይም የቅርብ ግንኙነት ያለቸዉ 

3,999 ህፃናት ተለይተዉ 3,481(87%) የቲቢ ልየታ ተደርጎላቸው ቲቢ ምልክት እንደሌላቸው 

ከተረጋገጡ 3,325 ህፃናት ውስጥ 2,389 (72%) የቲቢ መከላከያ መድኃኒት የወሰዱ ሲሆን አፈጻጸም 

ከሚጠበቀዉ አንፃር ዝቅተኛ መሆኑ ተገምግሟል፡፡  
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በበጀት ዓመቱ ውስጥ ከተለዩ አጠቃላይ ከቲቢ ህሙማን ጋር አብረዉ የሚኖሩ ወይም የቅርብ 

ግንኙነት ያለቸዉ 34,574 ግለሰቦች ተለይተዉ 29,321(85%) የቲቢ ልየታ ተደርጎላቸው ቲቢ 

ምልክት እንደሌላቸው ተረጋግጦ አስፈላጊዉ ክትትል እየተደረገ ይገኛል፡፡ 
 

ለቲቢ ተጋላጭ ለሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎች የቲቢ ምልከታ ልየታ (TB screening) እና መከላከል 

ተግባራት 

ለቲቢ ተጋላጭ የሆኑና ቢጋለጡ አንኳን በቲቢ የመያዝ እድላቸው ከፍተኛ የሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎች 

በርካታ ቢሆኑም በዚያው መጠን በርካታ ተግባራት በክልላችን በሚገኙ ማረሚያ ቤቶች፣ 

በዩንቨርስቲዎች እየተሰሩ ይገኛሉ፡፡ በተለይም ከቲቢ ታማሚዎች ጋር የቅርብ ግንኙነት ላላቸው ሰዎች 

የሚደረገው የቲቢ ማፈላለግ ስራን በተመለከተ አጠቃላይ ታማሚዎች ጋር 26800 የቅርብ ግንኙነት 

እንዳላቸው የተመዘገበ ሲሆን ከነዚህ ውስጥ 22327(83%) ለሚደርሱ የቲቢ ምልከታ ልየታ (TB 

screening) ተደርጎላቸዋል፡፡ እድሜያቸው ከአምስት ዓመት በታች የሆኑ 2891(10.8%) የሚደርሱ 

ሕፃናት ከቲቢ ታማሚዎች ጋር ቅርበት የነበራቸው ሲሆን ለ93.8% ለሚደርሱት የቲቢ ምልከታ 

ልየታ ተደርጎላቸው 2586 ቲቢ እንደሌላቸው ከተረጋገጡት ውስጥ 71% ብቻ የመከላከያ መድሐኒት 

IPT አግኝተዋል፡፡ በቀጣይም የቲቢ መከላከል ተግባራት በተለይም ዕድሜያቸው ከአምስት አመት 

በታች ለሆኑ ሕፃናት በተቀናጀ መልኩ ማጠናከር ይገባል፡፡   

ከቲቢ ህሙማን ጋር ቅርበት ለነበራቸው የቲቢ ምልከታ (TB Screening) የተደረገላቸው በዞንና 

በልዩ ወረዳ ሲታይ ሀዲያ ዞን 96.8%፣ ስልጤ 93% እና ቤንች ማጂ 90% በማከናወን ከክልሉ 

ቀዳሚውን ድርሻ ሲይዙ ሸካ፣ ሰገን፣ ባስኬቶና ኮንታ ከግማሽ በላ ለሚሆኑት የተመዘገቡ TB 

contact (TB Screening) አልተሰራላቸውም፡፡ ከአምስት ዓመት በታች ለቲቢ ህሙማን ተጋላጭ 

ለነበሩ (TB contact) የቲቢ መከላከያ (Latent TB Infection Prevention) ህክምና  በተመለከተ 

ኮንታ እና የም የቲቢ ምልክት (TB Screening) ላልነበራቸው ሕፃናት በሙሉ የመከላከያ ህክምና 

እያገኙ ሲሆን ጋሞ፣ሀዲያ፣ ጎፋና ወላይታ ግን ከግማሽ በላይ ለሚሆኑት የቲቢ ምልከት 

ላልነበራቸው ሕፃናት የመከላከያ ህክምና አልተሰጣቸውም፡፡ 

የቲቢ ህክምና ክትትል ውጤት 

የቲቢ ህክምና ውጤትን በተመለከተ የበሽታው አስተላላፊ ምንጭ ተብለው ከሚገመቱት የሳንባ ቲቢ 

ህሙማን በ2010 ዓመት ተለይተው ህክምናቸውን በመከታተል ላይ ከነበሩት 84% ከበሽታው 

የተፈወሱ ሲሆን የመጨረሻው ወር የአክታ ምርመራ ያልተደረገላቸው ነገር ግን መድኃኒቱን በአግባቡ 

ያጠነቀቁ ህሙማን የህክምና ግብ ስኬት /treatment success rate/ 94% መሆኑ ተገምግሟል፡፡ 
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የሳንባ ቲቢ ህሙማን ሆነዉ ለህክምና ተመዝግባዉ ህክምናቸውን ተከታትለዉ ከበሽታው መፈወሰቸዉ 

በተደረገዉ አክታ ምርመራ የተረገጋጠ አፈጻጸም በዞንና ልዩ ወረዳ ሲታይ የተሻለ አፈፃፀም ያስመዘገቡ 

አካባቢዎች ወላይታ(91%)፣ ከምባታ ጠምባሮ(91%)፣ ጉራጌ(88%)፣ ሀዲያ(89%)፣ ዳዉሮ(88%)፣ 

ሲዳማ(86%)፣ ስልጤ(86%)፣ ቤንች ሸኮ(85%) እና ጋሞ(85%) መሆናቸዉ ተገምግሟል፡፡ በአንፃሩ 

ዝቅተኛ አፈፃፀም ያስመዘገቡ አካባቢዎች ባስኬቶ(37%)፣ ሰገን(49%)፣ ኮንሶ(51%)፣ ደቡብ ኦሞ(64%) 

እና ኮንታ(67%) መሆናቸው ተገምግሟል፡፡ 

 

የሳንባ ቲቢ ህሙማን ሆነዉ ለህክምና ተመዝግበዉ ህክምናቸውን በአግባቡ ያጠናቀቁ ህሙማን 

የህክምና ግብ ስኬት አፈጻጸም በዞንና ወረዳ ሲታይ የተሻለ አፈፃፀም ያስመዘገቡ አካባቢዎች ወላይታ 

(98%)፣ ከምባታ ጠምባሮ(97%)፣ ሀዲያ(97%)፣ ሲዳማ(97%)፣ ስልጤ(97%)፣ ዳዉሮ(88%)፣ ሀላባ 

(96%)፣ የም(96%)፣ ጉራጌ(95%) እና ሸካ(95%) መሆናቸዉ ተገምግሟል፡፡ በአንፃሩ ዝቅተኛ 

አፈፃፀም ያስመዘገቡ አካባቢዎች ባስኬቶ(75%)፣ ኮንሶ(69%)፣ ኮንታ(84%)፣ ደቡብ ኦሞ(86%)፣ 

ሰገን(87%)፣ ጎፋ(88%) እና ሐዋሳ(88%) መሆናቸው ተገምግሟል፡፡ 

በ2010 በጀት ዓመት በአክታ ምርመራ ያልተረጋጋጠ ነገር ግን በምልክት ወይም በሌሎች የምርመራ 

ዘዴዎች ቲቢ ተገኝቶ ለቲቢ ህክምና የተመዘገቡ ህሙማን ህክምና ግብ ስኬት 93% መሆኑ 

ተገምግሟል፡፡  

የመድኃኒት የተላመደ ቲቢ ምርመራና ህክምና አገልግሎትን በተመለከተ 

መድኃኒት የተላመደ ቲቢ በሽታን ከመከላከልና ከመቆጣጠር አንፃር በርካታ ሥራዎች በመሰራት ላይ 

ይገኛሉ፡፡ ህክምናዉን የሚሰጡ ተቋማትን ከመስፋፋትም አንፃር ቀደም ሲል አገልግሎት እየሰጡ 

ከነበሩት በስድስት ሆስፒታሎች በተጨማሪ የዲላ ዩንቨርስቲ ሆስፒታል በያዝነው ዓመት ውስጥ 
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አገልግሎት እንዲጀምር በመደረጉ ወደ ሰባት ከፍ ያለ ሲሆን የሳውላ ሆስፒታል ስራ ለመገመር ቅድመ 

ዝግጅቱን አጠናቋል፡፡ በቀጣይም የወላይታ ሆስፒታል በሂደት ላይ ያለ ሲሆን የበጀት ዓመቱ 

ከመጠናቀቁ በፊት አገልግሎት መስጫ ተቋማቱ ከፍ እንደሚሉ ይገመታል፡፡ ህክምናውን ከሚያስጀምሩ 

7 ሆስፒታሎች (TIC) ሥር ከ77 በላይ ጤና ጣቢያዎችም በህክምና አገልግሎት መከታተያ ማዕከልነት 

(TFC) እያገለገሉ ሲሆን በበጀት ዓመቱ 71 ህሙማን መድኃኒት የተላመደ ቲቢ (MDR-TB) 

የተገኘባቸዉ ሲሆን አስፈላጊውን ህክምና እንዲጀምሩ ተደርጓል፡፡ መድኃኒት የተላመደ ቲቢ ህክምና 

ውጤትን በተመለከተ በ2009 በጀት ዓመት መድኃኒት የተላመደ ቲቢ ህክምና ከጀመሩ 71 ህሙማን 

መካከል 44 (62%) ህሙማን ህክምናቸዉን በአግባቡ ተከታትለው ከበሽታው መፈወሰቸዉ በምርመራ 

የተረጋገጠ ሲሆን 9 ህሙማን ህክምናቸውን ተከታትለው የጨረሱ በመሆኑ የህክምና ግብ ስኬት 

/MDR-TB treatment success rate /75% ደርሷል፡፡ 
 

ከዚሁ ጋር በተያያዘ የህክምናውን የጥራት ደረጃ ከፍ ለማድረግ በሁሉም አገልግሎቱን በጀመሩ 

ሆስፒታሎች በየወሩ ህሙማኑ መድኃኒታቸውን የሚከታተሉበትን ማዕከል በመጎብኘት የMentorship 

ድጋፍ የሚደረግላቸው ሲሆን በየሁለት ወሩ በሆስፒታሉ ውስጥ የጋራ ግምገማ (catchment area 

meeting) ይካሄደል፡፡ በያዝነው ዓመት 2011 በክልሉ ከፌድራልና ጤና ሚኒስቴር፣ከአጋር ድርጅቶችና 

ከዩንቨርስቲ ሆስፒታሎች ጋር በመቀናጀት 16 አባላት ያሉት የክልሉ የClinical Review Committee 

ተቋቁሟል፡፡  
 

የቲቢና ኤች አይ ቪ ኤድስ ቅንጅታዊ ሥራዎችን በተመለከተ 

በበጀት ዓመቱ ከተለዩት 21,435 ሁሉም አይነት የቲቢ ህሙማን ውስጥ 17,933(84%) የኤች አይ ቪ 

ምርመራ አገልግሎት ያገኙ ሲሆን ከእነዚህም ውስጥ 17,215(96%) በደማቸው ውስጥ ቫይረሱ 

የሌለባቸው ሲሆኑ 718(4%) በደማቸው ውስጥ ቫይረሱ የተገኘባቸው ሲሆን የፀረ ኤች አይ ቪ 

አገልግሎት እንዲያገኙ ተደርጓል፡፡ 

በበጀት ዓመቱ አድስ ለፀረ ኤች አይ ቪ ኤድስ ህክምና እንክብካቤና ክትትል ተመዝግበዉ በመከታተል 

ላይ ለሚገኙት የቲቢ ልየታ(TBscreening) ተደርጎላቸው 2,689 ሰዎች የቲቢ ምልክት እንደሌለባቸው 

ተረጋግጦ 2,065(77%) የቲቢ መከለከያ መድኃኒት እንዲያገኙ ተደርጓል፡፡ 
 

የሥጋ ደዌ በሽታ መከላከልና መቆጣጠርን በተመለከተ 

በበጀት ዓመቱ 321 የሥጋ ደዌ ህመምተኞችን ለይቶ ህክምና ለማስጀመር ታቅዶ የነበረ ሲሆን 208 

(65%) ተለይተዉ የህክምና አገልግሎት እንዲያገኙ ተደርጓል፡፡ ከተለዩት 208 ሰዎች መካከል 42 

(25%) ከፍተኛ የጉዳት ደረጃ /Grade 2 disability/ የታየባቸው ናቸዉ፡፡ በከፍተኛ ጉዳት ደረጃ 
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/Grade 2 disability/ የተለዩት በሽታው ሳይጠናባቸው በጊዜ ጤና ተቋም ሄደው ያልተመረመሩና 

ህክምና በጊዜ ያላገኙ በመሆኑ በቀጣይ ሁኔታውን ለመቀየር ተጠናክሮ መስራት ይገባል፡፡ 
 

4.3 የወባ በሽታ መከላከል፣ መቆጣጠርና ማስወገድ ፕሮግራም  

በክልላችን በያዝነው በጀት ዓመት 1,986,081 ህሙማን የወባ በሽታ ህመም ተሰምቷቸው የወባ 

በሽታ ምርመራ ያደረጉ ሲሆን ከተመረመሩት መካከል በ230,809 ሰዎች ላይ የወባ በሽታ 

ተገኝቶአል፡፡ ይህም በወባ ዝሪያ ተተንትኖ ሲታይ 146314 ፕ.ፋልሲፓረም እንድሁም 84495 ደግሞ 

ፕ.ቫይቫክስ መሆናቸውን ማወቅ ተችሎአል   

መደበኛ የፀረ-ወባ ትንኝ  ኬሚካል ርጭት  በተመለከተ 

በ2011 በጀት ዓመቱ መደበኛ የፀረ ወባ ኬሚካል ለማሰራጨት በታቀደዉ መሠረት በክልላችን  

በሚገኙ ወባማ ወረዳዎች 657 ቀበሌዎች ርጭት ለማካሄድ ታቅዶ 639(97%) ቀበሌዎች 13,344 

ኪሎግራም ፕሮፖክሰር፣ 45,131 ኪሎ ግራም ቤንዲዮከርብ የፀረ-ወባ ትንኝ ኬሚካል ተርጭተዋል፡፡  

ይህ አፈጻጻም በርጭት እንዲጠበቁ ከሚገመተው ከ1.5 ሚሊዮን ቤቶች አንጻር ሲታይ ከ50 ፐርሰንት 

በታች ነው  ለእቅዱ ዝቅታኛነት ዋና ምክንያት የኬሚካል አቅርቦት እጥረት ነው  

በሌላ በኩል  ለርጭት ማስፈጸሚያ ከፌዴራል ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ከ11,030,523 ሚሊዮን ብር 

በላይ ተልኮ በወባ ተጋላጭ ህዝብ ስሌት መሠረት በጀቱ ተከፋፍሎ ለሁሉም ዞኖችና ልዩ ወረዳዎች 

የተላከላቸዉ ሲሆን፣ወረዳዎችም ለርጭት የሚዉል በጀት ብር 8,127,115 መድበው አገልግሎት ላይ 

ያዋሉ መሆናቸውን ማወቅ ተችሎአል፡፡  

በተጨማሪም ለክልላችን ከፌዴራል ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር የተመደበውን ቤንዲዮከርብ 46,624  ኪግ 

የፀረ ወባ ትንኝ ኬሚካል በመድኃኒት ፈንድና ኤጄንሲ አማካይነት ለዞኖችና ልዩ ወረዳዎች  

በድርሻቸዉ እንዲደርሳቸው ክትትል ተደርጓል ፡፡  

በዓመቱ ዉስጥ ከፌዴራል ጤና ሚነስቴር የተመደበ ፕሮፖክሰር የፀረ ወባ ኬሚካል ባይኖርም 

ከባለፈዉ ዓመት የተላለፈ ፕሮፖክሰር 37,616 ኪ/ግ እና 1,418 ቤንዲዮከርብ ኬሚካል በመኖሪያ 

ቤቶች ርጭት ተካሂዶኣል፡፡  
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የአልጋ አጎበር ስርጭትን በሚመለከት 

በ2007 ዓ.ም በክልላችን በተለያዩ ዞኖች ስር ባሉት ወባማ ወረዳዎች የተሠራጨውን 3.7 ሚሊዮን 

ገደማ የሚሆኑ የአልጋ አጎበሮችን በ2010 በጀት ዓመት የመተካት ዕቅድ ቢኖረንም ምትክ አጎበሮች 

ከጤና ጥበቃ ባለመቅረባቸው ምክንያት መተካት ያልተቻለ ሲሆን በ2011 በጀት ዓመት ግን በሁለት 

ዙር በ7 ዞኖች ስር ባሉት 40 ወባማ ወረዳዎች 1,864,328 የአልጋ አጎበሮችን ለማሰራጨት የቀረቡ 

ሲሆን ከነዘህ ውስጥ በ37 ወባማ ወረዳዎች ባሉት 627 ቀበሌያት ውስጥ ለሚኖሩት 819,744 

አባወራዎች በድምሩ 1,739,041/49.6%/ የአልጋ አጎበሮችን ማሰራጨት ተችሏል ፡፡ 

ሆኖም በወቅቱ በነበረው  ሕዝብ አለመረጋጋት በጋሞ ጎፋ ዞን በመሎ ኮዛ ወረዳ እና በሳውላ ከተማ 

አስተዳደር የአልጋ አጎበሮች እንዲሰረጩ የተላኩት ለተጠቃሚው ሳይሰራጭ ቀይቶ መረጋጋቱ ስመጣ 

የስርጭቱ ሂደት እንድካሄድ ተደርጐል ;ለደምባ ጎፋ ወረዳ ገቢ የተደረገው አጎበር በወቅቱ በነበረው 

ግጭት ምክንያት በእሳት አደጋ የወደመ በመሆኑ ለተጠቃሚው ህዝብ ሊደርስ ሳይችል ቀርቷል፡፡ 

4.4 ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎች ቁጥጥርን በሚመለከት 

እ.ኤ.አ በ2008 ዓ/ም በዓለም ጤና ጥበቃ ድርጅት (WHO) የወጣዉ ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎች 

መረጃ በዓለም ከተመዘገበዉ 57 ሚሊዮን ሞት 36 ሚሊዮን (63%) ተላላፊ ባልሆኑ በሽታዎች 

አማካይነት የተከሰተ መሆኑን ያሳያል፡፡ ከዚህ አሀዝ አርባ ስምንት በመቶ (48%) ከልብና ከደም 

ግፍት በሽታ፣ ሃያ አንድ በመቶ (21%) ከካንሰር፣ አስራ ሁለት በመቶ(12%) ስር በሰደደ የመተንፈሻ 

አካላት በሽታ እና ሶስት ነጥብ አምስት በመቶ (3.5%) ከስኳር በሽታ የመጣ መሆኑን መረጃዉ 

ይጠቁማል፡፡ 

ይህ ዓለም አቀፍ ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎች ወረርሽኝ በአፍሪካ ካለዉ ተላላፊ እና ተላላፊ ያልሆኑ 

በሽታዎች ድርብ ጫና ጋር ተያይዞ ስቃዩን የከፋ ያደርገዋል ተብሎ ይገመታል፡፡ የዓለም ጤና ጥበቃ 

ድርጅት (WHO) የ2010 ትንበያ እንደሚያመለክተዉ በሚቀጥሉት አስር (10) ተከታታይ አመታት 

በዓለም ተላላፊ ባልሆኑ በሽታዎች ምክንያት የሚከሰት ሞት መጠን አስራ ሰባት በመቶ (17%) 

ሲጨምር የአፍሪካ ድርሻ በአሀዝ ሲሰላ ሃያ ሰባት በመቶ (27%) ወይንም 28 ሚሊዮን እንደሚሆን 

ታዉቋል፡፡ ይህም ብቻ ሳይሆን ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ ከመጣዉ የበሽታዎቹ ጫና፣ ስቃይ እና 

ሞት አንጻር በአፍሪካ ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎች ግንባር ቀደም የህብረተሰቡ የጤና ችግሮች ሆነዉ 

እንደሚቀጥሉ ከመረጃዉ ለመረዳት ይቻላል፡፡ 

የዓለም ጤና ጥበቃ ድርጅት እ.ኤ.አ የ2010 ዓ/ም ሪፖርት በሀገራችን በዓመት ከሚከሰት ሞት አርባ 

ሶስት በመቶ (43%) ተላላፊ ባልሆኑ በሽታዎች መንስኤ እነደሆነ ይገልጻል፡፡ ከዚህም ቁጥር አስራ 
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አምስት በመቶ(15%) ከልብና ከደም ግፊት በሽታ፣ አራት በመቶ (4%) ከካንሰር፣ አራት በመቶ 

(4%) የመተንፈሻ አካላት በሽታ፣ሁለት በመቶ (2%) ከስኳር በሽታ፣ ዘጠኝ በመቶ(9%) በድንገተኛ 

አደጋዎች እና ዘጠኝ በመቶ(9%) በሌሎች ተላላፊ ባልሆኑ በሽታዎች መነሻ የተከሰተ እንደሆነ 

ይጠቁማል፡፡ 

ከችግሩ አሳሳቢነት መነሻ ለእነዚህ ተላላፊ ላልሆኑ በሽታዎች ሊዳርጉ የሚችሉ አራት ዋና ዋና የጋራ 

የሆኑ ከባህርይ (Behavioral risk factories) ጋር የተገናኙ ማለትም ስጋራ ማጠስ (Tobacco 

use)፣ አካላዊ እንቅስቃሴ አለማድረግ (Physical inactivity)፣ ጎጂ በሆነ መልኩ አልኮል መዉሰድ 

(Harmful use of alcohol) እና ጤናማ ያልሆነ የአመጋገብ ሥርዓት (Unhealthy diet) 

የተጋላጭነት መንስኤዎች መሆናቸዉ ተለይቷል፡፡በሌላ መልኩ እነዚህን ሁኔታዎች ማሻሻል ከተቻለ 

ሰማንያ በመቶ (80% Heart disease, stroke, and type 2 diabetes) እና አርባ በመቶ (40% 

cancer) በሽታዎችን ጫና መቀነስ ይቻላል፡፡ 

በሀገራችን ብሎም በክልላችን ተላላፊ ባልሆኑ በሽታዎች የሚመጣ የረጅም ጊዜ ተጽዕኖ (Impact) 

በግለሰብ፣ በቤተሰብ፣ በማህበረሰብና በሀገር ደረጃ ከፍተኛ ከመሆኑም ባሻገር ከድህነት ጋር በመተሳሰር 

የምዕተ ዓመቱን ግቦች ለማሳካት የሚደረገዉን ርብርብ ፈታኝ ያደርገዋል፡፡ 

በአሁኑ ጊዜ በአገራችንም ሆነ በክልላችን በከፍተኛ ሁኔታ እየተስፋፋ ባለዉ ተላላፊ ያልሆኑ 

በሽታዎች/ ስኳር፣ ደም ግፊት፣ የልብ ህመም፣ ካንሰር ወዘተ መከላከልና መቆጣጠር ዙሪያ ትኩረት 

ተሰጥቶ እየተሰራ ሲሆን፣ ኅብረተሰቡ መረጃዉን በሰፊዉ ማግኘት እንዲችል፣ የችግሩን ስፋትና 

አሳሳቢነት አውቆ ህብረተሰቡ ከበሽታው ራሱን እንዲጠበቅ የሚያስችል የተለያዩ የአድቮኬሲ ስራዎችን 

ተሰርቷል፡፡ ከእነዚህም መካከል በሐዋሳ ከተማ እና በሁሉም ዞን ከተሞች የሚመለከታቸው 

ሃላፊዎችና ሠራተኞች፣ የተለያዩ  አጋር ድርጅቶች፣ የግል እና የመንግስት ተቋማትና ነዋሪዎች 

በተሳተፉበት «የመንገዶች ከመኪና ፍስት ነፃ» ቀን በሚል ስነሰርዓት በየወሩ ተከብሯል፡፡ ለዚህ 

እንቅስቃሴ የሚያግዙ በእርዳታ የተገኙ የፔዳል ባይስክሎች ለጠንካራ ተሳታፊዎች ተስጥቷል፡፡ 

የስኳር  በሽታ 

የስኳር በሽታ ስርጭትና ጫና ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ በመሄድ ላይ የሚገኝ ተላላፊ ያልሆነ በሽታ 

ሲሆን ክብደት መጨመር፣ ስኳርና ቅባት ማብዛት፣በቂ የሰውነት እንቅስቃሴ አለማድረግ፣ ጫት 

መቃም፣ ትንባሆ ማጨስና፣ አልኮልን አዘውትሮ መውሰድ ዋና ዋና ተጋላጭነትን የሚያባብሱ 

መንስኤዎች ናቸው፡፡ በመሆኑም የማህበረሰቡን ግንዛቤ በመጨመር ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ 
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የመጣውን በሽታ ለመቀልበስ በክልል ውስጥ ለሚገኙ ሁሉም ዞኖች እና ልዩ ወረዳዎች  ብሮሸሮች 

ተሰራጭተዋል፡፡ በተጨማሪም በተለያዩ የሴክተር መስሪያ ቤቶች የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠናዎች 

ተሰጥተዋል፡፡ በዚህም መሠረት በዚህ የበጀት ዘመን 103,351 ሰዎች ለልየታ ምርመራ ጤና 

ተቋማትን የጎበኙ ሲሆን፣86,679 ሰዎች ጤናማ መሆናቸውን ተረጋግጠው በተገቢው ህይወታቸውን 

16,672(16.1%) ሰዎች በደማቸው ውስጥ የሚገኘውን የስኳር መጠን ከፍ ያለ መሆኑን በማወቅ  

ህክምናቸውን እንድከታተሉ ተደርጓል፡፡ የስኳርና የደምግፊት በሽታዎች ምርመራ ህክምናና ክትትል 

አስመልክቶ ለ24 ባለሙያዎች ስልጠና ተሰጥቷል፡፡ 

የደም ግፊት  

ጨዉ፣ቅባትንና አልኮልን አብዝቶ መጠቀም፣አትክልትና ፍራፍሬን በበቂ መጠን በየቀኑ አለመመገብ፣ 

በቂ የሰውነት እንቅስቃሴ አለማድረግና ትንባሆ ማጨስ በበሽታዉ የመጠቃት አጋጣሚን  ከፍተኛ 

ያደርጋል፡፡ በተለይ በደም ግፊት በሽታ የተጠቁ ሰዎች ምልክት ሳያሳዩ  ለብዙ ጊዜ እራሱን ደብቆ 

በዋናነት ልብን፣ ኩላሊትንና የደም ቧንቧዎችን አጥብቆ በመጉዳት የሰውን ህይወት ስቃይ የበዛበት 

ከማድረጉም ባሻገር ያለዕድሜያቸው የሚሞቱትም ብዙ ናቸው፡፡ ስለዚህ በሽታዉ ምልክት ከማሳየቱ 

በፊትም ብዙ ጉዳት ስለሚያደርስ ማህበረሰቡ አጋላጭ ሁኔታዎችን እንዲቀንስና በየጊዜው ምርመራና 

ክትትል የማድረግ ልምድ ለማሳደግ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎች ተሰርተዋል፡፡  

በዚህም መሠረት በዚህ የበጀት በተደረገው እንቅስቃሴ 101,798 ሰዎች ለልየታ ምርመራ ጤና 

ተቋማትን የጎበኙ ሲሆን፣ 86,321 ሰዎች ጤናማ ደረጃ ላይ ሲገኙ የልየታና ምርመራ አድርገው 

15,477(15.2%) ሰዎች የደም ግፊት መጠናቸው ከሚጠበቀው በላይ ከፍ ብሎ የተገኘባቸው ስለሆነ 

ህክምና እንዲከታተሉ ተደርጓል፡፡ በደምግፊትና በስኳር በሽታዎች ለመከላከልን ህክምና TOT 7 

ባለሙያ፣ Basic ስልጠና 62 ጤና ባለሙያዎች ስልጠና አግኝተው ወደ ሥራ ተሰማርተዋል፡፡ 

የማህፀን በር ጫፍ ካንሰር 

በክልላችን ለማህፀን በር ካንሰር ልየታና ሕክምና አገልግሎት ታካሚ የሆኑ ዕድሜያቸው ከ30-49 

ዓመት የሆኑ ሴቶች ቁጥር 1,746,720 እንደሚሆን ይገመታል፡፡ በአሁኑ ወቅት በክልላችን የማህፀን 

በር ካንሰር ልየታና ሕክምና አገልግሎት የሚሰጡ 31 ሆስፒታሎች እና 36 ጤ/ጣቢያዎች ሲኖሩ 

የአገልግሎቱ ተደራሽነት በክልላችን ለ174,672(10%) ሴቶች ብቻ ነው፡፡ በመሆኑም ከፌዴራል ጤና 

ጥበቃ ሚኒስቴር ጋርና ከአጋር ድርጅቶች ጋር በመተባበር በክልላችን ለ40 ተጨማሪ ጤና ተቋማት 

(ሆስፒታሎችና ጤ/ጣቢያዎች) የማህፀን በር ካንሰር የምርመራና የህክምና አገልግሎት እንዲሰጡ 

የህክምና መሳሪያ የሟሟላትና ለባለሙያዎች ስልጠና የመስጠት ሥራ እየተከናወነ ይገኛል፡፡ 
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እንዲሁም የአገልግሎት አሰጣጡን ፍትሀዊ፣ ተደራሽ ለማድረግ እና ቀጣይነቱን ለማረጋገጥ በዚህ 

ዓመት ከጤና ጥበቃ ሚ/ር፣ ከUNFPA እና ከተለያዩ አጋር ድርጅቶች ጋር በመተባበር ከተለያዩ 

ዞኖች ለተወጣጡ 43 ባለሙያዎች በቅድመ የማህጸን ጫፍ ካንሰር ህክምና አስመልክቶ ስልጠና 

ተሰጥቷል፡፡ 

በ2011 ዓ/ም የበጀት ዘመን ከባለድርሻ እና ከአጋር ድርጅቶች ጋር በመተባበር የማህጸን በር ካንሰር 

ለመከላከል በተደረገው እንቅስቃሴ ዕድሜያቸው ከ30-49 ዓመት ክልል ውስጥ ያሉ ሴቶች ወደ ጤና 

ተቋም በመሄድ የቅድመ ካንሰር ምርመራ እንዲያደረጉ ተደርጓል፡፡  

በዚህም መሠረት 18,871 የሚሆኑ ሴቶች የተመረመሩ ሲሆን ከእነዚህ መካከል፣ ጤናማ የሆኑ 

16825 እንዲሁም 1216 ሴቶች የቅድመ ካንሰር ምልክት ተገኘቶባቸው ህክምናቸውን በመከታተል  

ላይ ሲሆኑ 212 ሴቶች ደግሞ የማህፀን ጫፍ ካንሰር ምልክት ተገኘቶባቸው ወደ ከፍተኛ ተቋም 

በሪፈራል ተልከው ህክምናቸውን እየተከታተሉ ይገኛሉ፡፡ በአጠቃላይ ከተመረመሩት ሴቶች መካከል 

በበሽታው የመያዝ ምልክት የታየባቸው 1428(8.5%) ያህሉ ናቸው፡  

4.5 ትኩረት ያላገኙ የትሮፒካል በሽታዎች (NTDs) መከላከልና ቁጥጥር 

 በሀገራችን ዋና ዋና ትኩረት ያላገኙ የትሮፒካል አካባቢ በሽታዎች /Neglected Tropical 

Diseases/ የሚባሉት እንደ Leishmaniasis (kalaazar), Podoconiosis, Lymphatic Filariasis, 

Trachoma, Schistosomiasis, Soil Transmitted Infections(STH), Guinea Worm, and 

Onchocerciasis ያሉ በሽታዎች ናቸው፡፡ 

 በክልላችንም እነዚህ በሽታዎች በተለያዩ የክልላችን አካባቢዎች ለበሽታዎቹ መከሰትና ስርጭት 

እንዳላቸው ምቹ ሁኔታ ቢያንስ ሁለትና ከዚያ በላይ የተለያዩ በሽታዎች ተጣምረው በህብረተሰባችን 

ላይ የጤና፣ የማህበራዊና የኢኮኖሚያዊ ጫና እያደረሱ እንደሚገኙ ጥናቶች ያስረዳሉ፡፡ ስለሆነም 

በሽታዎቹን ለመከላከል፣ በህበረተሰባችን ላይ የሚደርሱትን ጫና ለመቀነስና ብሎም ለማስወገድ 

ከባለድርሻ አካላትና ከአጋር ድርጅቶች ጋር በመተባበር እንደ በሽታዎቹ ዓይነት የተለያዩ ተግባራት 

እየተከናወኑ ይገኛሉ፡፡  

በዚህ ዓመት በመድሀኒት የምንከላከላቸው ትኩረት የሚሹ የሐሩራማ በሽታዎች የማህበረሰብ ዓቀፍ 

መድሃኒት ዕደላ ፕሮግራም(Mass Drug Adminstration) ቀድሞ በነበረው የክልሉ ወረዳ አወቃቀርና 

በተደረገው የጥናት ውጤት መሠረት የትራኮማ በሽታ ከፍተኛ ስርጭት ባለባቸው 111 ወረዳዎች፣ 
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የአንጀት ጥገኛ ትላትል በሽታ ስርጭት ከፍ ባለባቸው 126 የክልሉ ወረዳዎች፣ የብልሃርዚያ በሽታ 

ባለባቸው 42 ወረዳዎች፣ የኦንኮሰርኪያሲስ በሽታ ባለባቸው 35 ወረዳ እና ተላላፊ የሆነ የዝሆኔ 

በሽታ ባለባቸው 24 ወረዳዎች ውስጥ ለማካሄድ ታቅዶ ነበር፡፡ ነገርግን በዚህ ዓመት በጸጥታ ችግር፣ 

በአዲስ የዞንና የወረዳ አወቃቀር እንዲሁም በመድሐኒት እጥረት ምክንያት በአንዳንድ ወረዳዎች 

የማህበረሰብ አቀፍ የመድሃኒት ዕደላ ፕሮግራሙ በወቅቱ ማካሄድ ስላልተቻለ አነስተኛ ውጤት 

እንዲመዘገብ አድርጎታል፡፡ 

የተከናወኑ የማህበረሰብ አቀፍ የመድሐኒት እደላ ሪፖርትን በሚመለከት ለትራኮማ በሽታ መከላከል 

ህክምና 3,854,303 ሰዎች የዜትሮማክስ መድሃኒት እደላ ለማድረግ ታቅዶ 3,083442(80%) በአፈር 

ንክኪ ለሚመጡ የአንጀት ጥገኛ ትላትል ለ8,518,533 ሰዎች የመድሃኒት እደላ ለማድረግ ታቅዶ 

ለ4,870,665 (57.1%)መስጠት የተቻለ ሲሆን ለቢላሃርዚያ በሽታ መቆጣጠር ለ1,591,904 

የመድሃኒት እደላ ለማድረግ ታቅዶ ለ926602 (58.2%)መስጠት የተቻለ ሲሆን ለኦንኮሰርኪያሲስ 

በሽታ ቁጥጥር ለ3,298,135 የመድሃኒት እደላ ለማድረግ ታቅዶ 2,784,915 (84.4%) የተከናወነ 

ሲሆን በትንኝ አማካኝነት ለሚመጣው የዝሆኔ በሽታ ለ1,047,419 የመድሃኒት እደላ ለማድረግ 

ታቅዶ ለ858,491 (82%) ተከናውኗል፡፡ 

የትራኮማ በሽታ  

ትራኮማ ከፍተኛ የማህበረሰብ ጤና ችግር ከሚያስከትሉ በሽታዎች አንዱ ሲሆን ለ11.5% የአይነ-

ስውርነት ምክንያት መሆኑ ይጠቀሳል፡፡ የትራኮማን በሽታን ለመከላከል በዓይን ጤና ዙሪያ 

ለባለሙያዎች  እና ለጤና ኤክስቴንሽኖች ስልጠና መስጠትና ለማህበረሰቡ በአይን ጤና ዙሪያ የጤና 

ት/ቤቶች የመስጠት ስራ ተከናውኗል፡፡ እንደ አለም ጤና ድርጅት በትራኮማ ምክንያት የሚከሰተውን 

የአይነ ስውርነትን እ.ኤ.አ. በ2020 ለማጥፋት ቢታቀድም እንደ አገራችን የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር 

የአምስት አመት እቅድ በአንድ አመት ተኩል በሁሉም የበሽታው ጫና ከፍ በሚልባቸው ዞኖች እና 

ልዩ ወረዳዎች በሚገኙ የመንግስት ጤና ተቋማት አገልግሎቱን ለማስጀመር ታቅዶ የዝግጅት 

ምዕራፍ ተጠናቆ ወደ ተግባር ተግብቷል፡፡ በክልላችን የአይን ቆብ ጠባሳ ቀዶ ህክምና 

የሚያስፈልጋቸው ወደ 52257 ሚሆኑ ሰዎች እንደሚኖሩ ሲገመት በበጀት አመቱ ለ5548 (10.6%) 

ሰዎች የቀዶ ጥገና ህክምና  እንዲያገኙ ተደርጓል፡፡ እንዲሁም የሞራ ግርዶሽ ለ2889 ሰዎች የቀዶ 

ጥገና ህክምን እንዲያገኙ ተደርጓል፡፡ 

በክልላችን ላላፉት 5 ዓመታት የትራኮማ በሽታ ስርጭት ለመከላከልና ለመቆጣጠር የሚያስችሉ 

ተግባራት ሲከናወኑ ከቆዩ በኋላ የሥራውን ውጤታማነት ለመገምገምና የበሽታው ጫና አሁን 
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ያለበትን ደረጃ ለመለየት የዓለም ጤና ጥበቃ ባወጣው ስታንዳርድ የዳሰሳ ጥናት መለኪያ መስፈርት 

በ24 ወረዳዎች(Impact assessment) ተሰርቷል፡፡ በተገኘው የጥናት ውጤት መሠረትም የክልላችን 

7 ወረዳዎች አሁንም የበሽታው ጫና እንዳለባቸው ተረጋግጦ በድጋሚ ክትትል ከሚፈልጉ የበሽታው 

ጫና ካለባቸው ወረዳዎች ውስጥ ተካተዋል፡፡  

ተላላፊ ባልሆነ ዝሆኔ (Non-Lymphatic filariasis) (Podoconiasis)  

በዝሆኔ  በሽታ ምክንያት የሚደርሰውን ስቃይና ህመም ለማከም እና የአካል ጉዳትን ለመከላከል 

የበሽታው ጫና ከፍተኛ ከሆነባቸው ወረዳዎች l123 ጤና ጣቢያዎች እና ከ35 ወረዳ ት/ቤት 

ለተውጣጡ 318 ጤና ባለሙያዎች ተላላፊ በሆነ ዝሆኔ (Podoconiasis) የእግር አብጠት ላይ 

ህክምና ላይ ስልጠና ተሰጥቷል፡፡ ስለሆነም በዚህ ዓመት 1641 ህሙማን የህክምና አገልግሎት 

አግኝተዋል፡፡ በተላላፊ የሆነ በሽታ የቆለጥ ማህደር እብጠት ችግር ገጥሟቸው 70 ሰዎች የቀዶ ጥገና 

ህክምና አግኝተዋል፡፡ 

ሊሽማንያሲስ Leishmaniasis (kalaazar) -በአገራችን ከሚገኙ ትኩረት ያላገኙ የትሮፒካል ህአካባቢ 

በሽታዎች አንዱ ሲሆን በክልላችንም በጋሞ ጎፋ፣ሰገን እና ጂንካ አካባቢዎች ላይ በሽታው ተስፋፍቶ 

ይገኛል፡፡ በዚህ በሽታ የታመሙ ሰዎችን ለማከም እና በሽታውን ለመከላከል በርካታ ተግባራት 

እየተከናወነ ይገኛል፡፡ ከእነዚህም ተግባራት በጋሞ ጎፋ ደቡብ ኦሞ እና ሰገን አከባቢ ዞኖች ለተውጣጡ 

16 ባለሙያዎች ስልጠና ተሰጥቶ በአርባምንጭ፣ በካራት እና በጂንካ ሆስፒታሎች አገልግሎቱ 

የተጀመረ ሲሆን በዚህ ግማሽ ዓመት በሊሽማንያሲስ በሽታ በሁሉም ዓይነት 200 ህሙማንን 

ለማከም የታቀደ ሲሆን 88 (44%) ህሙማን የህክምና አገልግሎት አግኝተዋል፡፡  

5. የጤናና ጤና ነክ ድንገተኛ አደጋዎች ቅኝትና ምላሽ 
5.1. ቅድመ ማስጠንቀቂያና የበሽታዎች ቅኝት 

የተቀናጀ የበሽታዎች ቅኝትና ምላሽ ሳምንታዊ ሪፖርቶች ወቅታዊነት እና ምሉዕነት አፈፃፀም  

ሪፖርት የሚያደርጉ ጤና ተቋማት ቁጥር በ2010 ዓ.ም 4635 ከነበረበት 7 በመጨመር በ2011 

ዓ.ም 4642 ደርሷል፡፡ በ2011 በጀት ዓመት የተቀናጀ የበሽታዎች ቅኝትና ምላሽ ሳምንታዊ ሪፖርቶች 

ወቅታዊነት እና ምሉዕነት በ2010 ዓ.ም 96% የነበረዉ ከ2011 ዓም ምሉእነት (95%) ጋር  ሲነጻጸር  

በዚህ ዓመት በ1% መቀነስ ታይቷል፡፡ በዞን ደረጃ ሲታይ 3 ዞኖች (ሰገን፣ ቤንች ማጂና ሻካ) እና 

ሁለት ልዩ ወረዳዎች (ኮንታና ባስኬቶ) በክልሉ ከተጣለዉ ግብ በታች ሪፖርት ያደረጉ ሲሆን 

መጠነኛ መቀነስ ዳዉሮ እና ገድኦ በ2%፣ ከፍተኛ አፈጻጸም ያስመዘገቡ ዞኖችና ልዩ ወረዳዎች 
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ስልጤ፣ ካምባታ ጠንባሮ፣ ሀዋሳ፣ እና ሀላባ እያንዳቸዉ 100%፣ ካፋ፣ ወላይታ፣ ሲዳማ፣ እና 

ጋሞጎፋ  እያንዳንደቸዉ በቅደም ተከተል 99% አስመዝግቧል፡፡ 

 

ሳምንታዊ የበሽታዎች ቅኝት መረጃን መተንተንና ለዉሳኔ መጠቀምን  በተመለከተ 

የወባ ስርጭት ሲንመለከት  

በ2010 ዓ.ም ጠቅላላ ሪፖርት ከተደረጉት የወባ ህሙማን ቁጥር 227,593 ከነበረበት በዚሁ በያዝነዉ 

በጀት ዓመት 195,616 ሆኖ በንጽጽር ሲታይ በ31,977(16.05%) ቅናሽ ታይቷል፡፡ ጠቅላላ የወባ 

ህሙማን ሪፖርት ከተደረጉት ከ195616 ዉስጥ 192397 (98.4%) ከተመላላሽ ህክምና አገልግሎት 

መስጫ ጣቢያ ሪፖረት የተደረገ ሲሆን ቀሪዎቹ 3219(1.6%) ተኝተዉ የህክምና አገልግሎት 

የተሰጣቸዉ ናቸዉ፡፡ ለወባ ህክምና ምርመራ ከተደረገላቸዉ ዉስጥ በላባራቶሪ ተረጋግጦ ወባ 

የተገኛባቸዉ 190928 ሲሆን ከነዚህም ዉስጥ 125927(66%)ፕላስሞድየም ፋልስፋረም (P. 

Falcifarum) ሲሆን የቀሩት ደግሞ 30559(34%) ፕላስሞደም ቫይቫክስ (p. vivax) ተብሎ የሚጠራ 

ዝሪያ (Species) ናቸዉ፡፡  

በክልሉ ከሚገኛ ዞንና ልዩ ወረዳ ፕላስሞደም ቫይቫክስ (p. vivax) ተብሎ የሚጠራ ዝሪያ (Species) 

መጠን ከ50% በላይ የተመገባበቸዉ ጉራጌ 65%፣ ስልጤ 58%፣ ሀዲያ 55%፣ ሀዋሳ ከተማ 

አስተዳደር 54%፣ ኮንታ 54% እና ሲዳማ 51% ርፖርት ተደርጓል፡፡  
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በክልሉ ዉስጥ የወባ ስርጭት ጫና በ2011 በጀት ዓመት ሲታይ ከፍተኛ ከ1000 ህዝብ ሲሰላ 1ኛ 

ባስኬቶ ልዩ ወረዳ 83.8/ ከ1000፣2ኛ ደቡብ አሞ 47.5/ከ1000 እና ሀዋሳ ከተማ አስተዳደር 

23.5/ከ1000 በመሆን ከፍተኛዉን ቦታ የያዙ ሲሆኑ በሌላ መልኩ ዝቅተኛ ጫና የተመዘገባበቸዉ 

ስልጤ፣ የምና ሲዳማ ጋር በተመሳሳይ መልኩ ከ1000 ህዝብ ዉስጥ በወባ የሚጠቀዉ የህብረተሰቡ 

ክፍል በወባ በሽታ መጠቃታቸዉን መጠን ዝቅተኛ  እንደሆነ  መረጃ  ያመላክታል፡፡  

 

በወባ ህምመ ሳቢያ የተከሰቱ ሞቶች በ2011 ዓ.ም በዓመቱ የተከሰተዉ 7 ሞት ሲሆን 5 ሞት 

በወላይታ፣ 1 ሞት በጋሞጎፋ እና 1 ሞት በደቡብ ኦሞ ተመዝግቧል፡፡ ይሁን እንጂ በዓመቱ ከሌሎች 

ዞኖችና/ልዩ ወረዳዎች ርፖረት የተደረገ ሞት አልነበረም ፡፡  

የምግብ እጥረትን በተመለከተ  

በጥቅሉ የከፍተኛ የምግብ እጥረት 2010 ዓ.ም በዓመቱ 35539 በከፍተኛ በምግብ የተጎዱትን ሪፖርት 

ተደርጎ ከነበረበት በ2011 ዓመት በ38096 የተደረገ ሲሆን የዚህ ዓመት በንጽጽር ሲታይ 2557 

(በ6.7%) መጨመርን አሳይቷል፡፡ በ2011 ዓ.ም በዓመቱ በከፍተኛ የምግብ እጥረት የተጎዱ ህፃናት 

በድምሩ 38096 ሪፖርት የተደረጉ ሲሆን ከነዚህ ዉስጥ በተመላላሽ ህክምና አገልግሎት ስር 

የሚመደቡ 30450 (79.9%) እና በተወሳሰበ የምግብ እጥረት ሳቢያ በማጋገሚያ ጣቢያዎች የህክምና 

አገልግሎት የተሰጣቸዉ 7646 (20.1%) ሆኖ ተመዝግቧል፡፡  

በክልላችን ደረጃ ከፍተኛ በምግብ እጥረት የተጎዱ ህፃናት ከ1000 ህፃናት ስሌት ሲታይ የ2011 ዓ.ም 

እና ከ2010 ዓ.ም ጋር ሲነጻጸር በዚህ ዓመት በ0.23% መጠነኛ መጨመር አሳይቷል፡፡ በ2011 ዓ.ም 
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ከ2010 ዓ.ም ዓመት ጋር በንጽጽር ሲታይ ከፍተኛ መጨመር የታየባቸዉ ዞኖች ጌድኦ 59.81፣ 

ደቡብ ኦሞ 21፣ ስልጤ 20.8፣ ሰገን 18.8፣ ባስኬቶ 18.25 እና ሀዲያ 12.23 ከክልሉ አማካይ በላይ 

ከሉ ዞኖች መጠነኛ መጨመር የታየባቸዉ ዞኖች ናቸዉ፡፡ 

  

ግራፍ 8፡ በ2010 እና በ2011 ዓ.ም ዕድሜያቸዉ ከ5 ዓመት በታች ከ1000 ህፃናት ዉስጥ በከፍተኛ 

የምግብ እጥረት የተጎዱ ህፃናት ንጽጽር በዞኖችና ልዩ ወረዳዎች 

በተወሳሰበ የምግብ እጥረት ሳቢያ በማገገሚያ የጤና ተቋማት (SC) ተኝቶ ታካሚ ህፃናትን 

በሚመለከት 

በ2011 ዓ.ም በዓመቱ በክልል ደረጃ በተወሳሰበ የምግብ እጥረት ሳቢያ ተኝተዉ የታከሙ በቁጥር 

7646 ሲሆን ከጠቅላላ ከፍተኛ የምግብ እጥረት ከገቡ 38096 ዉስጥ ከመቶ 20.1 እጅ ነዉ፡፡ በ2010 

ከፍተኛ በተወሳሰበ የምግብ እጥረት ሳቢያ ተኝተዉ የታከሙ 6097 ሲሆን ከጠቅላላ በቁጥርከ 36453 

ዉስጥ ከመቶ 17 እጅ ነዉ፡፡ የዚህ ዓመት በንጽጽር ሲታይ (SC Proportion 3%) በተወሳሰበ 

የምግብ እጥረት ሳቢያ ተኝተዉ የታከሙ ህፃናት ቁጥር በ2011 ከመቶ 3 እጅ ከፍ ብሏል፡፡  



 

73 
 

 

ግራፍ 9፡ በክልሉ ካሉ ዞንና/ልዩ ወረዳ በማጋገሚያ ጣቢያ ህክምና ያገኙ ከባድ የተወሳሰበ የምግብ 

እጥረት (SC Proportion) ከ5ዓመት በታች ህጻናት በ2010 እና 2011 ዓ.ም በንጽጽር  ሲታይ  

በምግብ እጥረት ሳቢያ የተከሰተ የሕፃናት ሞትን አስመልክቶ 
በክልላችን ዉስጥ በ2010 ዓ.ም በምግብ እጥረት ሳቢያ የሚከሰት የሕፃናት ሞት 143 የተመዘገበ 

ሲሆን በ2011 ዓ.ም 152 ሞት ሆኖ በክልላችን ደረጃ ከአምናዉ ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጸጸር 

በያዝነዉ በጀት ዓመት በ9 ቁጥር መጨመር ታይቷል፡፡ በዚህ በጀት ዓመት በንጽጽር ሲታይ ከፍተኛ 

የሕፃናት ሞት የተከሰተባቸዉ አከባቢዎች ሰገን፣ ገድኦ፣ ወላይታ፣ደቡብ ኦሞ ዞኖችና እና ሀዋሳ ከተማ 

አስተዳደር ከፍተኛዉን ደረጃ መያዛቸዉን መረጃ ያመላክታል፡፡ 

በ2011ዓ.ም የተከሰቱ ወረርሽኞች 

ትክትክ (Suspected pertussis Outbreak) 

በጋሞ ጎፋ ዞን ዳርማሎ ወረዳ ቀጣይ የሆነ የተጠረጠረ የትክትክ ወረርሽኝ በ6 

ቀበሌያት ተከስቷል፡፡በወረዳዉ በተከሰተበቸዉ አካባቢዎች የመጀመሪያው በሽተኛ የታየው 

በ15/11/2010 ዓ.ም ሲሆን እስከ መስከረም 10/2011ዓ.ም. 638 የትክትክ በሽተኞች ሪፖርት 

የተደረጉ ሲሆን 5 ሞት ተመዝግቧል፡ለታማሚዎቹ የህክምና አገልግሎት ተሰጥቷቸዋል፣

የታመሙትን መለየትና የትክትክ በክስተቱ ክትባት ከ15 ቅኝትና አሰሳ እንዲሁም የህዝብ 

ንቅናቄ የተካሄደ ሲሆን ክትባት ከ15 አመት በታች ላሉት ህፃናት በዘመቻ ተሰጥቷል፡፡

ለምርመራ 10 ናሙናዎች ወደ ኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ለምርመራ የተላከ 

ሲሆን ሪፖርት ከተደረጉ 638 የትክትክ በሽተኞች 545ቹ ከደረዲሜ ቀበሌ ሲሆን የተቀሩት 

መሎ ኢዞ 30፣ ኢዶዜ 29፣ ማናአበያ 17፣ ማሎመጬ 10 እና ኢለኮዶ7 ኬዞች ሪፖርት 

ተደርጓል፡፡ በአብዛኛው የተጠቁት የዕድሜ ክልሎች ከ15 ዓመት በታች ያሉት ሲሆኑ 
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ለታማሚዎቹ ህክምና የህክምና አገልግሎት ተሰጥቷል፡፡ 

በእርስ በርስ በተፈጠረ ግጭት መፈናቀልና ምላሽ (Displacement) 

በክልላችን በተለይም በቅርብ አመታት ከጸጥታ ጋር ተያይዞ እየተከሰተ ያለው መፈናቀል በቦታ 

ስፋትናበመጠንም ከፍተኛ በመሆኑ በሰዎች ንብረት ውድመት፤የህይወት መጥፋት በተጨማሪ በጤናው 

ሴክተር ላይ የመደበኛውን የጤና አገልገሎት በማዛባት እና ላልተፈለገ ወጪና ከዚሁጋር ተያይዞ 

መጠነሰፊ የሆኑተግዳሮቶች እየገጠሙት ይገኛል፡፡ በዚህ ግማሽ አመት በግጭት ምክንያት በከፋ ዞን 

ዴቻ ወረዳና በባስኬቶ ልዩ ወረዳ ግጭት የተከሰተ ሲሆን በርካታ የንብረት ውድመት የሰው ህይወት 

መጥፋትና ለዜጎች እንግልት ምክንያት ሆኖ ያለፈበት ሲሆን በአጠቃላይ በእነዚህ ግዚያት በባስኬቶ 

24870 ሰዎች የተፈናቀሉ ሲሆን በከፋ ዞን ዴቻ ወረዳ 8781 ሰዎች ተፈናቅለዋል፡፡ ቢሮው ለከፋ ዞን 

ዴቻ ወረዳ ለተፈናቃዩች ጌዜያዊ መጠለያ ማቋቋምና ሆን ለምግብና ህክምና 250000 ብር ድጋፍ 

ያደረገ ሲሆን ለባስኬቶ ልዩ የሀክምናና የጤናአገልግሎቶች ድጋፍ በማድረግ ወደ መኖሪያ አከባቢ 

እንዲመለሱ እየተደረገ ይገኛል፡፡ እንዲሁም ህዝብ በሰፈረባቸው አከባቢዎች ወረርሽኝ እንዳይከሰት 

የተጠናከረ ትምህረትና የአከባቢና የግል ንጽህና እንዲጠበቅ፤የመጠጥ ውሀ በበቂ ሁኔታ እንዲቀርብ 

በማድረግ፡ ከክልልና ከአከባቢው የመድሀኒትና የጤና ባለሙያዎች በማንቀሳቀስ ጊዜያዊና ተንቀሳቃሽ 

የህክምና ቡድን በማቋቋም ለተፈናቃዮች የህክምና እና ልዩ ድጋፍ ለሚስፈልጋቸው የህብረተሰብ 

ክፍሎች ልየታ በማድረግ በማሰባሰብና በማደረጀት ችግሩ ላለባቸው ቅድሚያ በመስጠት የህክምናና 

የአልሚ ምግብ አገልግሎት ተጠቃሚ እንዲሆኑ ተደርጓል፡፡ 

 

ቢጫ ወባ ወረርሽኝ 

በ2011 የመጀመሪያ ግማሽ ዓመት በወላይታ ዞን ኦፋ ወረዳ ቢጫ ወባ ወረርሽኝ ተከስቷል፡፡ 
በወረዳዉ አስከ 

35 ኬዝ ሪፖርት የተደረገ ሲሆን 9 ሞት ተመዝግቧል የመጠነ ሞት ሲታይ 28% 
ተመዝግቧል፡፡ አብዛኞቹ 

ኬዞች 75% ሪፖርት የተደረገዉ ኮዶ ቀበሌ ነዉ፡፡ 23 ናሙና ለኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና 
ኢንስትትዩት ተልኳል፡፡ ክትትልና ድገፍ የሚያደርጉ ባለሙያዎች ከፌዴራል፣ ከክልል 
እና ከዓለም ጤና ድርጅት ተመደቧል፡፡ እንዲሁም የህዝብ ንቅናቄና የግንዛቤ ማስጭበጫ 
ትምህርት፣ህክምና መስጠት፣የመድሃኒትና ሌሎች ቁሳቁሶች አቅርቦት፣አጎቨር ሥርጭትና 
የወባ ኬሚካል ርጭት የአካባቢ ቁጥጥር ስራዎች የዳሰሳ ጥናቶች የቴክኒክና የገንዘብ ድጋፍ 
በክልሉ ጤና ቢሮ ተከናውኗል፡፡ 
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6. የህክምና አገልግሎት አሰጣጥ ጥራት ማሻሻልን በሚመለከት 
በሆስፒታሎች ሪፎርም እና ትራንስፎርሜሽን መመሪያ አተገባበር ላይ የተከናወኑ ዋና ዋና 

ተግባራት፣ 

በጤና ተቋማት የተገነባውን የጤና ልማት ሰራዊት ግንባታ ስራዎች፡ 

በጤና ተቋማት የጤና ልማት ሰራዊት መፍጠር ለአገልግሎት አሰጣጥ ማሻሻል፣ የኪራይ ሰብሳቢነት 

ትግል ለማጠናከር፣ የተጠያቅነት፣ የመልካም አስተዳደር ችግሮችንና በማህበረሰብ ደረጃ ለሚገነባው 

ሰራዊት የጎላ ሚና ስላለው በየደረጃው እየተሰራ ይገኝል፡፡ በክልላችን በርካት የመንግስትና የግል ጤና 

ተቋማት የተፈጠሩ ስሆን በአጠቃላይ 723 የመንግስት ጤና ጣቢያዎችና 77 የመንግስት ሆስፒታሎች 

ይገኝሉ፡፡ የጤና ልማት ሰራዊት አደረጃጀትን በተመለከተ በሆስፒታሎችና በጤና ጣቢያዎች በጠቅላላ 

በክሊኒካል ፎረም 3,225 1ለ5 እና 1,968 ኬዝ ቲም፣ ክሊኒካል ባልሆኑ 879 1ለ5 በጠቅላላው 4,104 

1ለ5 እና 1,968 ኬዝ ቲም ለማደራጀት ተሞክሯል፡፡ የኬዝ ቲም እና የፈጻሚዎች ዕቅድ በየደረጃዉ 

በጤና ልማት ሰራዊት ማዕቀፍ የBSC ዕቅድ መነሻ በማድረግ በእያንዳንዱ ፈጻሚ ሳምንታዊና የየወሩ 

ዕቅድ ክንዉን ተግባራትን መሰረት ባደረገ ሁኔታ በየወሩ እየተመዘነ እንደሚገኝ ሪፖርቱ ያሳያል፡፡ 

ይሁን እንጂ በበርካታ ጤና ተቋማት በተደረገው ድጋፋዊ ክትትል የጤና ልማት ሰራዊት ግንባታ 

ተግባራት በተለይም ወቅቱን የጠበቀ ውይይት ከማድረግና ግብረ-መልስ ከመስጠት አኳያ የጎላ ክፍተት 

እንዳለ ለማየት ተሞክረዋል፡፡ ስለሆነም ይህ በቀጣይ በጀት ዓመት መታረምና በየደረጃው ክትትልና 

ድጋፍ እንደሚያስፈልግ እንደ ክልል አቅጣጫ ተቀሚጠዋል፡፡ 

የመጀመሪያ አሃድ ሪፎርም አፈጻጸም በተመለከተ 

የወረዳ ትራንስፎርሜሽን አጀንዳን በማሳካት የጤና አገልግሎት ጥራትን ለማሻሻል በክልላችን የሚገኙ 

ጤና ጣቢያዎች የጤና ጣያዎች ሪፎርም ትግበራ እንዲጀምሩ ተደርጎ እየተሰራ ሲሆን ከፍተኛ 

አፈጻጸም ያለውን የመጀመሪያ ደረጃ አሃድ ከመፍጠር አንጻር ወረዳዎችን እንዳላቸው አፈጻጸም ለይቶ 

የመደገፍ ስራ በሰፊው እየተሰራ ይገኛል፡፡ ከዚህም መነሻ በበጀት ዓመቱ በጤና ጣቢያዎች 

የሚሰጠውን አግልግሎት ጥራትና ፍትሃዊነት ለማረጋገጥ የጤና ጣቢያ ሪፎርምን ሥራዎችን 

በተቀመጡ ስታንዳርዶች መሰረት በየደረጃው ላሉ ጤና ባለሙያዎችና አመራር አካላት በድጋሚ 

በሪፎርም ሥራዎች ላይ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠናዎችን በመስጠትና ድጋፋዊ ክትትል በማድረግ 

የሪፎርሙ አፈጻጸም በክልሉ በሁሉም ጤና አ/ጣቢያዎች ተግባራዊ እንዲሆንና እንድሻሻል ተደርጓል፡፡  
 

በበጀት ከዞን ጤና መምሪያ ጋር ከወረዳ አስከ ጤና ጣቢያ ላሉ ጤና ባለሙያዎች ስልጠና የተሰጠ 

ሲሆን የEHCRIG dashboard በመጠቀም ሪፖርት እንዲልኩ እና የሰበሰቡትን መረጃ ለዉሳነ 



 

76 
 

መጠቀም እንድችሉ በማድረግ ለሚመለከታቸዉ አካላት ሪፖርት እየተላከ ሲሆን ከሪፖርት 

ወቅታዊነትና ሙሉእነት አንጻር አሁንም ክፍተቶቹ በቀጣይ መታረም አለባቸው፡፡  
 

በበጀት ዓመቱ በጤና ጣቢያዎች የሪፎርምን አፈፃፀም 85 በመቶ ለማድረስ የታቀደ ሲሆን በጤና 

ጣቢያዎች የሚሰጠውን አግልግሎት ጥራትና ፍትሃዊነት ለማረጋገጥ የጤና ጣቢያ ሪፎርምን 

ሥራዎችን በተቀመጡ ስታንዳርዶች መሰረት እየተተገበሩ ይገኛሉ፡፡ በጤና ጣቢያዎች የሪፎርምን 

አፈፃፀም 85 በመቶ ለማድረስ የታቀደ ሲሆን በበጀት ዓመት አፈጻጸም የተከናወነ ውጤት አማካይ 

66.9% መሆኑን ያሳያል፡፡ በየዞኑ ያለውን አፈፃፀም፣በተመለከተ ወላይታ 89%፣ ሀዋሳ ከተማ 

አስተዳደር 83%፣ ካምባታ ጠምባሮ 76%፣ ሀላባ ዞን 74% በማስመዝገብ የተሻለ አፈጻጸም 

ያስመዘገቡ ሆነዋል፡፡ 

 

ሰንጠረዥ 29፡-የክልል የጤና ጣቢያዎች ሪፎርም (EHCRIG) አፈጻጸም በዞን ያለበት ደረጃ 

ተ.ቁ ዞን የዓመቱ አፈጻጸም  
1 ጉራጌ 75% 
2 ካምባታ 78% 
3 ሸካ 55% 
4 ሀዋሳ ከ/አስተዳደር 86% 
5 ዳወሮ 71% 
6 ስልጠ 79% 
7 ጋሞ 62% 
8 ሀላባ 74% 
9 ሀዲያ 76% 
10 ወላይታ 89% 
11 ቤንች ማጂ 63% 
12 ከፋ 62% 
13  የም 56% 
14 ደቡብ ኦሞ 70% 
15 ባስከቶ 59% 
16 ጌድኦ  60% 
17 ሲዳማ 73% 
18 ሰገን 46% 
19 ኮንታ 42% 
      ክልል 67.1 % 
 

የክልል የመጀመሪያ ደረጃ ጤና አገልግሎት ተቋማት ጥምረት ለጥራት (EPAQ) 
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የኢትዮጵያ የመጀመሪያ ደረጃ ጤና አገልግሎት ተቋማት ጥምረት ለጥራት (Ethiopian Primary 

Health Care Alliance for Quality (EPAQ) ዋና አላማ በወረዳ ደረጃ በወረዳ ጤና ጽ/ቤት 

አስተባባሪነት በየሩብ አመቱ የወረዳ ጤና ጽ/ቤት እና በስሩ ያሉት ጤና ተቋማት አፈጻጸም የሚለካበት፤ 

የልምድ ልውውጥ የሚደረግበት፣ እንዲሁም መረጃን መሰረት ያደረገ የውሳኔ አሰጣጥ ልምድ 

የሚዳብርበት አሰራር ስርአት መፍጠር ነው፡፡ በተጨማሪም የተሻለ አፈጻጸም ያላቸውን ጤና 

ተቋማትን፣ ወረዳዎችን፣ ዞን ጤና መምርያዎችን እና የክልል ጤና ቢሮዎችን ወጥ በሆኑ መሰፈርቶች 

እውቅና ለመስጠት የሚያግዝ የአሰራር ሥርዓት ነዉ፡፡ በመሆኑም በአሰራሩና በአተገባበሩ ላይ ለሁሉም 

መዋቅሮች ስልጠና በመስጠት ወደ ስራ ተገብተዋል፡፡ በክልሉ EPAQ አደረጃጀት መሪ ጤና አ/ጣቢያ  

173 ሲሆን ተመሪ /አባል/ጤ/አ/ጣቢያ 542 ናቸዉ፡፡ በበጀት ዓመት ቢያንስ ሁለት ጊዜ የጋራ መድረክ 

ያካሄዱ 305 ጤና ተቋማት ናቸዉ፡፡ 30 የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታሎች የEPAQ  ክላስቴር የሚደግፉ 

ናቸዉ፡፡ 
 

ጽዱ እና ምቹ ጤና ተቋማት የመፍጠር ኢኒሼቲቭ (CASH/IPPs) ትግበራን በተመለከተ 

የጤና ተቋማትን ለተገልጋይ ፅዱና ምቹ ከማድረግ አንጻር የፌደራል ጤና ጥበቃ ሚኒስተር CASH 

(clean and safe Health facilities) ኢንሼቲቭን ተግባራዊ ካደረገ ጊዜ ጀምሮ እያንዳንዱ ዞንና 

ሆስፒታል ይህንኑ ለተገልጋይ ፅዱና ምቹ የጤና ተቋማትን የመፍጠር ኢንሼቲቭ በየደረጃው 

አስተዋውቆ በተለይም ሆስፒታሎች ሀኪሞች የየስራ ክፍሉን ሀላፊነት እንዲወስዱ በማድረግ ለተገልጋይ 

ፅዱና ምቹ የጤና ተቋማትን የመፍጠር ኢንሼቲቭ አላማን በሚያሳካ መልኩ በባለቤትነት እየመሩ ወደ 

ትግበራው እንዲገቡ ተደርጓል። አዲስ ስራ ለጀመሩ መጀ/ደ/ሆስፒታሎች በኢኒሼቲቩ ዙርያ ስልጠና 

ተሰጥቷቸዉ ወደ ስራ እንዲገቡ ተደርጓል። ሆስፒታሎችን ፅዱና ምቹ ለማድረግ ፅዱና ምቹ ጤና 

ተቋማት የመፈጠር ስራ ለመስራት ተችሏል፡፡ በኢኒሽቴቩ ፅዱና ምቹ ትግበራ 70 ፐርሰንት ማከናወን 

ተችሏል፡፡ 
 

የኢትዮጵያ ሆስፒታሎች ሪፎርም እና ትራንስፎርሜሽን መመሪያ አተገባበር (EHSTG) አፈጻጸም፣ 

የጤና አገልግሎት ጥራት ለማሻሻል የሆስፒታሎች አስተዳደር እና አመራር አቅም ማሻሻል 

እንደሚያስፈልግ ታሳቢ ተደርጎ የኢትዮጵያ ሆስፒታሎች ሪፎርም እና ትራንስፎርሜሽን መመሪያ 

አተገባበር (EHSTG) አፈጻጸም ትግበራ በበጀት ዓመቱ በነባር ሆስፒታል 80% ለመፈጸም ታቅዶ 

ሆስፒታሎች በላኩት ሪፖርት 74.9% ለመድረስ የተቻለ ቢሆንም በበጀት ዓመቱ ለመድረስ ከታቀደዉ 

80% ሲነጻጸር አሁንም የሆስፒታሎች አገልግሎት ትራንስፎርሜሽን መመሪያ ትግበራ የተጠናከረ 

እንቅስቃሴ ማድረግ ያስፈልጋል፡፡ ነገር ግን በክልል ጤና ቢሮ በተሰራው EHSTG ድጋፋዊ ክትትል 

መሰረት ዕቅድን ያሳኩ ሆስፒታሎች ለኩ 86%፣ አዳሬ 84%፣ ወራቤ 88%፣ ን/ኢ/መ/መሆስፒታሎች 
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78% በማሳካት የተሻለ አፈጻጸም በበጀት ዓመቱ አሳይተዋል፡፡ ዝቅተኛ አፈጻጸም ያላቸዉ ወላይታ፣ 

ጂንካ፣ ቴፕ፣ አ/ምንጭ እና ዲላ ሆስፒታሎች ናቸው። በሌላ በኩል በመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታሎች ላይ 

የሚታዩ ሰፊ የግብአትና ሰዉ ሃይል ክፍተቶች ለሥራዉ ስኬት እንቅፋት ሆነዋል፡፡ በክልል ጤና ቢሮ 

በተሰራው ድጋፋዊ ክትትል መነሻ ዝቅተኛ አፈጻጸም ያላቸው ምዕራፎች የተለዩ ሲሆን በተለይም 

የሆስፒታል ሥራ አመራርና አስተዳደር፣ ነርስንግና ሜድዋይፍ እና የተሃድሶና ማገገም ምዕራፍ 

በመሆናቸዉ በየዞኑ በቦርድ አመራር ሊደገፉ የሚገቡ ምዕራፎች ናቸዉ፡፡ 

የተመላላሽ ህክምና አገልግሎት በሆስፒታል እንድያገኙ ከታቀዱት 1,999,783 ውስጥ 1,646,797 

አገልግሎት ያገኙ ሲሆኑ ሽፋኑም 82.3 ከመቶ ይሆናል፡፡ ከእነዚህም ውስጥ ብዙ ህሙማንን ያስተናገዱ 

ሆስፒታሎች ሀዋሳ ዩኒቨርስቲ ሆስፒታል፣ ንግስት እሌኒ፣ አዳሬ፣ ወላይታ እና ዲላ ሆስታሎች ሲሆኑ 

ጊዶሌና ካራት ሆስፒታሎች ዝቅተኛ ቁጥር ያላቸውን ህሙማን ያስተናገዱ ናቸው።  

የድንገተኛ ህክምና አገልግሎት በሁሉም ደረጃ ባሉ ሆስፒታሎች እንድያገኙ ከታቀዱት 252,530 ዉስጥ 

አገልግሎት ያገኙ 272,730 (108 በመቶ) አገልግሎት አግንተዋል፡፡ በተጨማሪ ተኝቶ ህክምና 

አገልግሎት እንድያገኙ ከታቀዱት 155,330 ዉስጥ 194,877(125 በመቶ) አገልግሎቱን አግኝተዋል፡፡  

የተኝቶ ታካሚ ህክምና ክፍል ተገልጋዮች የሆስፒታል ቆይታ መጠን በበጀት ዓመቱ የክልሉ አማካይ 5 

ቀን በታች ለማድረግ ታቅዶ በአማካይ በክልሉ 4.4 ቀን የተደረሰ ሲሆን ነገር ግን ከዚህ ከክልሉ አማካይ 

በላይ ተገልጋዮች የሚቆዩባቸዉ ሆስፒታሎች ሀዋሳ ሪፈራል ኮምፕረስቨ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል፣

ዱራሜ፣ ሚዛን አማን እና ወላይታ ሶዶ አጠቃላይ ሆስፒታሎች የሚጠቀሱ ናቸዉ፡፡ 

    ርህሩህ ተንከባካቢ ተገልጋይን አክባሪ CRC Initiative በተመለከተ 

ይህ ኢኒሼቲቭ ከ4ቱ ትራንስፎርሜሽን አጀንዳዎች አንዱ እና የጤና አገልግሎት ጥራት ለማረጋገጥ 

የህብረተሰቡን እርካታ ከማሳደግ አንፃር ከፍተኛ ሚና ያለው በመሆኑ በሁሉም ጤና ተቋማት የሲ.አር.ሲ 

አምባሳደር መሰየምና ስራዎችን በጋራ የሚገመግም ኮሚቴ መደራጀት ስላለበት በክልላችን 80% 

ሆስፒታሎች አምባሳደሮችን የሰየሙ ሲሆን በቀሪዎቹ ሆስፒታሎችና ጤና ጣቢያዎች የአምባሳደሮች 

መሰየም እና ሌሎች ተያያዥ ስራዎች እየተከናወኑ ይገኝል፡፡ 
 

በጤና ተቋማት ደረጃ ሩሀሩህና ተገልጋይ አክባሪ የጤና ባለሙያን ከማፍራት አንፃር  ሆስፒታሎች 

ከባለሙያ አቀባበል እና አገልግሎት አሰጣጥ ዙርያ ያሉ ክፍተቶችን ለማረም ሲ.አር.ሲን በሰራተኞች 

ፎረም እና በህዝብ ውይይት ላይ በየጊዜው የመወያያ አጀንዳ በማድረግ መተግበር ጀምረዋል፡፡ ለአብነት 

ያክል የጉራጌ፤የሲዳማ ዞኖች ግንባር ቀደም ተጠቃሾች ናቸው፡፡ በዞን እና በወረዳ ደረጃም የሲ.አር.ሲ 
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ፎካል/ተወካይ/ባለሙያ እንዲሰየም በማድረግ በየደረጃው ማለትም በዞን፤በወረዳና በጤና ተቋማት ደረጃ 

የሚተገበሩ ዝርዝር ተግባራትን የያዘ ሰነድ በማውረድ ወደ ተግባር ተገብቷል፡፡ 

የህብረተሰብ እና የጤና ተቋማት መድረክ በተመለከተ 

የጤና አገልግሎት ጥራት ለማሻሻል የባለድርሻ አካል የሆነው ተጠቃሚው ህብረተሰብ በየ3 ወሩ ከጤና 

ተቋማት ጋር በጋራ ስራዎችን እንዲገመግሙና ችግሮችን በጋራ እንዲፈቱ ለማስቻል የህብረተሰብና 

የጤና ተቋማት ፎረም አስፈላጊ መሆኑን በማመን በመርሃግብሩ መሰረት ስብሰባው እየተካሄደ ቢሆንም 

የመድረኩን ሀሳቦች እንደግብአት በመጠቀም የድርጊት መርሀግብር አውጥቶ ከመተግበር አንጻር ጉድለት 

መኖሩ ተገምግሟል፡፡ 

የድንገተኛ እና ጽኑ ህክምና አገልግሎት  

 የቅድመ-ሆስፒታል ድንገተኛ ህክምና እና የአምቡላንስ አገልግሎት  

 የድንገተኛ ህክምና አገልግሎት (Emergency Services)  

 የሕሙማን ፍሰት (Referral Services)  

 የጽኑ ህክምና (ICU) አገልግሎት እና Oxygen therapy 

 የአደጋ ምላሽ የህክምና ቡድን (Disaster Medical Assistance Team)  

 የሶስተኛ ወገን የአሰቸኩይ ህክምና(3rd Party Insurance) አገልግሎት፤  

በህክምና አገልግሎቶች ዋና የስራ ሂደት ከጤና ልማት ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ መነሻ በመውሰድ 

በክልሉ ከተመረጡ 31 ትራንስፎርሜሽን ወረዳዎች የድንገተኛ እና የጽኑ ህክምና አገልግሎት አሰጣጥ 

ሥርዓት ቀልጣፋና ተጠያቅነት ያለበትና የተሟላ እንዲሆን ጥረት እየተደረገ ይገኛል፡፡  

የቅድመ ተቋም ጤና አገልግሎት ለመሸፈን የሚያስፈልጉ አምቡላንሶችን በመግዛትና በማሰራጨት 

የቅድመ-ሆስፒታልና አምቡላንስ አገልግሎት ተጠናክሮ እንዲቀጥል እየተደረገ ይገኛል፡፡ 

በቀጣይም አገልግሎቱን ተደራሽ ለማድረግ የምላሽ ጊዜን (Emergency Response Time) ለማሻሻል 

ከፍተኛ ጥረት እያደረገ ይገኛል፡ 

የመጀመሪያ ህክምና እርዳታ  በተፈጥሮ አደጋ ወይም በሰው ሰራሽ ምክንያት ለተጎዳ ወይም በአጣዳፊ 

ህመም ለታመመ ሰው ትክክለኛ ህክምና የሚያገኝበት ስፍራ እስኪደርስ ድረስ የሚደረግ (የሚሰጥ) 

አፋጣኝና ጊዜያዊ የህክምና እርዳታ መሆኑን በመገንዘብ ለተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ስልጠና 

በመስጠት የቅድመ ጤና ተቋማት አገልግሎት አሰጣጥን የማጠናከር ስራ እየተሰራ ይገኛል፡፡ 

የቅድመ ጤና ተቋማት አገልግሎት ለማጠናከር የአምቡላንስ ባለሙያዎችን (Emergency Medical 

Technicians) ወደ ስራ እንድሰማሩ ተደርጎል፡፡  
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የህሙማን ፈሰትና የቅብብሎሽ ስርአቱን ለማጠናከር በሆስፒታሎችና በጤና ጠቢያዎች  የጤና 

አገልግሎት ጥራትን ለማሻሻል በርካታ ተግባራት እየተከናወኑ ይገኛሉ፡፡ 

ክልላችን በሁሉም ዞኖችና ልዩ ወረዳዎች ባሉ ጤና ተቋማት አገልግሎቱን ለማጠናከር ለሆስፒታሎች 

በተቀናጀ ድንገተኛ ህክምና አገልግሎት (Integrated Medical Emergency Sevices) እና ለጤና 

ጣቢያዎች በመሰረታዊ የድንገተኛ ህክምና አገልግሎት (Basic Emergency care) ስልጣናዎችን 

በመስጠት የማጠናከር ድጋፍና ክትትል ስራ እየተሰራ ነዉ፡፡  

• የጽኑ ህክምና አገልግሎት (ICU) በ11 ሆስፒታሎች ለማጠናከር ከጤና ሚንስቴር ጋር በመተባበር 

የተለያዩ ተግባረት እየተከናወኑ ነዉ፡፡  

• Oxygen therapy አገልግሎትን ለማጠናከር ለሆስፒታሎች የተለያዩ ስልጠኛዎችን የመስጠትእና 

የድጋፋዊ ክትትል ተግባረት እየተከናወኑ ነዉ 

• የአደጋ ምላሽ የህክምና ቡድን (Disaster Medical Assistance Team)  

• የሶስተኛ ወገን የአሰቸኩይ ህክምና(3rd Party Insurance) አገልግሎት፤ 

የድንገተኛ ህክምናና የአምቡላንስ አገልግሎት በተመለከተ 

 የአምቡላንስ አገልግሎት (Ambulance Services) በተመለከተ 

በክልል ደረጃ እስከ አሁን 473 አንቡላንሶች የተሰራጨ ስሆን እስከ አሁን የተመዘገቡ ወጠቶችም እልግ 

በጣም የተሻለ እንደሆነ ይታወቃል፡፡ በክልል ደረጃ የአምቡላንስ አጠቃቀም ላይ የሚታዩ ክፍተቶችን 

ለማስተካከል በክልል ደረጃ የሚመለከታቸዉ የዞንና የወረዳ አመራር አካላት በተገኙበት የዉይይት 

መድረክ ተፈጥሮ በአምቡላንስ አገልግሎት አሰጣጥ ላይ ዉይይት ተደርጓል፡፡ ይሁን እንጂ ከጊዜ ወደ 

ጊዜ መሻሻሎች ያሉ ቢሆንም በድጋፋዊ ክትትል ወቅት አሁንም ችግር መኖሩን ለማየት ተችሏል፡፡  

የአስቸኳይ ህክምና አገልግሎት ዋና ዋና ተግባራት 

 በክልላችን በጤና ቢሮ ደረጃ በየደረጃዉ ግንዛቤ ከመፍጠር አንጻር በተገኝው መድረክ ሁሉ 

በተጠናከረ መልኩ ግንዛቤ የመፈጠር ስራዎች እየተሰሩ ይገኛሉ፡፡ 

 በጤና ተቋማት የ6ወር ግምገማ ላይ በተሸከርካሪ ጉዳት የደረሰበትን ማንኛዉንም ሰው አስቸኳይ 

የህክምና አገልግሎት እንዲያገኝ ተገቢውን መልዕክት እንዲተላለፍ ተደረጎል፡፡ 

 የአስቸኳይ ህክምና አገልግሎት አፈጻጸም የተዘጋጀዉን መመሪያ ለሁሉም ዞኖችና ጤና ተቋማት  

እንዲሰራጭ ተደርጎል፤ 

 የገንዘብ አጠቃቀም ክትትልና ድጋፍ እንድሁም ኦዲት በ9ወር ዓመት ሶስት ጊዜ ተካሂዶዋል፡፡  
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በተሸከርካሪ አደጋ አስቸኳይ ህክምና አገልግሎት የወጣ
ወጪ ከ2008 -2011ዓ/ም
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Budget

29 July 2019

የውስጥ ገቢ አሰባሰብና  አጠቃቀም በተመለከተ  

እስከ 2010 በጀት ዓመት መጀመሪያ ድረስ ያሉ መረጃዎች እንደሚያሳዩት በክልል 778 ሥራ የጀመሩ 

ጤና ተቋማት ሲኖሩ ከነዚህ ውስጥ 723ዎቹ ጤና ጣቢያዎችና 54ቹ ደግሞ በክልሉ የሚተዳደሩ 

ሆስፒታሎች ናቸው፡፡ ይህ አሀዝ ከ2010 በጀት ዓመት ወዲህ በግንባታ ላይ ያሉትን ጤና ተቋማት 

አይጨምርም፡፡ በአጠቃላይ ካሉት ጤና ጣቢያዎች ውስጥ 705 (98.2%) የውስጥ ገቢን ሰብስበው 

የሚጠቀሙ ሲሆኑ 8 ደግሞ የውስጥ ገቢን ሰብስበው መጠቀም ያልጀመሩ እና 8 ጤና ጣቢያዎች 

ደግሞ የጤና አገልግሎት መስጠት የጀመሩ ቢሆንም የውስጥ ገቢን ሰብስበው በባንክ አካውንት 

የሚያጠራቅሙ ናቸው፡፡ ከዚህ በተጨማሪ ሁሉም ሆስፒታሎች 100% የውስጥ ገቢያቸውን በመሰብሰብ 

ይጠቀማሉ፡፡ ተቋማቱ የውስጥ ገቢ እንዳይጠቀሙ ካደረጉ ምክንያቶች ዋነኛው የሰው ኃይል ያለመሟላት 

ነው፡፡  

የስራ አመራር ቦርድ/ኮሚቴ አወቃቀርና አሰራርን በተመለከተ 

የጤና ተቋማትን የአገልግሎት አሰጣጥ ጥራት ለማሻሻል፣ ተደራሽ ለማድረግና ተጠያቂነት ባለው 

መልኩ ለማስተዳደር፣ ለመከታል፣ለመደገፍና ብሎም ችግሮች ሲያጋጥሙ ወቅታዊ መፍትሄ ለመስጠት 

እንዲያስችል የሥራ አመራር ኮሚቴ/ ቦርድ በአዋጅ መሠረት በየደረጃው ተቋቁሞ እየሰራ እንደሚገኝ 

ይታወቃል፡፡ አፈጻጸሙንም በሚመለከት 660 ወይም 92% ጤና ጣቢያዎችና 41 የክልሉ ሆስፒታሎች 

ቢያንስ ሁለት ጊዜ ስብሰባ አካሂደዋል፡፡ ምንም ስብሳባ ያለከሄዱ ተቋማት 94 ናቸው፡፡ በዘርፉ 

የሚስተዋሉ ችግሮች በየሩብ አመቱ ስብሰባ አለማካሄድ፣ ከስብሰባ በፊት በጤና ተቋማት ላይ ጉብኝት 

አለማድረግ እና ስብሰባዎችን ከጤና ጣቢያ ውጭ በጤና ጽ/ቤትና በአስተዳደር ጽ/ቤት ማካሄድ በዘርፉ 

የሚጠቀሱ ችግሮች ናቸው፡፡  
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የመክፈል አቅም የሌላቸው ደሀ የሕብረተሰብ ክፍሎችን የጤና አገልግሎት ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ 

የተዘረጋው የነጻ ሕክምና አገልግሎት አፈጻጸም ሲታይ በዓመቱ መጀመሪያ ከ20 ሚሊዮን በላይ በጀት 

ተመድቦ 1129,514 አባወራ/እማወራ ቤተሰቦች የመክፈል አቅም የሌላቸው ተብሎ በክልሉ ውስጥ 

የተመለመሉ ስሆን ይህም ከለው አባወራ 5.16% ከነዚህም ውስጥ 256,362 መታወቂያ ካርድ 

የተሰጣቸው ናቸው፡፡ ከተመለመሉ የመክፈል አቅም ከሌላቸው ዜጎችና ቤተሰቦች ውስጥ 515,928  

በየደረጀው ባሉ ሆስፒታሎችና ጤና ጣቢያዎች የአገልግሎቱ ተጠቃሚ ሆነዋል፡፡ አገልግሎቱን 

ለተጠቀሙ ዜጎች ለጤና ቋማት 2,176,797.08 ብር ብቻ ተመለሽ የተደረገ ሲሆን አሁንም ዞኖችና ልዩ 

ወረዳዎች በገቡት ውል መሠረት ለተቋማት 2,413,603.56 ብር ተመላሽ ያልተደረገ ገንዘብ እንዳለ 

ያሳያል፡፡ በፕሮግራሙ ላይ አሁንም ቢሆን ለተቋማት በተገበው ውል መሠረት ክፍያ ያለመፈጸም፣ 

የደሃ ደሃ ምልመላ በወቅት አለመሆን፣ ደብዳቤ በመጻጻፍ እነድታከሙ ማድረግና ለደሃ ደሃ የተያዘውን 

በጀት በወቅት ያለማስተላለፍ የተለዩ ችግሮች ናቸው፡፡  

የማኀበረሰብ ዐቀፍ ጤና መድህንን /ማዐጤመ/ ዕቅድ ክንውን አፈጻጸም  

የማህበረሰብ አቀፍ ጤና መድህን (ማዐጤመ) ጥራቱን የጠበቀ፤ ለሁሉም ፍትሐዊ ተደራሽ የሆነና 

የመክፈል አቅም የሌላቸውን ዜጎች ታሳቢ ያደረገ ፍትሃዊ የጤና ማበልጸግ፣ የፈውስ ህክምናና የተሃድሶ 

የጤና አገልግሎት በመስጠትና በመቆጣጠር የህዝቡን ጤናና ደህንነት ወደ ላቀ ደረጃ ለማድረስ 

የማዐጤመ አገልግሎት አስፈላጊና መሰረታዊ ነው፡፡ በመሆኑም በበጀት ዓመቱ ወደ 162 የከተማና 

የገጠር ወረዳዎች ለማስፋፋትና የህ/ሰቡ የጤና አገልግሎት ተጠቃሚነቱን ከፍ ለማድረግ ሰፊ 

የአመራሩና የህዝብ ንቅናቄ ዉይይቶች እና ሥልጠናዎች ተሰጥተዋል፡፡ 

በአጠቃላይ በ2011 በጀት ዓመት ውስጥ አባላትን በማፍራት ሂደት ውስጥ በክልሉ ባሉ ሁሉም ዞኖችና 

ልዩ ወረዳዎች የተለያየ አፈፃፀም ሲኖራቸው 2,376,139 አባለት ማፍራት ታቅዶ 974,216 የታቸለው 

(40.6 መቶ) ሲሆን የዕድሳትና አዳድስ አባላት የማፍራት ዕቅድ አንጻር ሲታይ ክንዉኑ በጣም አነስተኛ 

በመሆኑ ሁሉም ባለድርሻ አካላት በየደረጃዉ ተሳትፎ ሊያደርጉ ይገባል፡፡ በአባላት ምጣኔ ላይ የተሻለ 

አፈጻጸም ያላቸዉ ዞኖች ስልጤ ዞን፣ ሃላባ ዞን፣ ወላይታ፡ ከምባታ ጠምባሮ፣ ደቡብ ኦሞ ዞንና ኮንታ 

ልዩ ወረዳ ሲሆን ዝቅተኛ አፈጻጸም ያላቸዉና ምንም አይነት አገልግሎት ላለፋት 4 ዓመታት ያልጀመሩ 

ባስከቶ ልዩ ወረዳ፣ የም ልዩ ወረዳ፣ ሰገን አካባቢ ህዝቦች፣ ኮንሶ ዞን ሲሆን ካላቸዉ ህብረተሰብ አንጻር 

ዝቅተኛ ተጠቃሚ ያላቸዉ ጌድኦ ዞን፣ ሲዳማ ዞን፣ጋሞ ዞን፣ ጎፋ ዞን፣ ካፋ ዞን፣ ቤንች ማጂ ዞን 

ናቸዉ፡፡ የአባልነት ምጣኔ አፈጻጸም ወደ አገልግሎት ለማስገባት ከተቀመጠዉ ዝቅተኛ መስፈርት አንጻር 

ከ50% በታች መሆኑና በክልሉ የማዐጤመ ፕሮግራም ከተጀመረበችው 162 ወረዳዎች ውስጥ 92 

ወረዳዎች ብቻ ለአባለት አገልግሎት መስጠት የጀመሩ መሆኑ አሁንም ቀሪ ወረዳዎችን አገልግሎቱን 
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ለማስጀመር አመራሩ ሆነ ባለድርሻ አካላት ትብብርና እገዛ ማድረግ የሚጠይቅ መሆኑን ያሳያል፡፡ 

ከእነዚህም ውስጥ ሁሉንም ወረዳዎች የማዐጤመ ተጠቀም ያደረጉ ዞኖች ስልጤ፣ ወላይታ፣ ሀላባ፣

ከምባታ ጠምበሮ ናቸው፡፡ በአጠቃላይ ከ162 ወረዳዎች እስከሁን ወደ 257,234,112 ብር ከአባላት 

ለመሰብሰብ ተችሏል፡፡ 

በክልሉ መንግስት የማአጤመን አገልግሎት ለማስፋፋት በበጀት አመቱ 3.5 ሚሊዮን ብር ተመድቦ 

የህትመትና የአቅም ግንባታ ስራዎች በአዳዲስ ወረዳዎች ለሚገኙ ለ6,071 የቀበሌና የወረዳ አመራሮች 

እንዲሁም ለጤና ባለሙያዎችና ለሌሎች ባለድርሻ አካላት በዓመቱ የተሰጠ ሲሆን በ2011 ዓ.ም 

ዕድሳትና አዳድስ አባላት ምልመላ ላይ ከክልል አመራር ጀምሮ እስከ ቀበሌ አመራር ድረስ በጤና 

መድህን መመሪያ፤ በፋይንናንስ አሰራርና በመረጃ አያያዝ ሥልጠናና የማዐጤመ ንቅናቄ ሥራዎች 

እየተሰሩ ይገኛሉ፡፡ የተለያዩ የህትመት ስራዎች ከክልሉ ፋይናንስና ኢኮኖሚ ልማት ቢሮ ጋር 

በመቀናጀት ለማዐጤመ ወረዳዎች እንዲሰራጭ ተደርጎዋል፡፡ የዘርፉ ዋና ዋና ተግዳሮቶች በአንዳንድ 

ወረዳዎችና ዞኖች በኩል ለማአጤመ ተግባር የተሰጠው ትረኩት ዝቅተኛ መሆን፣ የታቀዱ የንቅናቄ 

መድረኮች በየደረጃዉ የተንጠባጠቡ መሆን፣ የጤና አገልግሎት አሰጣጥና የጤና ተቋማት ዝግጁነ ላይ 

የሚታዩ ችግሮች ለእድሳት እንቅፋት መሆን፣ ለማአጤመ ተቋማት በቂ የስራ ማስኬጃ አለመመደብ 

የመሳሰሉት ናቸው፡፡ 

የደም ባንክ አገልግሎት ሪፖርት 

በ2011 በጀት አመት አንደ ክልል 29,500 ዩኒት ደም ለመሰብሰብ በታቀደው መሰረት በ6ቱ የደም 

ባንኮች ማለትም በአራቱ የደም ማሰባሰብያ እና መመርማርያ ማዕከላት (ሀዋሳ፣ አርባ ምንጭ፣ሶደ እና 

ሆሳዕና) እና ሁለቱ የደም ማሰባሰብያ ማዕከላት (ይርጋለም እና ዲላ) 20,945 ደም የተሰበሰበ ሲሆን 

ይህም 71% አፈፃፀም የተከናወነ ሲሆን ይህም በዝርዝር ሲታይ ሀዋሳ ደም ባንክ 9,000 ደም 

ለመስብሰብ ታቅዶ 6972(77%)፣ አርባምንጭ ደም ባንክ 6000 ለማሳበሰብ አቅዶ(3840)64%፣ የሆሳዕና 

ደም ባንክ የእቅዱን 66%(5815) እና ሶዶ ደም ባንክ 56%(ከ3000 ዩኒት 1701)፣ ይርጋለም ደም ባንክ 

75% (ዕቅድ 1500 አፍጻጻም 1125)፣ ዲላ 57% (ዕቅድ 2000 አፍጻጻም 11940) ደም ከበጎ ፍቃደኛ 

ደም ለጋሾች ላይ አስባስበዋል ይርጋለም፣ሀዋሳ፣አርባ ምንጭ እና ሆሳዕና ደም ባንኮች አፈጻጸማቻ 

መኃከለኛ ሲሆን ዲላ እና ሶዶ ደም እግጅ በጣም ዝቅ ያለ አፍጻጸም ነው ነገር ግን የተሰበሰበው የደም 

መጠን 100% ከበጎ ፈቃደኛ ደም ለጋሾች የተገኘ መሆኑ ይህ በጣም አበርታች ጅምር ነው፡፡ በዚህም 

ምከንያት ከቤተሰብ ምትክ ደም ልገሳ ስርአትን ሙሉ ለሙሉ ማስቀረት በመቻል የደም ማስተላለፍ 

ህክምና ስርአቱ ጤናማ እንዲሆን ማድረግ የተቻለ ቢሆንም ከአቅርቦት አንጻር እንዲሁም አግባብነት 

ያለው የደም ማስተላለፍ ስርአት በሆስፒታሎች እንዲኖር ከማስቻል አንጻር ጉድለት እንዳለ 
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ተገምግሟል። በዚህም ምከንያት ከቤተሰብ ምትክ ደም ልገሳ ስርአትን ሙሉ ለሙሉ ማስቀረት በመቻል 

የደም ማስተላለፍ ህክምና ስርአቱ ጤናማ እንዲሆን ማድረግ የተቻለ ቢሆንም ከአቅርቦት አንጻር 

እንዲሁም አግባብነት ያለው የደም ማስተላለፍ ስርአት በሆስፒታሎች እንዲኖር ከማስቻል አንጻር 

ጉድለት እንዳለ ተገምግሟል። ስርጭትን በተመለከተ 19,689 ዩኒት ደም በክልሉና በአጎራባች ክልል 

ለሚገኙ ሆስፒታሎች ተሰራጭቷል፡፡ 

የደም ባንክ አገልግሎትን ተደራሽነት ከማሳደግ አንጻር ቦንጋ፣ ተርጫ ሳተላይት ደም ባንክ እና ጂንካ 

ሙሉ ደም ባንክ አገልግሎት መስጠት እንደጀመሩ ከፍተኛ ጥረት ተደርጎ የሰው ኃይል ቅጥር ተፈፅሞ 

ወደ ስራ በመግባት ላይ ይገኛሉ፡፡ ይህም የደም ባንክ ቁጥርን እንደ ክልል ከስድስት ወደ ዘጠኝ 

ያሳድገዋል፡፡ 

የሆስፒታሎች ተሳትፎ በተመለከተ በ2011 በጀት አመት ከተሰበሰበው አጠቃላይ 20,945 ደም 

ከሆስፒታሎች የተሰበሰበው 4,023(21%) ይህም ሆስፒታሎች ደም ከመጠየቅ በዘለለ ለደም ማሰባበሰብ 

ተግባር ላይ በንቃት እየተሳተፉ አይደለም፡፡ ሆኖም አንዳንድ ሆስፒታሎች  በደም ልገሳ ማስተባበር ላይ 

ጥሩ ድጋፍ ያደረጉ አሉ ለምሳሌ አዳሬ አጠቃላይ ሆስፒታል፣ ሀዋሳ ዩኒቨርስቲ ኮምፕርሄንሲቭ 

ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል፣ ወላይታ ሶዶ ዩኒቨርስቲ ሆስፒታል፣ ወራቤ ኮምፕርሄንሲቭ ስፔሻላይዝድ 

ሆስፒታል፣ ይርጋለም አጠቃላይ ሆስፒታል፣ አርባ ምንጭ አጠቃላይ ሆስፒታል፣ ጂንካ አጠቃላይ 

ሆስፒታል፣ ዋቻሞ ዩኒቨርስቲ ሆስፒታል፣ ዶሬ ባፋኖ፣ ያዬ የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል፣የሆስፒታል 

ማህበረሰብን በማሳተፍ በደም ልገሳው ላይ የጎላ አስተዋጽኦ በማበርከት ላይ ሲሆኑ ሌሎች 

ሆስፒታሎችም ጥሩ አፈጻጸም ያላቸውን ሆስፒታሎች በመከተል በሆስፒታሎች የደም ፍላጎትና በደም 

ባንኮች የደም አቅርቦት መሀከል ያለውን ልዩነት ለማጥበብ ቅንጅታዊ አሰራሩ የበለጠ ተጠናክሮ 

መቀጠል ይኖርበታል። 

7. የመድኃኒትና የህክምና መገልገያ መሣሪያዎች አስተዳደር  
መድኃኒቶች በአግባቡ የግልፀኝነትና ለኦዲት አደራረግ ሚቹ እንዲሆኑ ወጪ ገቢ ከማድረግ አኳያ 

አሰራሩ በፋይናንስ ደንብ መሰረት መፈጸም የሚገባ ሲሆን የግብአት አያያዝን ገቢ ወጪ ሂደት በሁሉም 

ተቋማት ወቅታዊ እየተደረገ ይሰራ በሚል ከታቀደው 100% ወደ 90 በመቶ የሚሆኑ ተቋማት 

በፋይናንስ ሰነድና ቢን ካርድ እየተጠቀሙ ይገኛሉ፤ ከዚህም ጋር ተያይዞ ጤና ተቋማት ለህብረተሰቡ 

አገልግሎት የሚሰጡበትን መድኃኒትና የህክምና አገልግሎት መስጫ ቁሶችን ከመድኃኒት አቅርቦት 

ኤጀንሲ በየሁለት ወሩ ጥራት ያለውን መረጃ ወቅታዊ በሆነ ሆኔታ 100% ይጠይቃሉ ብባሉም 2 

በመቶ የሆኑ ተቋሞች በበጀት አመቱ ይህን አሰራር ያልተከተሉ ናቸው፡፡ 
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ከመድኃኒትና የህክምና መሳሪያዎች ስርጭት አንጻር በበጀት አመቱ ከዚህ በፊት ከመድኃኒት አቅርቦት 

ኤጀንሲ ጋር ውል የተገቡ የተለያዩ አይነት የህክማና መሳሪያዎች ለሁሉም ዞኖች፣ ልዩ ወረዳዎችና 

ለጤና ተቋማት ስርጭት ተደርጓል፤ በክልላችን በሚገኙ አንዳንድ ዞኖች የተከሰተውን እከክ ወረርሽኝ 

ለመቆጣጠር ከ100 ሺ በላይ ፔሪሜትርን ቅባት ወደ ተከሰተባቸው አከባቢዎች ተሰራጭቷል፡፡  
 

ከምግብ እጥረት ጋር ተያይዞ የማገገሚያ ጣቢያ ላይ የጽኑ የምግብ እጥረትን ማስጀመር የሚችል 85 

Stabilization Center kit, 200 ካርቶን F-100 እና 180 ካርቶን F-75 ተሰራጭቷል፡፡ በተለያዩ አከባቢ 

ተከስቶ በነበረው የፀጥታ ችግርና በተፈጥሮ አደጋ ለችግር ለተጋለጡ የህብረተሰብ ክፍሎች ከ50 

ሚሊዮን በላይ የሆኑ የህክምና ግብአቶች ስርጭት ተደርጓል፡፡ ጤና ተቋማት መንግስት ያለክፊያና 

ተቋማቶቹ በውስጥ ገቢ የሚያገኙትን የመድኃኒት ሂደትን አጠቃላይ ሁኔታ በተመለከተ በየጤና 

ተቋማቶቹ ከተለያዩ ክፍሎች የተለያዩ ባለሙያዎችን በማሳታፊ ቢያንስ በየሁለት ወሩ ተግባራዊ 

እንቅስቃሴ 90 በመቶ ጤና ተቋማት ተግባራዊ  ለማድረስ ታቅዶ  በጤና ጣቢያዎች 56% (400) እና 

82%(59) ሆስፒታሎች ደርሷል፡፡ ግልፀኝነት ያለው ለኦዲት ምቹ የሆነ የፋርማሲ አገልግሎት በሰባት 

ጤና ተቋማት ለማስጀመር የታቀደው በአለምገበያ የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታልና በቡታጅራ ጤና 

አጠባበቅ ጣቢያ ተግባራዊ የተደረገ ሲሆን ወደ 9 ጤና ተቋማቶች ዝግጅት አጠናቀዋል (ያዬ የመጀመሪያ 

ደረጃ ሆስፒታል፣ አለታወንዶ የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል፣ ካራት የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል፣ 

ጋዜር የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል፣ ጉንቹሬ የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል፣ ቋንጤ የመጀመሪያ ደረጃ 

ሆስፒታል፣ ወሊቂጤ ጤና አጠባበቅ ጣቢያ፣ አርባ ምንጭ ጤና አጠባበቅ ጣቢያ እና ሆሳዕና ጤና 

ጣቢያ ናቸው)የመድኃኒት መረጃ ማዕከል በ5 ሆስፒታሎች እንዲሁም የኪሊኒካል ፋርማሲ አገልግሎትን 

በ15 ሆስፒታሎች ለማስጀመር የታቀደው በበጀት እጦት ምክንያት ያልተፈጸሙ ተግባራት ናቸው፡፡ 

በሆስፒታሎች የተሰራጩ በርካታ የህክምና መሳሪያዎች ይገኛሉ እነዚህም የህክምና መሳሪያዎች 

በሙያው የተማሩ የባዮ- ሜዲካል ሙያተኞችና አገልግሎት በሚሰጡ የጤና ባለሙያዎች ተገቢ ጥንቃቄ 

እየተያዙ ለረጅም ጊዜ አገልግሎት እየሰጡ እንዲቆይ እተደረገ ይገኛል፡፡ ይህንንም ሥራ ከተለያዩ 

ክፍሎች ባለሙያዎችን በኮሚቴ በማደራጀት የህክምና መሳሪያዎቹ አገልግሎት ከሰጡ በኋላ በአግባቡ 

እንዲያዙ እንዲሁም ያልተተከሉት ወይንም ወደ አገልግሎት ያልመጡት በተቀመጡበት በአግባቡ 

መጠበቃቸውን በየወቅቱ የማረጋገጥ ሥራዎች ተሰርተዋል፡፡  

በበጀት አመቱ ከጤና ተቋማቱ በደረሱ ጥሪዎች መነሻ የተተከሉ የህክምና መሳሪያዎችን ስንመለከት፤ 

በአስራ ሶስት ዞኖች በሀዋሳ ከተማ አስተዳደር እና በሶስት ልዩ ወረዳ ስር በሚገኙ በሃምሳ ሁለት 

ሆስፒታሎችና ሃያ ዘጠኝ ጤና አጠባበቅ ጣቢያዎች ላይ በአጠቃላይ አስር የሰመመን መድኃኒት መስጫ 
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ማሽን (anesthesia machine)፣ ሁለት የላውንደሪ ማሽን፣ ስድሳ ለተኝቶ ህክምና አገልግሎት የሚውል  

አልጋዎች፣ ሃያ አንድ የኦክስጅን መስጫ ማሽኖች፣ አስራ ሁለት የህመምተኖች መሰረታዊ ምልክቶች 

መከታቲያ ማሽን (patient monitoring) ተተክሏል፡፡ ስምንት የቀዶ ጥገና መብራት (operating light)፣ 

ሶስት አላስፈላጊ ፈሳሾች ማስወገጃ ማሽን፣ አንድ አውቶክሌቭ ማሽን፣ ለቀዶ ህክምና አገልግሎት 

የሚውል አምስት የቀዶ ጥገና አልጋ ተገጥመው አገልግሎት መስጠት ጀምረዋል፡፡ ለእናቶችና ህፃናት 

አገልግሎት የሚውል በፀሃይ ሃይል የሚሰራ ሶላር ሲውት ኬዝ (አራት አምፖል መብራት፣ አንድ 

የፅንሱን የልብ ምት መከታቲያ ፌታል ሞኒተርና የተለያዩ ቁሳቁሶች ቻርጅ ማድረጊያ)፣ ሃያ አምስት 

ጤና አጠባበቅ ጣቢያ ላይ ተተክሏል፡፡ ስድስት የደም ሴል መቁጠሪያ ማሽን፣ የሙቀት መጠናቸው 

ዝቅተኛ ሆነው ለሚወለዱ ጨቅላ ህፃናት አገልግሎት የሚውል ስድስት ኢንኩቤተርና ስድስት ራዲያንት 

ዋርመር ተተክሏል፡፡ በሃዋሳ ደም ባንክ በዓይነት ከሃያ በላይ በቁጥር ስልሳ የሚሆኑ የህክምና መገልገያ 

መሳሪያዎች ጥገና ተደርጎላቸው ወደ ስራ እንዲገቡ ተደርጓል፡፡ ያዬ እና ሆመቾ የመጀመሪያ ደረጃ 

ሆስፒታሎች ላይ የኤክስሬ (የጨረር) ማሽን በመትከል ለራዲግራፈር ባለሙያዎች የአጠቃቀም ስልጠና 

ተሰጥቶ ወደ ስራ እንዲገባ ተደርጓል፡፡ 

በክልል በሚገኙ ጤና ተቋማት ስራ እየሰሩ ለሚገኙ ስልሳ ሰባት ባየሜዲካል መሃንዲሶችና/ቴክኒሻኖች 

እንዲሁም ለ29 ጤና ባለሙያዎች በበጀት አመቱ በህክምና መገልገያ መሳሪያ ጥገናና አጠቃቀም ላይ 

ያተኮረ ሌክቸሪንግና የተግባር የአቅም ግንባታ ስልጠና ተሰጥቷል፡፡ 

8. የጤና ጤና ነክ አገልግሎቶችና ግብዓት ጥራት ቁጥጥር ስርዓትን ማሻሻል 

በዓመቱ ለ695 የመንግስትና የግል ጤና ተቋማት አዲስ ፈቃድ ለመስጠት ታቅዶ ለ349 (50%)፣ 

ለ7085 ተቋማት ደግሞ የፈቃድ ዕድሳት ለማካሄድ ታቅዶ 4781(67%) ተቋማት ፈቃድ ለማሳደስ 

ተችሏል፡፡ 

ለ10760 የጤና ባለሙያዎች ሙያዊ ብቃትና ስነ-ምግባር ለማረጋገጥ አዲስ ፈቃድ ለመስጠትና 

ለማሳደስ ታቅዶ 13914 (235%) የሙያ ፈቃድ ለማሳደስና አዲስ ለመስጠት ተችሏል፡፡ 

ለ7085 የጤና አገልግሎት ተቋማት ሁለት ጊዜ ቁጥጥር ለማድረግ ታቅዶ ለ5829 (81%) ተቋማት 

ላይ ቁጥጥር የተደረገ ሲሆን በቁጥጥሩ ግኝት መነሻ በ129 ተቋማት ላይ ማስጠንቀቂያ፤በ44 ተቋማት 

ላይ የፈቃድ እገዳ እርምጃ እንዲወሰድ ተደርጓል፡፡  

ከመድኃኒትና ምግብ ዝውወር ቁጥጥር አንፃር 5,453,581.15 ብር የሚገመት ከመንግስት ጤና 

ተቋማት፤ እና 500,412 ብር የሚገመት ከህገ-ወጥ ነጋዴ በአጠቃላይ 5,953,993.15 ብር የሚገመት 

ጊዜ ያለፈባቸው መድኃኒቶችን እንዲሁም 513,475.5 ብር የሚገመት የመጠቀሚያ ጊዜ ያለፈባቸው 

ምግቦችና 9,350 ብር የሚገመት ምንጫቸው የማይታወቅ የታሸጉ ምግብና የለስላሳ መጠጦች፤ 
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162,500 ብር የሚገመት ቅቤ ከባዕድ ነገር ጋር የተቀላቀለ፤ 23,494.5 ብር የሚገመት የተበላሸ 

ፍራፍረና አትክልት በቁጥጥር ወቅት በመገኘታቸው በመመሪያው መሰረት እንድወገድና እርምጃ 

እንድወሰድ ተደርጓል፡፡ ከባለሙያ ስነ-ምግባር አንጻር 11 ባለሙያዎች ፎርጅድ COC መያዛቸው 

ተረጋገጦ  ጉዳያቸው በህግ ሂደት ላይ ይገኛል፡፡ 
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9. የህብረተሰብ ጤና ላቦራቶሪ ተግባራት 

የላቦራቶሪ ምርመራ አገልግሎቶች  

የጨቅላ ህጻናት የኤች አይ ቪ ምርመራ /DNA-PCR/ 

የጨቅላ ህጻናት ከ18 ወር በታች የኤች አይ ቪ ምርመራ (Early Infant Diagnosis/EID)  

ለማካሄድ በክልሉ ብቸኛ የሆነው የDNA-PCR አገልግሎትን እየሰጠ የሚገኝ ሲሆን በ2011 በጀት 

አመት ከታቀደው 3500 ህጻናት ዉስጥ 1472(42.5%) ናሙና (Dried Blood Sample) በመቀበል 

በDNA PCR ምርመራ የተደረገላቸዉ ሲሆን ከነዚህ ውስጥ 84(5.7%) ህፃናት በደማቸው የኤች አይ 

ቪ ቫይረስ መኖሩ ተረጋግጦ በውጤቱ መሠረት ተገቢዉና ትክክለኛው ህክምና እንዲደረግላችዉ 

ግብረ-መልሱ ተልኳል። ሆኖም ግን ይህ አፈጻጸም ከእቅዱ አንጻር አነስተኛ የሆነው የግብአት 

መቆራረጥ፣ ተደጋጋሚ የማሽን ብልሽትና ከጤና ተቋማት የሚላከው ናሙና ከሚጠበቀው በታች 

ስለሆነ ነው፡፡  

 የኩፍኝ ምርመራ አገልግሎት /Measles Lab Diagnosis/  

የክልሉ ላቦራቶሪ ከሚሰጣቸዉ የሪፈራል ዲያግኖስቲክ አገልግሎት  የክፉኝ አምጪ ቫይረስ ምርመራ 

አንዱ ነዉ፡፡ በመሆኑም በ2011 በጀት አመት 302 አቅደን 447(148.5%) የሴረም (Serum) 

ናሙናዎችን ተቀብለን የኩፉኝ ቫይረስ ምርመራ የተደረገ ሲሆን ከነዚህ ዉስጥ 39(8.72%)  

ናሙናዎች የክፉኝ አምጪ ቫይረስ ተገኝቶባቸዋል፡፡ ከኩፉኝ ቫይረስ ነጋቲቭ የሆኑት 401 ናሙናዎች 

የሩቤላ ቨይረስ /Rubella Virus/ ምርመራ የተደረገ ሲሆን ከነዚህ ዉስጥ 102(25.5%) ናሙናዎች 

የሩቤላ ቨይረስ /Rubella Virus/ ቫይረስ ተገኝቶባቸዋል፡፡  

የኤች አይ ቪ ቫይራል ሎድ የላቦራቶሪ ምርመራ አገልግሎት (HIV Viral Load Test)  

ይህም የላቦራቶሪ ምርመራ አገልግሎት ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ ብሔራዊ ላቦራቶሪ (EPHI) ብቻ ሲሰጥ 

የነበረ የላቦራቶሪ ምርመራ አገልግሎት ሲሆን ከ2008 አ.ም መጨረሻ ጀምሮ በክልሉ ላቦራቶሪ 

መስራት መጀመሩና የናሙና ቅብብሎሽ ስርአት መዘርጋቱን ይፋ መሆኑን ይታወቃል፡፡ በዚህም 

መሰረት በ2011 በጀት አመት 35000 ለመስራት አቅደን ከክልላችን እና ከአጎራባች ክልሎች 

የHIV/AIDS መድሃኒት እየተጠቀሙ ከሚኖሩ የህብረተሰቡ ክፍሎች በአጠቃላይ 25603 (73.15) 

ናሙናዎች ተቀብለን የኤች አይ ቪ ቫይረስ መጠን (HIV Viral Load Test) የተደረገላቸው ሲሆን ከነዚህ 

ውስጥ 2198(11.4) የኤች አይ ቪ ቫይረስ መጠናቸው ከ1000 copies/ml በላይ መሆኑ ተረጋግጦ  

በውጤቱ መሠረት ተገቢዉና ትክክለኛው ህክምና እንድደረግላችዉ ግብረ-መልሱ ተልኳል። ይህ 

አፈጻጸም ከእቅዱ አንጻር አነስተኛ የሆነው በግብአት  እጥረት፣በመብራት መቆራረጥ፣ተደጋጋሚ 
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የሆነ የጀነሬተር ብልሽትና የማሽኑ የካሊብሬሽን ችግር በመከሰቱ ምክንያት አገልግሎቱ ተቋርጦ 

ስለነበር ነው፡፡ 

የMDR-TB ምርመራ/ የቲቢ ካልቸር ምርመራ 

በ2011 በጀት አመት ለመስራት ከታቀደው 1200 የአክታ ናሙናዎች 985 (82.25%) ናሙናዎችን 

በክልላችን ከሚገኙ ጤና ተቋማት በፖስታ አገልግሎት አማካይነት ተቀብለን የTB ካልቸር ምርመራ 

/Total number Samples processed for TB Liquid Culture/MGIT/ ምርመራ ተደረገ ሲሆን 

በተጨማሪም ለዚሁ ምርመራ የሚዉሉ 2361 ሊትር ሪኤጀንቶች ተዘጋጅቷል፡፡ 

በGene Xpert Machine የሚደረግ የMDR-TB ምርመራ አገልግሎት እንቅስቃሴን በሚመለከት 

የተደረገ ክትትል 

በክልላችን Gene Xpert ማሽን ካላቸው ጤና ተቋማት ውስጥ የMDR-TB ምርመራ አገልግሎት 

በመስጠት በክልሉ ዉስጥ የሚደረገዉን የMDR-TB ህሙማን ቅድመ ልየታ አገልግሎት በመስጠት 

በክልሉ የህብረተሰብ ጤና ላቦራቶሪ የሚደረገዉን የMDR-TB  ህሙማን  ልየታ (በቲቢ ካልቸር 

ምርመራ) በማገዝ እና የክልሉ ጤና ቢሮ ይህን በሽታ ለመከላከልና ለመቆጣጠር በሚያደርገዉ 

ርብርብ አስተዋጽዖ በማበርከት ላይ ይገኛሉ፡፡ ስለሆነም የክልሉ ላቦራቶሪ እነዚህ የGene Xpert 

ማሽኖች የሚገኙባቸው የጤና ተቋማትን ሙያዊ ድጋፍ መስጠት እና የGene expert machine  

አጠቃቀም ላይ እየደገፈ ሲሆን በ2011 በጀት አመት በአንደኛ መንፈቅ አመት በነዚህ ተቋማት 

20000 ናሙናዎች ለመስራት ታቅዶ የመጀመሪያ ሩብ አመት 11,236 በሁለተኛ ሩብ አመት 10290  

በድምሩ 21526 ናሙናዎች የMDR-TB  ልየታ አገልግሎት ተከነውኗል፡፡ በአጠቃላይ ከተመረመሩ 

ነሙናዎች ውስጥ 2590(12.03%) ማይኮ ባክቴሪየም ቲበርክሎሲስ የተገኘባቸው ሲሆን ከነዚህ 

ውስጥ 12(1.23%)  የሪፋፒሲሊን ረዚዝታንስ መሆናቸው ተረጋግጧል፡፡  

የባክተሪዮሎጂካል ካልቸር ምርመራ   

ከተለያዩ ህሙማን የሰዉነት ክፍል የተሰበሰቡ ናሙናዎችን በመቀበል በሽታ አምጭ የሆኑ 

ተህዋሲያን ባክተሪያ መለየትና ለተለየባቸዉ ናሙናዎች የመድሃኒት ፍቱንነት (AST) ምርመራ 

በመስራት ህመምተኞች ለህመማቸዉ ተገቢውና ትክክለኛ ህክምና እድያገኙ የሚያስችል የምርምራ 

አይንት ሲሆን በ2011 በጀት አመት ለመስራት ከታሰበው 700 ናሙናዎች 114(16.28%) ከየተለያዩ 

ህሙማን የተሰበሰቡ ናሙናዎች በመቀበል ምርመራ ተከናዉኗል፡፡ 

የመጠጥ ዉሃ ጥራት ምርመራ 

በ2011 በጀት አመት የህብረተሰብ ጤና ላቦራቶሪያችን ለመስራት ካቀድው ካቀድው 200 የመጠጥ 

ዉሃ ናሙናዎችን የ205(100%) ናሙናዎች በመቀበል ዉሃዉ በበሽታ አምጭ ህዋሳት መበከላቸዉን 
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የሚጠቁም  ምርመራ /Water Bacteriological Analysis/ የተደረገ ሲሆን ከነዚህ ውስጥ 170(89.9%) 

የውሃ ናሙናዎች በትህዋሲያን መበከላቸውን ተረጋግጧል፡፡  ይህ አፈፃፀም ከእቅዱ አነስተኛ የሆነው 

የሚላከው ናሙና ከሚጠበቀው በታች በመሆኑ ነው፡፡ 

የጤና ተቋማት የላቦራቶሪ ምርመራ ውጫዊ ጥራት ቁጥጥር (EQA) ሥራ ማከናወን 

የቲቢ ምርመራ ጥራት ቁጥጥር  

የላቦራቶሪ ምርመራ ሥራዎች በተፈለገው ጥራት መካሄዳቸውን የሚያረጋግጥልን የጥራት ቁጥጥር 

ማረጋገጫ ሥራዎች ሲከናወኑ ብቻ መሆኑ የሚታወቀ ነው፡፡ በዚህም መሰረት የክልሉ ህብረተሰብ 

ጤና ላቦራቶሪ በ2011 በጀት አመት በክልሉ ዉስጥ የቲቢ ላቦራቶሪ ምርመራ አገልግሎት 

ከሚሰጡ ጤና ተቋማት በየሩብ አመቱ በ529 የጤና ተቋማት የቲቢ የዉጫዊ ጥራት ቁጥጥር 

/blind rechecking/ ለመሥራት አቅዶ በመጀመረያ ሩብ አመት ከ359 (67.86%) ጤና ተቋማት 

10,057 ሰላይድ፤ በሁለተኛ ሩብ አመት 377 (71.26%) ጤና ተቋማት 9707 ሰላይድ (slides 

collected) ተሰብስቦ የድጋሚ ምርመራ ጥራት ቁጥጥር የተከናወነ ሲሆን  ከአጠቃላይ በየሩብ ዓመቱ 

ከተሳተፉ ጤና ተቋማት ውጤት ጋር ሲነጻጸር 95% እና ከዚያ በላይ ተመሳሳይ ዉጤት 

(ኮንኮርዳንት ሬት) ያላቸዉ ጤና ተቋማት 314 ፣  334 እንደየቅደም ተከተላቸዉ ሲሆኑ 

በሁለቱም ዙሮች የውጤት ልዩነት ለታየባቸው ጤና ተቋማት እና ባለሙያዎች ተገቢዉ ድጋፋዊ 

ክትትልና የማሻሻያ ስልጠና ተሰጥቷል፡፡ 

የወባ በሽታ ምርመራ ጥራት ቁጥጥር  

የክልሉ ህብረተሰብ ጤና ላቦራቶሪ በ2011 በጀት አመት የመጀመሪያ ሩብ አመት በክልሉ ከሚገኙ 

ወባማ አካባቢዎች ዉስጥ የወባ ላቦራቶሪ ምርመራ አገልግሎት ከሚሰጡ ጤና ተቋማት በየሩብ 

አመቱ በ314 የጤና ተቋማት የቲቢ የዉጫዊ ጥራት ቁጥጥር /blind rechecking/ ለመሥራት 

አቅዶ በመጀመረያ ሩብ አመት 124(39.9%) ጤና ተቋማት 2804 ሰላይዶችን(slides collected)፤ 

በሁለተኛ ሩብ አመት 113(35.98%) ጤና ተቋማት 2573 ሰላይድ(slides collected) ተሰብስቦ 

የድጋሚ ምርመራ ጥራት ቁጥጥር የተከናወነ ሲሆኑ በሁሉም ዙሮች የውጤት ልዩነት ለታየባቸው 

ጤና ተቋማት እና ባለሙያዎች ተገቢዉ ድጋፋዊ ክትትልና የማሻሻያ ስልጠና ተሰጥቷል፡፡ 

የኤች አይ ቪ/ኤድስ ምርመራ ጥራት ቁጥጥር 

የዚህ ቁጥጥር አላማ የHIV ምርመራ አገልግሎት አሰጣጥ ጥራቱን በጠበቀ መልኩ 

መከናወኑ ለመቆጣጠር ኤች አይ ቪ ፖዜቲቭና ነጌቲቭ የሆኑ ናሙናዎችን በማዘጋጀት በተመረጡ 

ጤና ተቋማት የHIV ፈጣን ምርመራ አገልግሎት ለሚሰጡ ክፍሎች ማለትም HCT፣ PMTCT፣ 

TB Clinic፣ ANC እና ለላቦራቶሪ ክፍሎች በማሰራጨት እንዲመርመር ተደርጎ በምርመራው 
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ያገኙት ዉጤት ግብረ-መልስ መስጠትና የዉጤት ልዩነት ለታየባቸዉ ተቋማት ተገቢዉ 

ሙያዊ ድጋፍ ለማድረግ ነው፡፡ በዚህ መሰረት 47 ጤና ተቋማት 42 የመንግስት (184 

የምርመራ ክፍሎች 11 የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታሎቸ 6 አጠቃላይ ሆስፒታሎች 3 የዩንቨርስቲ 

ሆስፒታሎች &22 ጤና ጣቢያዎች ) &5 የመጀመሪያ ደረጃ ክልኒኮች  (17 የቤተሰብ መምሪያ 

ክልኒኮች) የተሳተፉበት ለ201 የምርመራ ክፍሎች 1005 ናሙናዎችን በማሰራጨት የጥራት 

ቁጥጥር ሥራ ተሰርቷል፡፡  

የላቦራቶሪ ሪኤጀንቶች አዘጋጅቶ ማከፋፈል 

የክልሉ ህብረተሰብ ጤና ላቦራቶሪ  ከሚያከናውናቸው  ዋና ዋና ተግባራት መካከል የቲቢና የወባ በሽታ 

ተህዋስያንን ለመመርመር የሚረዱ ሪኤጀንቶችን/ኬሚካሎችን/ ማዘጋጀት ጥራታቸዉን ማረጋገጥ እና 

በክልሉ ለሚገኙ ሁሉም ጤና ተቋማት ማሰራጨት መሆኑ ይታወቃል፡፡ በዚህም መሰረት በ2011 

በጀት አመት በሐዋሳ እና በአራቱም ቅ/ህብረተሰብ ጤና ላቦራቶሪዎች በአጠቃላይ 3000 ሊትር 

ሪኤጀንቶችን ለማከፋፈል ታቅዶ 2200 ሊትር ተዘጋጅቶ ለጤና ተቋማት ተሰራጭቷል።  

10. ጤና ምርምርና ቴክኖሎጂ ሽግግር 

የህዝብ የጤና አገልግሎት ተጠቃሚነት እና ማነቆዎች የዳሰሳ ጥናት (Health service utilization 

and associated factors in SNNPR, Ethiopia) ከአጋር ድርጅቶች ጋር በተደረገ ውይይት 

የተሰጠውን አስተያየት ማካተት እና ጥናቱን ማጠቃለል ስራ ተሰርቷል፡፡ 

የቅድመ ወሊድ አገልግሎት ጥራትና የተገልጋዮች እርካታ ዳሰሳ (Assessment of quality of ANC 

and client satisfaction in SNNPR, Ethiopia) በክልል ጉባዬ ላይ በቀረበው አስተያት መሰረት 

የማጠቃለል ስራ ተሰርቷል፡፡  

በዓመቱ ሁለት ጥናቶችን ለማስራት በታቀደው መሰረት ከሃዋሳ ዩኒቭርስቲና ከአርባምንጭ 

ዩኒቨርስቲዎች ጋር እንዲጠና ማኔጅመንት በወሰነው መሰረት ውል በመግባት ጥናቶቹ ተሰርተዋል፡፡ 

Assessment of LLINS utilization and associated factors in SNNPRS, Ethiopia 2019 

ከአርባ ምንጭ ዩኒቨርስቲ ጋር በመተባበር እየተሰራ ያለ ሲሆን የመረጃ አሰባሰቡ ሂደት ተጠናቆ 

የመረጃ ትንተና ስራው በመሰራት ላይ ሲሆን አፈጻጸሙ 90% ላይ ይገኛል፡፡ Road Traffic 

Accident Burden in Southern Ethiopia: A Multi-center Mixed Method Study Protocol in 

SNNPRS, Ethiopia 2019 ከሀዋሳ ዩኒቨርስቲ ጋር በመተባበር በመሰራት ላይ ሲሆን አፈጻጸሙ 

93% ላይ ይገኛል፡፡ 
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ከሚመለከታቸው መንግስታዊ እና መንግስታዊ ካልሆኑ ድርጅቶች ጋር በመቀናጀት ከማላርያ 

ኮነሰርቲየም ጋር ትኩረት በሚሹ ተላላፊ በሽታዎች የመጀመሪያ ደረጃ የጤና እንክብካቤን ማጠናከር 

ስራ ተሰርቷል፡፡ ከአርቢስ ኢንተርናሽናል አትዮጽያ ጋር የትራኮማ ኢምፓክት አሰስመንት ጥናት 

በተመረጡ ዞኖች ላይ ጥናቱን የመከታተል ስራ ተሰርቷል፡፡  

የአቅም ግንባታ ስራ በተመለከተ L10K ከተባለ መንግስታዊ ካልሆነ ድርጅት በተደረገ ድጋፍ ከሀዋሳ 

ዩንቨርስቲ ለ45 ቀን ያህል የጥናትና ምርምር ስራዎች አማካሪ በመቅጠር በስራ ሂደቱ ለሚገኙ 

ባለሙያዎች አስፈላጊው ስልጠናና ቴክኒካል ድጋፍ ስራ ተደርጓል፡፡ 

በበጀት ዓመቱ ውስጥ ከተለያዩ ድርጅቶች እና ዩንቨርስቲዎች የመጡ 23 ጥናቶችን የስነ-ምግባር 

ግምገማ ተደርጎላቸው ወደ መረጃ አሰባሰብ ሂደት እንዲገቡ የተደረገ ሲሆን አፈጻጸሙ 77% ያህል 

ነው፡፡  

በዓመቱ ውስጥ በሳይንስ እና ቴክኖሎጂ፣በኢትዮጽያ የህብረተሰብ ጤና ኢንስትቲዩት እና በተለያዩ 

ዩኒቬርስቲዎች እና በስራ ሂደቱ ለታዩ 72 የጥናት ርዕሶች ላይ ለሚሰሩ አካላት አስፈላጊው የድጋፍ 

ደብዳቤ እንዲያገኙ ተደረገ ሲሆን አፈጻጸሙ 100% ሊከናወን ችሏል፡፡ 

11. የጤና አገልግሎት ተደራሽነት 

በ2011 በጀት ዓመት ላይ በክልሉ ውስጥ ሆስፒታሎች የግልና መንግስታዊ ያልሆኑትን 10 ጨምሮ 

በ76 ሆስፒታሎች (2 ስፔሻላይዝድ፣ 5 ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታል፣ 12 ጄኔራል እና 59 የመጀመሪያ 

ደረጃ)፣ 723 ጤና ጣቢዎች እና 3,874 ጤና ኬላዎች ለህብረተሰቡ አገልግሎት እየሰጡ ይገኛሉ፡፡  

በክልሉ የመንግስታዊ ያልሆኑ የጤና ድርጅቶችና የግል ጤና ተቋማት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተስፋፉ 

የሚገኙ ሲሆን በአሁኑ ወቅት 8 ሆስፒታሎች፣ 24 ጤና ጣቢያዎች እና ከ1,100 በላይ በተለያየ 

ደረጃ ላይ የሚገኙ (ከፍተኛ፣ መካከለኛና መለስተኛ) የግል ክሊኒኮች አገልግሎት በመስጠት ላይ 

ይገኛሉ፡፡ ከክልሉ ህዝብ ብዛት አንጻር የጤና ተቋማት ተደራሽነት በንጽጽር ሲታይ የጤና ኬላዎች 

በተቀመጠው ስታንዳርድ/መስፈርት መሠረት ለማሟላት የተቻለ ሲሆን የጤና ጣቢያዎች 95.4%፣ 

የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታሎች ከ40% በታች ሲሆን ከሀገሪቱ ስታንዳርዱ/መስፈርት ዝቅተኛ ሆኖ 

ይገኛል፡፡ 

የጤና ተቋማት ግንባታን በተመለከተ በ12 ወር ውስጥ የ4 ሆስፒታሎች( ጊምቢቹ እና ሰገን) ግንባታ 

ተጠናቅቆ ርክክብ የተደረጉ ሲሆን የይርጋጨፌ ርክክብ ለማድረግ ተይዞ እስከሁን አልተደረገም፡፡ 

ይህም ከተጀመሩ 50 የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታሎች መካከል 48ቱ ተጠናቅቀዋል፡፡ በዚሁም 

በአጠቃላይ ነባሮችን ጨምሮ የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታሎች ብዛት ወደ 59 ሊደርስ ችሏል፡፡ 

እንደዚሁም 3 ጤና ጣቢያዎች ማለትም በፌዴራል ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር በጀት እና በክልሉ በጀት 
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እየተሰሩ ካሉት የአርብቶ አደር አካባቢዎች መካከል ሻሽ፣ባርዳ እና ጌንባብ ጤና ጣቢያዎች 

ተጠናቅቀው ጊዜያዊ ርክክብ ተደርጓል፡፡  

በግንባታ ላይ የሚገኙ ቀደም ሲል ከተጀመሩ 50 የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታሎች መካከል 47ቱ 

የተጠናቀቁ ሲሆን የቀሪው 3ቱ አፈጻጸም እንደሚከተለው ነው፡፡ አፈጻጸማቸው ከ90-99% የሚገኙ 3 

ሆስፒታሎች ናቸው እነሱም ቦኖሻ፣አዲዮ ካካ እና መሐል አምባ ናቸው፡፡  

በተጨማሪም የ3 ደም ባንኮች (አርባ ምንጭ፣ ጂንካ እና ቦንጋ) ግንባታ ተጀምሮ ከኮንትራክተሮች 

አቅምና የገበያ ዋጋ ችግር በአሁኑ ሰዓት ሁለቱ ደም ባንኮች ግንባታ የቆመ ሲሆን በበጀት ዓመቱ 

በወላይታ ሶዶ እና ዲላ ከተሞች የቅድመ ክፍያ ተፈጽሞ ግንባታቸው ተጀምሯል፡፡ ከ55 የቀዶ ጥገና 

ማዕከላት ግንባታዎች መካከል 37ቱ ግንባታቸው ተጠናቅቆ ቀሪዎቹ በግንባታ ሂደት ላይ የሚገኙ 

ሲሆን አምስቱ ውላቸው ተቋርጠው በዞኖች በኩል በድጋሚ ለሌላ ተቋራጭ የማስተላለፍ ሂደት ላይ 

ይገኛሉ፡፡   

በጤና ጣቢያ ተደራሽነት እና ጥራት ያለውን አገልግሎት ለማሳለጥ የሚሆኑ የጠረፋማ አካባቢዎች 

መኖሪያ ቤት ግንባታ ላይ የ21ዱ የጨረታ ሂደት ተጠናቅቆ ውል የተገቡ ሥራ የጀመሩ ሲሆን የቀሪ 

24 መኖሪያ ቤት ግንባታ የጨረታ ሂደት ተጠናቅቆ ውል ተገብቶ የቅድመ ክፍያ ለመፈጸም በጀት 

ባለመላቀቁ ምክንያት አልተከፈለም፡፡ እንዲሁም በጤና ኤክስቴንሽን አገልግሎት ጥራት ታሳቢ 

የተደረገ የሁለተኛው ትውልድ ጤና ኬላ ግንባታ ለማከናወን ታቅዶ የ20 ጤና ኬላ ግንባታ ጨረታ 

ሂደት ተጠናቅቆ ከአሸናፊዎቹ ጋር ውል ተገብቶ የቅድመ ክፍያ ለመፈጸም በሂደት ላይ ይገኛል፡፡  

በወባ መከላከል ሥራ ላይ ትልቅ ድርሻ የሚኖረው የወባ ኬሚካል ማከማቻ መጋዝኖች ግንባታ በ158 

ጤና ጣቢያዎች ግቢ ውስጥ ተጀምረው በግንባታ ሂደት ላይ የሚገኙ ሲሆን 93ቱ ተጠናቅቀዋል 

ቀሪዎቹም ውላቸው ተቋርጠው ለሌላ ተላልፈው በግንባታ ሂደት ላይ የሚገኙ ሲሆኑ ቀሪ ደካማ 

አፈጻጸም የነበራቸውን ውል በማቋረጥ በዞኖች በኩል ለሌላ ተቋራጭ ለማስተላለፍ በሂደት ላይ 

ይገኛሉ፡፡  

በ2008 በጀት ዓመት የ21 አዲስ ሆስፒታሎች ግንባታ የተጀመረ ሲሆን በአሁኑ ወቅት የሁሉም 

ሆስፒታሎች ግንባታ ሥራ እየተከናወነ የሚገኝ ሲሆን ከነዚህም 2ቱ (ገሱባ እና አገና) ተጠናቅቀው  

ጊዜያዊ ርክክብ የተደረገባቸው ሲሆን አማካይ አፈጻጸማቸውም 72.76% ላይ ይገኛል በተጨማሪም 

አፈጻጸማቸው ደካማ ለነበሩት ተቋራጮች መካከል የ3ቱ (ማሻ፣ ቆንዳ እና ጨለለቅቱ)  ውል ተቋርጦ 

ለሌላ ለማስተላለፍ በሂደት ላይ የሚገኝ ሲሆን የማሻ ሆስፒታል አሸናፊ ተለይቶ ውል ተገብቶ 

ግንባታውን ለመቀጠል በእንቅስቃሴ ላይ ይገኛል፡፡ በተጨማሪም ደረጃቸውን ላልጠበቁ 12 ጤና 

ጣቢያዎች መካከል የ12ቱም ደረጃ የማሳደግ ሥራ እየተከናወኑ የሚገኙ ሲሆን 2ቱ(ዚንኪ እና ኦዶላ) 
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ተጠናቅቀው ጊዜያዊ ርክክብ ሂደት ላይ የሚገኙ ሲሆን የአንዱ ጤና ጣቢያ(አዳዶ) ውል ተቋርጦ 

በዞን በኩል ለሌላ ለማስተላለፍ በሂደት ላይ ይገኛል፡፡  

በ2010 በጀት ዓመት ከተጀመሩ ፕሮጀክቶች መካከል የ2 ሪጅናል ላቦራቶሪዎች(አርባ ምንጭ እና 

ይርጋዓለም)፣ 3 የአጠቃላይ ሆስፒታል ማስፋፊያ(ቦና፣ሳውላ እና ሃላባ ቁሊቶ)፣ በግንባታ ሂደት ላይ 

የሚገኙ ሲሆን በ2011 በጀት ዓመት ከተጀመሩ ፕሮጀክቶች መካከል የ49 አስኳል ጤና ጣቢያ አንድ 

ብሎክ ማስፋፊያ እና 1 ሙሉ ጤና  ጣቢያ ለተፈናቃዮች ለመሥራት ውል ተገብቶባቸው ቅድመ 

ክፍያ ተፈጽሞባቸው ወደ ግንባታ ሂደት ገብተዋል፡፡ እንዲሁም 3 ከUSAID ተመላሽ የሆኑ ጤና 

ጣቢያዎች ወደ ዞን ወርደው የጨረታ ሂደት ላይ ይገኛሉ፡፡ በበጀት ዓመቱ ከተያዙ ትላልቅ 

ፕሮጀክቶች መካከል የወልቂጤ ጠቅላላ ሆስፒታል ግንባታ የዲዛይን ሂደቱ የተጠናቀቀ ሲሆን ወደ 

ጨረታ እየተገባ ይገኛል፡፡ በተጨማሪም የጤና መሠረተ ልማትን ጥራት ለመጨመር ታስቦ በ60 

ጤና ጣቢያዎች ውስጥ የውሃ ማስገባት ሂደት እየተከናወነ ይገኛል፡፡ ከኢጣሊያ መንግስት በተገኘው 

ብድር በክልላችን በ20 ጤና ጣቢያዎች የመጠጥ ውሃ ለማስገባት በታቀደው መሠረት በዞኖች በኩል 

የጨረታ ሂደት እየተከናወነ ውል በመግባት የቅድመ ክፍያ እየተፈጸመ ወደ ሥራ ተገብቷል፡፡ በዚህ 

መሠረት እስከሁን በ8 ጤና ጣቢያዎች ቅድመ ክፍያ ተፈጽሞላቸው ወደሥራ ገብተዋል፡ 

12. የጤና ልማት ዕቅድ እና ኢኮኖሚ አስተዳደር ሥራዎች 

የሴክተሩን የ2012 ዓ/ም ወረዳን መሰረት ያደረገ ዕቅድ በየወረዳዎች እና ከተማ አስተዳደሮች ማዕከል 

ሁሉንም ጤና ጣቢያዎች እና መጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታሎችን በማሳተፍ ሙያዊና ፋይናንሻል ድጋፍ 

በመስጠት የየራሳቸው እቅድ እንዲኖራቸው ተደርጎ የሥልጠና ግብዓት እንዲሁም ለስልጠና 

የሚያስፈልግ ሀብት በማሰባሰብ የአመቱን ዋና ጠቋሚ የተግባርና የፋይናንስ ዕቅድ በ18 ዞኖች፣ 

በአንድ ከተማ አስተዳደር፣ በ3 ልዩ ወረዳዎችና በ181 ወረዳዎች እና በ46 ከተማ አስተዳደሮች በ68 

ሆስፒታሎች፣ በ723 ጤና ጣቢያዎች ሰልጥነዉ እንዲያቅዱ ተደርጓል፡፡ ወረዳን መሠረት ያደረገ 

ዕቅድ በማጠናቀር ከቢሮ አመራሮች፣ ባለሙያዎችና ከባለድርሻ አካላት ጋር በማስተቸት ፀድቆ 

ክልላዊ በማድረግ የተጠቃለለ የ2012 ዓ/ም ዕቅድ ተሠርቶ ለክልል መንግስት፣ ለፌዴራል ጤና 

ጥበቃ ሚንስቴርና ለሁሉም ሥራ ሂደቶች የማስረከብ ሥራ ተሰርቷል፡፡ በበጀት ዓመቱ በየስራ ሂደቱ 

የተከናወኑ ተግባራትን በየሩብ ዓመቱ በመቀበልና በመገምገም፣ በማጠናቀር ለርዕሰ መሰተዳድር 

ጽ/ቤት፣ ለክልል ም/ቤት እና ለሚመለከተው አካላት እንዲተላለፍ ተደርገዋል፡፡ የቢሮ የግማሽ ዓመት 

ዕቅድ አፈጻጸም ግምገማ ጉባኤ በሚደረግበት ወቅት  ፕሮግራም የማዘጋጀት የማስተባበር እና ለጉባኤ 

የሚሆኑ ሪፖርቶችንና የተከለሰ ዕቅድ በማዘጋጀት እንዲቀርብ ተደርገዋል፡፡ በዓመት ሁለት ጊዜ 
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በሁሉም ዞኖች እና ልዩ ወረዳዎች ወረዳዎችና ጤና ተቐማት ከሁሉም የሥራ ሂደቶች በተውጣጣ 

የአመራሮችና ባለሙያዎች ቡድን የተቀናጀ ድጋፋው ክትትል ተደርገዋል፡፡ 

የጤና መረጃ አስተዳደር ስርዓትን በተመለከተ 

በበጀት አመቱ በትራንስፎርሜሽን ሂደት ላይ በሚገኙ 30 ወረዳዎችን በመረጃ ለማስተሳሰር 

የተጀመረውን ስራ ለማጠናከር እንዲቻል የተለያዩ የአቅም ግንባታ፣ የበጀትና የሙያ ድጋፍ 

ተደርጓል፡፡ በክልል ደረጃ በመረጃ ጥራትና መጠቀም (Information use and connected woreda 

strategy) ላይ ያተኮረ የአቅም ግንባታ ስራዎችን በመጀመሪያ ዙሪ ትራንስፎርም ይሆናሉ ተብሎ 

ከታቀዱ 36 ወረዳ ጤና ጽ/ቤቶች ለተወጣጡ 90 የጤና ልማት ዕቅድ ባለሙያዎች እና ለዞን ጤና 

መምሪያዎች ባለሙያዎች ስልጠና ተሰጥቷል፡፡ በክልሉ በተመረጡ ሞዴል ወረዳዎች ለሚገኙ ዞኖች 

ለዞንና ለልዩ ወረዳ ለ110 ባለሙያዎች connected ወረዳ ስትራቴጂ ላይ የአሰልጣኞች ስልጠና 

ተሰጥቷል፡፡ 

ስልጠናውን በየዞኑ ለማስኬድ የሚያስችል ከ5 ሚሊዮን ብር በላይ ለየዞኑ ተላልፏል፡፡ የጤና 

አስተዳደር መረጃ ስርዓት ላይ በማተኮር ከ14 ዞኖች፣ ከአንድ ከተማ አስተዳደር፣ ከ4 ልዩ ወረዳዎችና 

ከ136 ወረዳዎች እና ከ27 ከተማ አስተዳደሮች እና ከሁሉም ሆስፒታሎች፣ ለተውጣጡ የሥራ ሂደት 

አስተባባሪዎችና ባለሙያዎች በመረጃ ጥራት እና መረጃን ለውሳኔ መጠቀም ላይ ያተኮረ ስልጠና 

ተሰጥቷል፡፡  

በe-CHIS ላይ የአሰልጣኞች ስልጠና ከክልል፣ ከዞን፣ ከወረዳወና ከአጋር ድርጅቶች ለተውጣጡ ከ40 

በላይ ባለሙያዎች የተሰጠ ሲሆን በDHIS2 የዞኖችን፣ የወረዳንና የጤና ተቋማትን ባለሙያዎች 

አቅም ለማጎልበት ስልጠና እንዲሰጥ ተደርጓል፡፡  

የጤና መረጃ ግብአት ከሟሟላት አንጻር ከፌ.ጤ.ጥ.ሚ/ር የተገኙ ግብአቶችን በወቅቱ ተከፋፍሎ 

ለየዞኑና ልዩ ወረዳ በወቅቱ እንዲሰራጭ የተደረገ ሲሆን የጎላ እጥረት የታየባቸውን ግብአቶች ከአጋር 

ድርቶች ጋር በመተባበርና በማሳተም በከፊል ለሟሟላት ተችሏል፡፡  

የማህበረሰብ የጤና መረጃ ስርዓትን በዘመናዊ ቴክኖሎጂ /e-CHIS/ በመደገፍ የአገልግሎት ጥራንና 

ተደራሽነትን ለማሳደግ በክልሉ በመጀመሪያ ዙር በ10 ዞኖች በተመረጡ 10 ወረዳዎች በሚገኙ 

በሁሉም በ250 ጤና ኬላዎች ተግባራዊ ማድረግ የተጀመረ ሲሆን በዚሁም በe-CHIS ላይ ከ250 

ጤና ኬላ ለተውጣጡ ከ500 በላይ የጤና ኤክስቴንሽን ሰራተኞች ስልጠና የተሰጠ ሲሆን ታብሌቶችና 

ስማርት ስልኮች ለጤና ኤክስቴንሽን ሰራተኞችና ለመጀ/ደ/ጤ//አ/ አሃድ ባለሙያዎች እንዲሰራጭ 

ተደርጓል፡፡ የአርብቶ አደር የማህበረሰብ የጤና መረጃ ስርዓት በሀገርአቀፍ ደረጃ ተግባራዊ ከተደረገ 2 

ዓመት ያህል ሲሆን በክልላችንም በ2010 በጀት ዓመት ተግባራዊ ማድረግ ተጀምሯል፣ እስከ 2011 
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በክልሉ በ6 ወረዳዎች ከሚገኙት 143 ያህል የአርብቶ አደርና የከፊል አርብቶ አደር ቀበሌዎች 

ሁሉም ተግባራዊ ያደረጉ ሲሆን በአሁኑ ወቅት ከአጋር ድርጅቶች ጋር በመተባበር ግብኣት 

እየተሰራጨ ይገኛል፡፡ 

በክልሉ የግል የጤና ተቋማት የጤና መረጃ ስርዓት ትግበራ  ከ1,900 በላይ የግል የጤና ተቋማት 

የሚገኙ ሲሆን ከነዚህም መካከል የጤና መረጃ ስርዓት ሪፖርት የሚያደርጉ 26.2% ብቻ ናቸው፡፡                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

በተጨማሪም የወሳኝ ኩነቶች አፈጻጻም ግምገማ የተካሄደ ሲሆን በሚታዩ ክፍተቶች ላይ ውይይት 

ተደርጎ የጋራ ስምምነት ላይ ተደርሷል፡፡    
 

መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ክትትልና ግምገማ 

በዓመቱ የ120 ፕሮጀክቶች ቅድመ ብቃት ምዘና ለመስራት ታቅዶ 37 ፕሮጀክቶች ምዘና የተከናወነ 

ሲሆን አፈጻጸሙም ከእቅዱ ጋር ሲነጻጸር 30% ሆኗል፡፡  ቅድመ  ብቃት ግማገማዉ ተሰርቶ ዉል 

የተገባባቸዉ ፕሮጀክቶች በጀት መጠን አጠቃላይ 1,502,708,814.00 አንድ ቢሊዮን አምስት መቶ  

ሁለት ሚሊዮን ሰባት መቶ ስምንት ሺህ ስምንት መቶ አስራ አራት) ሲሆን በመስክ ላይ 

የሚካሄደዉን የፕሮጀክቶች ግምገማ አፈጻጸምን በተመለከተም የ60 ፕሮጀክቶች የአጋማሽና 

የማጠቃለያ ጊዜ ግምገማ ለማከናወን ታቅዶ የ38 ፕሮጀክቶች ግምገማ ተሰርቶ ሪፖርቱ 

ለሚመለከታቸዉ አካላት እንድደርስ የተደረገ ሲሆን አፈጻጸሙም 63% ሆኗል፡፡ ዉል ከተፈራረሙ 

አጋሮች በየሩብ ዓመቱ የሚላኩ ሪፖርቶችን አስመልክቶ በዓመቱ 208 ሪፖርቶች የሚጠበቁ ሲሆን 

110 ርፖርቶች ቀርበዋል፡፡ ይሁን እንጂ አጋር ድርጅቶ ከገቡበት የዉል ስምምነት አንጻር 

አፈጻጸሙም ዝቅተኛ( 53%) ሲሆን በቀጣይ ትኩረት ሊሰጠዉ የሚገባ ተግባር ነዉ፡፡ 

የሴክቴሩን የ2011 በጀት ዓመት የግማሽ ዓመት የአፈጻጸም ግምገማ ሁሉም ባለድርሻ አካላት 

በተገኙበት በጋራ ለመገምገም ለተዘጋጀዉ የሴክተሩ ጉባኤ ማስፈጻሚያ በጀት ከተለያዩ አጋር 

ድርጅቶች ብር 2,695,810.00 መሰብሰብ የተቻለ ሲሆን የ2011 በጀት ዓመት የኛ ግማሽ ዓመት 

የተቀናጀ ድጋፋዊ ክትትል በሁሉም ዞኖችና ልዩ ወረዳዎች ለማድረግ እንዲያስችል የተሽከርከሪ እገዛና 

የባለሙያ ትብብር ከአጋር ድርጅቶች በተጨማሪነት በማሰባሰብ  የተቀናጀ ድጋፋዊ ክትትል ሥራዉን 

ማገዝም ተችሏል፡፡ ይህም በእንዲህ እንዳለ በበጀት አመት በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የበጀት 

ድጋፍ ለተለያዩ የጤና ፕሮግራሞች የሚዉል የ45,740,179 (አርባ አምስት ሚሊዮን ሰባት መቶ 

አርባ ሺ አንድ መቶ ሰባ ዘጠኝ) ብር ገንዘብ ማሰባሰብ የተቻለ ሲሆን ከዚህም ገንዘብ 1.2 ሚሊዮን 

ብር በክልሉ በጤናዉ ተቋማት የወሳኝ ኩነቶችን ስራ ለማጠናከር የዋለ ነዉ፡፡   
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13. የሰው ሃይል ልማትን በሚመለከተ 

13.1. የሰው ሀይል ልማትና አስተዳደር  

በበጀት ዓመቱ ዕቅድ መሠረት በተለያዩ የሙያ አይነቶች ባለሙያዎችን ለረዥም ጊዜ ስልጠና   

ዩኒቨርሲቲ እና በክልላችን በሚገኙ ጤና ሳይንስ ኮሌጆች ገብተው እንዲሰለጥኑ ተደርጓል፡፡ በነርሲንግ 

ስፔሻሊቲ ጤና ሚ/ር በሚሠጠው ኮታ መሠረት 218 ሠልጣኞችን መልምሎ ለማስገባት ታቅዶ 208 

እንዲሰለጥኑ ተደርጓል፡፡ እንዲሁም ሚ/ር መ/ቤቱ በዓመቱ 490 የተለያዩ ፖስት ቤዚክ ወደ ተለያዩ 

ዩኒቨርሲቲዎች እንዲገቡ ኮታ ተሰጥቶ 435 የገቡ ሲሆን 55 በ2012 ዓ.ም ትምህርታቸውን 

የሚከታተሉ ሲሆን ከድፕሎማ ወደ ዲግሪ በሦስት የሙያ መስኮች ተመልምለው ሀዋሳ ጤና ሳይንስ 

ኮሌጅ 150 ባለሙዎችን ለማስገባት ታቅዶ ሁሉም የመግቢያ ፈተናውን በማለፋቸው ስልጠናውን 

እንዲከታተሉ ተደርጓል፡፡ 4 በፊልድ ኢፒዲሞሎጅይ 3 በተቀናጀ ድንገተኛ የቀዶ ህክምና፤ 12 

በሆስፒታል አድምንስትሬሽን የሁለተኛ ድግሪያቸውን እንዲማሩ ተደርጓል፡፡ ከዚህ በተጨማሪ 600 

ሠልጣኞችን በደረጃ አራት በጤና ኤክስቴሽን ፕሮግራም እና 1400 ሠልጣኞችን የሙያ ማሻሻያ 

ስልጠና ወደ ጤና ሳይንስ ኮሌጆች እንዲገቡ 100 ፔርሰንት ተከናውኗል፡፡ በከተማ ጤና ኤክስቴሽን 

ፕሮግራም በደረጃ አራት 400 ሠልጣኞችን መልምሎ ወደ ጤና ሳይንስ ኮሌጅ እንዲገቡ ለማድረግ 

ታቅዶ 400 ሠልጣኞች እና በድፕሎማ ፕሮግራም በደረጃ አራት በተለያዩ የጤና ሙያዎች 1594 

ሰልጣኞችን ወደ አራቱም ጤና ሳይንስ ኮሌጆች እንዲገቡ ለማድረግ ታቅዶ 1594 ሠልጣኞች 

ተመልምለው እንዲገቡ አንዲሁም ከክልላችን ውጪ በባዮ ሜዲካል ዲፕሎማ ፕሮግራም 

በደብረማርቆስ 50 ተማሪዎች ገብተው ትምህርታቸውን እንዲማሩ ተደርጓል፡፡   

እጥረት ባለባቸው የሙያ ዓይነቶች ለመቅረፍ 15 ላቦራቶሪ ባለሙያዎች፤ለ20 አንስቴዥያ ተማሪዎች 

ለ10 ደግሞ በፌደራል ስፖንሰርነት በዲላ ዩኒቨርሲቲ እየተማሩ ሲሆን በአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ 30 

የኤች አይቲ ባለሙያዎች የሙያ ማሻሻያ ገብተው እንዲማሩ ተደርጓል፡፡ በአጠቃላይ በረጅም ጊዜ 

ስልጠናዎች ከጤና ኤክስቴንሽን ጀምሮ በዲፕሎማ ደረጃ ጄነሪክ 2532፤ በደረጃ አራትና እና አምስት 

1432፤ በመጀመሪያ ዲግሪ ደረጃ 933፤ በሁለተኛ ዲግሪ የሀኪሞች ስፔሻሊቲ ጨምሮ 129 

ትምህርት ላይ ሲሆኑ በአጠቃላይ 4897 ተማሪዎች ትምህርታቸውን እንዲከታተሉ ተደርጓል፡፡ ከሰው 

ሀብት አስተዳደርና ልዩ ልዩ አገልግሎቶች አንጻር የመጀመሪያ ዲግሪ ያላቸውን 418 ባለሙያዎችን፤ 

ከኮሌጆች ተመርቀው ለወጡ 2843  ባለሙያዎች ምደባ እንድሰጥ ተደርጓል፡፡ በቁጥር 62 ሠራተኞችን 

በኮንትራት እና በቋሚ ቅጥር፤ በዝውውር 47 ባለሙያዎች፣ ከክልላችን ወደ ሌሎች ክልሎች 38  

ባለሙያዎች የዝውውር አገልግሎቱን እንዲያገኙ ተደርጓል፡፡    
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የወጪ መጋራት ክፊያ ከፍለው መልቀቂያ መውሰድ ለሚፈልጉ 242 ባለሙያዎች፤ የት/ት ማስረጃ 

መውሰድ ለሚፈልጉ 818 ባለሙያዎች፤ የሙያ ማሻሻያ አድርገው ፓናል ውሳኔ ለሚያቀርቡ 776 

የጤና ባለሙያዎች የደመወዝ ደረጃ፤ የአገልግሎት ማቋረጥ አንጻር ለ160 ባለጉዳዮች፤ አገልግሎት 

እንድሰጥ ተደርጓል፡፡ በበጀት ዓመቱ 82 ባለሙያዎች ከርየር እንዲያገኙ የተደረገ ሲሆን ለሚመጡ 

አቤቱታዎችና ቅሬታዎች ለ67 ባለጉዳዮች በደብዳቤ ምላሽ ተሰጥቷል፡፡ የሥራ ልምድ እና ለተለያዩ 

ጉዳዮች የድጋፍ ደብዳቤ እንዲሰጣቸው ለሚፈልጉ 474 ተገልጋዮች ተገቢውን አገልግሎት እንድያገኙ 

ተደርጓል፡፡  

14. ኢንፎርሜሽን ኮሚኒኬሽን ቴክኖሎጂ /ኢኮቴ/ደጋፊ ስራ ሂደትን በተመለከተ 

የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ከኢትዮ ቴሌኮም ጋር በመተባበር ጤና ጣቢያዎችን በሄልዝኔት የማስተሳሰር 

ስራ እያከናወነ ይገኛል፣ በዚሁ መሰረት 658 ጤና ተቋማት የVPN/Virtual Private Network/ 

ተጠቃሚ ሆነዋል፣ በተጨማሪ የጤና ተቋማትን በውስጥ ኔትወርክ ለማስተሳሰር ለ381 ተቋማት 

የሚውል ግብዓት እና በጀት የተላከ ሲሆን በዚሁ መሰረት ስራውን ለሚያከናውኑ ማህበራት የስራ 

ላይ ስልጠና እና ድጋፍ ስራዎች ተሰርቷል፣ የ185 ጤና ተቋማት /LAN/ዝርጋታ ተጠናቆ ርክክብ 

ተደርጓል፡፡ 

በሀገር አቀፍ ደረጃ የተተገበረውን አዲሱን የጤና መረጃ ሥርዓት /DHIS2/ አጠቃቀም በየደረጃው 

የጤና መረጃን ለውሳኔ የመጠቀም ስርዓት እንዲሻሻል ለማስቻል ለቢሮ አመራሮችና ከፍተኛ 

ኤክስፐርቶች በድምሩ ለ42 ተሳታፊ ስልጠና ተሰጥቷል፡፡ 

ለ2011 ዓ.ም የHIT ተመራቂ ተማሪዎች ለ176 ሰልጣኝ DHIS2, eMCS &eIDSR ሲስተሞች 

ስልጠና ተሰጥቷል፡፡ ለተመረጡ የትራንስፎርም ወረዳዎች ከሀዋሳ ዩኒቨርስቲ ጋር በመተባባር 

የDHIS2 refresher training ለ45 ተሳታፊዎች ተሰጥቷል፡፡ከእናቶችና ህፃናት ዋና የስራ ሂደት ጋር 

በጋራ በመሆን ከሁሉም ዞኖች/ልዩ ወረዳዎች እና ወረዳዎች ለተውጣጡ የእናቶችና ህፃናት የስራ 

ሂደት አስተባባሪዎች እና የሥነ-ምግብ ፎካል መረጃን በየደረጃው መጠቀም እንዲቻል እና የመረጃ 

ጥራትን ለማስጠበቅ የDHIS2 እና Revised HMIS Indicator/MNCH Indicator/ ላይ የ5 ቀን 

ስልጠና ተሰጥቷል፡፡ከChallenge TB ጋር በጋራ በመሆን ከሁሉም ዞን እና ወረዳዎች ለተውጣጡ 

የTB focal እና በዞን ደረጃ ድጋፍ ለሚያደርጉ የChallenge TB Zonal Coordinators የመረጃ 

ጥራት፣ የDHIS2 አጠቃቀም እና Revised HMIS Indicator/TB HIV indicator/ ላይ ስልጠና 

ተሰጥቷል፡፡ 

 የኤሌክትሮኒስክ የማህበረሰብ ጤና መረጃ ሥርዓት/eCHIS/ በተመረጡ 300 ቀበሌዎች ላይ 

ተግባራዊ የሆነ ሲሆን፣ ለትግበራ ከተመረጡ ዞኖች እና ወረዳዎች ለ36 ሰልጣኝ የአሰልጣኞች 
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ስልጠና የተሰጠ ሲሆን፣ 536 የጤና ኤክስቴንሽን ባለሙያዎች እና 207 የጤና ጣቢያ ባለሙያዎች 

ሰልጥነው መረጃ በeCHIS መላክ ጀምረዋል፡፡ የDHIS2 መረጃ ሥርዓት በ315 ጤና ተቋማት 

ኮምፒውተር ላይ ተጭኖ ለአገልግሎት ዝግጁ ተደርጓል፡፡ 

15. የግዥ ፋይ/ን/ደጋፊ የስራ ሂደት  

ለመደበኛ ስራዎች በበጀት ዓመቱ ብር 10,745,814.00 ተመድቦ ባለፉት 12 ወራት ብር 

10,745,814.00 ወጪ በማድረግ በስራ ላይ እንዲውል የተደረገ ሲሆን አፈፃፀሙም በመቶኛ 100% 

ነው፡፡ ለመንግስት ቅጥር ሰራተኞች ደመወዝ ለመክፈል ብር 30,234,660.00 በጀት የተመደበ ሲሆን 

ባለፉት 12 ወራት ብር 30,234,660.00 ወጪ የተደረገ ሲሆን አፈፃፀሙም በመቶኛ 100% ነው፡፡  

በሌላ በኩል ደግሞ ለካፒታል ፕሮጀክቶች ማስፈፀሚያ በበጀት ዓመቱ ብር 242,930,993.00 

የተመደበ ሲሆን ባለፉት 12 ወራት የብር 236,495,927.10 ክፍያ የተፈፀመ ሲሆን ይህም በመቶኛ 

ሲሰላ 97.4% ይሆናል፡፡ ጤናና ጤና ነክ ጥራት እና ግብዓት ጥራት ቁጥጥር የስራ ሂደት የመደበኛ፣ 

የደመወዝ እና የካፒታል አፈፃፀምን በተመለከተ ለደመወዝ ብር 2,092,646.00 የፀደቀ ሲሆን በ12 

ወራት ውስጥ  ብር 2,092,646.00 ወጪ ሲሆን ይህም በፐርሰንት ሲሰላ 100% ነው፡፡  

በተጨማሪም ለስራ ማስኬጃ 2,958,015.00 የተመደበ ሲሆን በ03 ወራት ውስጥ ብር 

2,958,015.00 በስራ ላይ የዋለ ሲሆን ይህም በመቶኛ ሲሰላ 100% ይሆናል፡፡  

የፌደራል ዋና ኦዲት መ/ቤት የደቡብ ክልል ወኪል 2010 በጀት ዓመቱ የወጡ ወጪዎችን  

በመንግስት ህግና ደንብ መሰረት የወጡ መሆናቸውን ምርመራ በማድረግ ሪፖርታቸውን ያቀረቡ 

ሲሆን በዚህም መሰረት ለተለያዩ የስልጠና እና ለስብሰባ የተከፈሉ ለውሎ አበል እና ለጉዞ ቀናት 

አለአግባብ የተከፈሉ ክፍያዎች ተገቢ ማስተካከያ እንዲደረግ ያሳወቁን ሲሆን በዚህም መሰረት 

አላግባብ የተከፈሉ ክፍያዎችን ተመላሽ እየተደረገ ይገኛል፡፡  

ከየስራ ክፍሎች አመታዊ የግዢ እቅዶችን/ፍላጎቶችን) በመሰብሳብ በቋሚ፤ በአላቂና በአገልግሎት 

የግዢ አይነት በመለየትና፣ በማደራጀት የተጠቃለላ ዕቅድ ተዘገጅቶ ለሚመለከተዉ ግዥ ኤጀንሲ 

ተደራሽ ተደርጎል አፈጻጸሙም 100% ነዉ፡፡ ግልጽ ጨረታ በዓመቱ 15 ለመፈጸም ታቅዶ 25 

ግዥዎች ተፈጽሟል አፈጻጸሙም ከ100% በላይ ነዉ፡፡ ይህ አፈጻጸም ከፍ ያለበት ምክንያት በቢሮዉ 

የሚገዙ ግዥዎች በተቻለ መጠን በግልጽ ጨረታ እንዲፈጸም በተደረገዉ ጥረት እንደሆናና ለሁሉም 

አቅራቢዎች እኩል ዕድል እንዲሰጥ ለማስቻል ነዉ፡፡ በተጨማሪም የግሎባል ፈንድ፤ በሲዲሲና በኤስ 

ዲ ጂ እንዲሁም በሌሎች ፕሮግራም የተፈጸሙ ግዥዎች በሙሉ በግልጽ ጨረታ በመፈጸማቸዉ፤ 

አፈጻጸሙን አሳድጎታል፡፡ በአካባቢ ጨረታ ማስታወቂያ በመለጠፍ በዓመቱ 10 ታቅዶ 16 

ተፈጽመዋል፡፡ አንዳንድ ግዥዎች በወቅቱ ለመፈጸም ተቅዶ ከአንዳንድ ስራ ክፍሎች የዓመቱ የግዥ 
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ፍላጎት በወቅቱ ባለመቅረቡ  እና በዉጪ ምንዛሪ እጥረት ምክንያት የተነሳ አቅራቢዎች በገቡት ዉል 

መሠረት በወቅቱና በጥራት ባለማቅረባቸዉ የተነሳ ግዥዉ ሊጎተት ችለዋል፡፡ 

ተላላፊ ላልሆኑ በሽታዎች መከላከል ስራ አጋዥ የሆኑ 1500 ሳይክሎች ለሀዋሳ ከተማ አስተዳደር 

ከፌደራል ጤና ጥበቃ ሚ/ር በእርዳታ በመረከብ ለከተማ አስተዳደሩ ተላልፈዋል፡፡ ለኤች አይ ቪ 

መከላከልና መቆጣጠር ስራዎች ከፌደራል ሀብኮ ድጋፍ የተደረገ አንድ ፕራዶ ተሸከርካሪ በመረከብ  

ገቢ የተደረገና ለሚመለከተው የስራ ክፍል የተላለፈ መሆኑ ከEPHI በእርዳታ የመጡ 90 ዴስክ ቶፕ 

ኮምፒዩተሮች ገቢ ተደርገዋል፡፡ 30ሺ የወባ አጎበር በድንገተኛ እርዳታ የተገኘ ለባስኬቶ ልዩ ወረዳ፣

ለጌድኦ ዞንና ለስልጤ ዞኖች ተሰራጭተዋል፡፡ 

ከፌደራል ጤና ጥበቃ ሚ/ር 186 አምቡላንሶች በሰባት ዙር በመረከብ ገቢ የተደረጉ ሲሆን ከነዚህ 

ውስጥም ለዞኖችና ልዩ ወረዳዎች ተሰራጭተው 22 አምቡላንሶች ቀርተዋል፡፡ ለአይሲቲ ለስልጠና 

አገልግሎት ከፌደራል ጤና ጥበቃ ሚ/ር የቀረቡ 438 ታብሌቶች ለዞን፣ለሀዋሳ ከተማ አስተዳደር  

396 በማስተላለፍ ገቢ ለሆኑበት  ዓላማ እንዲውሉ ተሰራጭተዋል፡፡ 

ከፌደራል ጤና ጥበቃ ሚ/ር ለቲቢ ወባና ሳኒቴሽን ፕሮግራሞች ማስፈፀሚያ ታህሳስ 30/2017 

እ.ኤ.አ በተዘጋው ሂሳብ ላይ አጠቃላይ ከተላለፈው ብር 419,826,182.83 ውስጥ ብር 

409,848,928.43 እስከ 4ኛ ሩብ ዓመት የተወራረደ ሲሆን ቀሪ ያልተወራረደ የተለያዩ ግንባታ 

ክፍያዎች ብር 9,977,254.40 የሚገኝ ሲሆን አፈፃፀሙ 97.6 % ነው፡፡ 

በሌላ መልኩ ደግሞ በአዲስ መልክ የተጀመረው የግሎባል ፈንድ ሂሳብ እስከ ሶስተኛ ሩብ ዓመት 

አጠቃላይ ከተላለፈው ብር 112,662,687.30 ውስጥ ብር 57,359,277.76  እስከ 4ኛ ሩብ ዓመት 

የተወራረደ ሲሆን ቀሪ ያልተወራረደ ብር 55,303,409.54  የሚገኝ ሲሆን አፈፃፀሙ 51% ነው፡፡ 

ከፌደራል ጤና ጥበቃ ሚ/ር ለቲቢ ወባና ለወረዳ ትራንስፎርሜሽን ፣ለጤና ኤ/ሽን ስልጠና፣ለነፍሰ-

ጡር እናቶች ስልጠና ክፍያ እንዲሁም በኤስዲጂ በጀት ለተለያዩ ግንባታዎች ለመሳሰሉት 

ፕሮግራሞች ማስፈጸሚያና መከታተያ በጠቅላላ  ገቢ ከሆነው ብር 802,012,895.6 ስራ ውሎ ብር 

589,097,694.8 ቀሪ ያልተወራረደ ብር 212,915,200.82 የሚገኝ ሲሆን አፈፃፀሙ 73% ነው፡፡ 

በሲፍ ፕሮግራም ገቢ ከሆነው ብር 50886450.10 ውስጥ በስራ ላይ ውሎ ብር 45832509.89 

የተወራረደ ሲሆን አፈፃፀሙም 90% ነው፡፡ በሲዲሲ ፕሮግራም በአጠቃላ ለበጀት ዓመቱ የፀደቀው 

ብር 95,018,178.51 ሲሆን እስከዚህ ሩብ ዓመት ድረስ ብር 67,462,906.74 ስራ ላይ የዋለ ሲሆን 

ብር 27,555,271.77  በቀሪ ጊዜያት ውስጥ ስራ ላይ መዋል የሚገባው ነው፡፡ 

የኪራይ ሰብሳቢነት ምንጮች የተለዩ ሲሆን ፤አለአግባብ የሚቀርቡና የተጋነኑ የውሎ አበል 

ክፍያዎችን፤ ከቁጥጥር ውጪ በሆነ መልኩ የተደራረበ ውሎ አበል መኖሩ ፤የተሸከርካሪ ሾፌር 
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ምደባ በተመለከተ  የመንግስትን ሀብትና ንብረት ለብክነት በሚዳርግ መልኩ  አንድ ሾፌር ከአንድ 

በላይ መኪና መያዝ ፤ግዥ ስርዓቱ ከቅሬታና ከኪራይ ምንጭ አሁን ያልፀዳበት መሆን፤የጉልበት ስራ 

ክፍያ  የድጎማ ምንጭ መሆን፤ 

ከላይ በተለዩት  የኪራይ ምጮች ቁጥጥርና ክትትል በማድረግ  አንፃር አሁንም ጥበቅ ክትትል 

ይጠይቃል፡፡  

16. ሥርዓተ ጾታን በልማት ማ/ተጠ/የማ ደጋፊ የስራ ሂደት  

የሴቶች የጤና ልማት ሠራዊት አተገባበርን ከማጠናከር አንጻር በተዘጋጀ ቼክሊስት ድጋፍ ለማድረግ 

01 ዙር ታቅዶ 01 ዙር ድጋፍ ተደርጓል፣ የሴቶችን፣ የወጣቶችና የአካል ጉዳተኞች ጉዳይ 

በሴክተር ዕቅድ ስለመካተቱ ከልማት እቅድ ጋር በተቀናጀ ድጋፋዊ ክትትል ቼክሊስት እንዲካተት 

ተደርጎ በየደረጃው ድጋፍ ተደርጎበታል፡፡ በክፍሉ ሊከናወኑ ለታቀዱት እቅዶች 59,000 /ሀምሳ 

ዘጠን ሺ ብር በክልል ደረጃ ተመድቧል፡፡   

ከሌሎች ስራ ሂደቶች ጋር በቅንጅት በጀት ለመጠቀም ታቅዶ ከበሽታ መከላከል214,691/ሁለት መቶ 

አስራ አራት ሺ ስድስት መቶ ብር እና ከፌዴራል ጤና ጥበቃ የተፈቀደ ብር 104,919/ አንድ 

መቶ አራት ሺ ዘጠኝ መቶ አስራ ዘጠኝ ብር/ በማስፈቀድ ጥቅም ላይ ውሏል፡፡  

የማጥቢያ ክፍልና የህጻናት ማቆያ ቤት የማስፋፋት ስራ ለቢሮ ቀርቦ በልማት ዕቅድ በኩል 

እንዲስፋፋና አስፈላጊው ግብአት እንዲሟላ ውሳኔ ተላልፎ በሂደት ላይ ይገኛል በዞኖችም 

በስልጤ ዞን ማእከል ለሴት ሠራተኞች የማጥቢያ ክፍልና የህጻናት ማቆያ ቤት ለማመቻቸት 

100,000 ብር በጀት ተጠይቆ 70,000 ብር ጸድቆ ሂደት ላይ ይገኛሉ፡፡  

ከሴቶችና ህጻናት ጉዳይ መምሪያ ጋር በጤና ልማት ሠራዊት ላይ በጋራ ለማቀድና 

አፈጻጸሙንም ለመለካት 02 ዙር ታቅዶ አፈጻጸሙንም የመለካት ስራ 2 ዙር ተሰርቷል፡፡ የጸረ 

ጾታዊ ጥቃት ቀንን አስመልክቶ ከየዞኑ ከመጡ አመራሮች ጋር በጋራ 39 ወንድ 19 ሴት 

በድምሩ 58 አመራሮችና ኦፊሰሮች ተካፍለዋል፡፡ በቢሮ ደረጃም ከሰራተ ች ጋር በተመሳሳይ 

መልኩ የተከበረ ሲሆን በመድረኩ 100 ወንድ 130 ሴት በድምሩ 230 ተሳትፈዋል፡፡  

በአካል ጉዳተኝነት ጽንሰ ሐሳብ ዙርያ ከቤንቺ ማጂ ፤ከፋ፤ጉራጌ እና ስልጤ 14ባለሙዎችና 

ከክልል ጤና ቢሮ ከየስራ ክፍሉ ለተውጣጡ ባለሙያዎች 4 ወንድ 16 ሴት ባለሙያዎች 

በድምሩ ለ34 ባለሙያዎች ከፌዴራልና ከኢሲዲዲ ግብረሰናይ ድርጅት ጋር በመተባበር ስልጠና 

ተሰጥቷል፡፡  

በጾታዊ ጥቃት ከየጤና ጣቢያው ለተውጣጡ ባለሙያዎች ወንድ 19 ሴት 1ዐ በድምሩ 

ለ29 ባለሙያዎች ፤ደረጃዉን የጠበቀ የወሲባዊ ጥቃት ማኑዋል አፈጻጸም ለሆ/ል ስራ-ስኪያጆችና 
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የሆ/ፒታል የጾታዊ ጥቃት ተጠሪ አካላት/ፎካል ፐርሰኖች ወንድ 1ዐ ሴት 26 በድምሩ 36 

ባለሙያዎች ከፌዴራል ጤ/ጥ/ ጋር በጋራ ተሰጥቷቸዋል፡፡  በራሪ ጽሑፎችና ብሮሸር የወጣቶች 

ቀንን ምክንያት በማድረግ የተዘጋጀ በራሪ ጽሁፍ አባዝተን 150 ፤ነጭ ሪቫን ቀን አስመልክቶ 

2ዐዐ በራሪ ወረቀቶች ታትመው ተሰራጭተዋል፡፡ በየደረጃው የሚገኙ ሴት ሠራተኞች የመፈጸምና 

የማስፈጸም አቅም በማጠናከር ረገድ የስልጠና  ለሴት አመራሮች የሊደር ሺኘ ስልጠና ከወላይታ 

6 የም 3 ቤንቺ ማጂ 2 ደ/ኦሞ 2 በድምሩ ለ12 የጤና ጣቢያ ኃላፊዎች ስልጠና ተሰጥቷል፡ 

17. የኢንስፔክሽንና የውስጥ ኦዲት ስራን በተመለከተ 

የ2010 በጀት ዓመት መዝጊያ ማለትም የገንዘብ የተለያዩ ሂሳብ ሰነዶች የተሰብሳቢ ሂሰቦች የተከፋይ 

ሂሳቦችና የንብረት አያያዝና አጠቃቀም በ20 የንብረት ስቶሮች እና የ22 አካውንት ሂሶበችን የመዝጊያ 

ሂሳብ ተሰርቶ ሪፖርቱ ለሚመለከተው አካለት በውቅቱ ተደረሽ ተደርጎል' የሀምሌ ወር 2010 ዓ.ም 

እስከ መጋቢት 2011 ዓ.ም ድረስ ያለው የሳጥን ሂሳብ የሳጥን ኦዲት ተደርጓል፡፡ 

የሰኔ ወር 2010 ዓ.ም እስከ ህዳር 2011 ዓ/ም የመደበኛ በጀት ፋይናንሻል ኦዲት ማለትም የገቢና 

የወጪ ሂሳብ ሰነዶች የፋይናንስ ደንብና መመሪያ ተጠብቆ መሰረቱን የሂሰብ ምርመራ ተደርጎ 

በተገኙ ግኝቶች ላይ የማስተካከያ እርምጀዎች እንዲወሰዱ የኦዲት አስተያያት ተሰጥቶ የኦዲት 

ሪፖርቱ ለሚመለከታው አካለት ተደረሽ ተደርጓል፡፡ 

ከታህሳስ 2011 ዓ/ም እስከ መጋቢት 2011 ድረስ ያለዉ የካዝና ልዩ ልዩ ገቢ ሂሳብ ኦዲት 

ተከነዉኗል። ከጥር 2011ዓ/ም እስከ መጋቢት 2011 ዓ/ም ድረስ ያለዉ የመደበኛ ፋይናንሻል ኦዲት 

ተጠናቆ ሪፖርቱ ለሚመለከታው አካለት ተደረሽ ተደርጎል፣ የሾኔ መጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል 

የክልል ፋይናንስና ኢኮኖሚ ልማት ቢሮ የ2009 ዓ.ም የግዥ አፋጸጸም ኦዲት ባደረገው መሰረት 

በተገኙ ግኝቶች ላይ ሆስፒታሉ  ግብረ መልስ እንድሰጥ በአካል በመገኘት ድጋፍ ተደርጎ ግብረ 

መልሱ ለሚመለከተው አካል ተደራሽ አንዲደረግ ተደርጎል' 

የዱራሜ አጠቃላይ ሆስፒታል የ2009 ዓ.ም የዋና ኦዲት ሪፖርት በተገኙ ግኝቶች መሰረት 

ሆስፒታሉ ግብረ መልስ እንዲሰጥ በአካል በመገኘት ድጋፍ ተደርጎ ግብረ መልሱ ለሚመለከተው 

አካል ተደራሽ አንዲደረግ ተደርጎል' በድጋፋዊ ክትትል የ2011 በጀት ዓመት ዕቅድ ዝግጅት የ1ኛ 

ሩብ ዓመት ክንውን ከማኔጅመንቱ ጋር በመሆን በ5 ሆስፒታሎች ድጋፍ ተደርጎ ጠንካራና ደካማ ጎን 

ተለይቶ ግብረ መልስ ተሰጥቶል' 

የሆስፒታሎች የኦዲት ሪፖርቶች በታዩ ግኝቶች ላይ የማስተካከያ እርምጃ እንዲወሰድ ግብረ መልስ 

ተዘጋጅቶ ለ42 ሆስፒታሎችና ለሚመለከታቸው አካላት ተደራሽ ተደርጎል' የተሽካሪካሪ አደጋ 3ኛ 

ወጋን የተለከው ገንዘብ በሲዳማ ዞን ባሉ ሆስፒታሎች½በጅንካ/አጠ/ ሆስፒታል እና ሀዋሳ ሪፌራል 
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ሆስፒታል ወራቤ ኮምፕሬሄንስቭ ሆስፒታል ወላይታ ሶዶ ዩኒቨርስቲ ሆስፒታል በትክክል ሥራ ላይ 

እንዲያውሉ ድጋፍ ተደርጎ የተጠቀሙት በኦዲት ተረጋግጦ ለ20 አገልግሎቱን ለሚሰጡ 

ሆስፒታሎች እንድተካላቸዉ ተደርጎዋል' በተለያዩ ፕሮግራሞች የተላኩ የተራደኦ ሂሳቦች 

እንዲያወራርዱ በሃድያ ዞን½በሲልጤ ዞን እና በሲዳማ ዞን ጋሞ ጎፋ ዞን ዳዉሮ ዞን ወላይታ ዞን 

ድጋፊ ተደርጎ እንዲያወረረዱ ተደርጓል፡፡ 

የዘርፈ ብዙ ኤች አይቪ ኤድስ ድጋፋዊ 0.5% መዋጮ በልዩ ኦዲት ለማድረግ፣ ከክልል ፋይናንስ 

6/ስድስት ከሆስፒታሎችና ጤና ሳይንስ ኮሌጆች የተሻለ ልምድ ያላቸዉን  8/ስምንት ኦዲተሮች 

በድምሩ 14/አሥራ አራት ኦዲተሮች በማሰማራት በ13/ዞኖችና 2/ሁለት ልዩ ወረዳ በድምሩ 46 

ወረዳዎች ተሰርቶ 40 ወረዳዎች ሪፖርት ደርሰዋል፡፡ በዉጤቱም አብዛኛዉ ወረዳዎች በአካወንቱ 

ገንዘብ አለመኖር በአንደንድ ወረዳዎች የመምህራን መዋጮ መቆም ፣በትክክል አለመዋጠት በጥቅቱ 

የምጠቀሱ ክፍተቶች ናቸዉ ።የግንባታ አፈፃጸም ክትትል በ2 ሆስፒታሎችና በ2 ጤና ጠቢያ 

ተደርጎል  

18. የጤናው ሴክተር የመንግስት ኢንፎርሜሽንና ኮሚዩኒኬሽን ስራዎች 

በክልሉ ኤፍ ኤም 100.9 ሬዲዮ አማርኛን ጨምሮ በ47 በተለያዩ የብሔር ብሔረሰቦች ቋንቋዎች 

የጤና ልማት ተግባራት አፈጻፀም፣ የአጣዳፊ ተቅማጥና ትውከት (ኮሌራ)፣ የአንጀት ጥገኛ ትላትልና 

ቢልሀርዝያ በሽታን ለመከለከል፣ የሚያስችሉ መልዕክቶች ተዘጋጅተው ሰፊ ሽፋን እንዲያገኙ 

ተደርጓል፡፡ በደቡብ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት ለተከታታይ 30 ቀናት ወባን ጨርሶ ማስወገድ፣ 

በኤች አይ ቪ/ኤድስ መከለከልና መቆጣጠር፣ አጣዳፊ ተቅማጥና ትውከት(ኮሌራ)፣ ተላላፊ ያልሆኑ 

በሽታዎችን መከላከልና መቆጣጠር ዙሪያ፣ ማህጸን በር ጫፍ ካንሰር መከላከልን አስመልክቶ 

አጫጭር መልዕክቶችን በማሰራት ከ45-60 ጊዜ በሚደርሱ ድግግሞሽ በማሰራት ፕሮግራሙ 

እንዲተላለፍ በማድረግ የህብረተሰቡን አጠቃላይ የጤና ግንዛቤ የማሻሻል ስራ ተስርቷል፡፡ 

በሀገር አቀፍ ደረጃ የቤተሰብ እቅድ አገልግሎትን በተመለከተ በክልላችን ርዕሰ መዲና በሆነችው ሀዋሳ 

ከተማ ከኢፌድሪ ጤና ጥበቃ ሚኒስተር እና ሌሎች አጋሮች ጋር በመተባበር በተለያዩ ዝግጅቶች 

ተከብሮ ውሏል፣ ከተሸከርካሪ ፍሰት የጸዱ መንገዶች ቀን በማስመልከት በተለያዩ ዞኖች በሚገኙ 

ከተሞች የሚከናወኑ ፕሮግራሞችን በመከታተል ለህብረተሰቡ ለማድረስ የተለያዩ ተግባራት 

ተከናውነዋል፡፡ 

አጣዳፊ ተቅማጥና ትዉከት(ኮሌራ)ን መከላከል በተመለከተ እጅን  በወሳኝ ጊዜያቶች መታጠብ እና 

የላንቃ መሰንጠቅ ችግሮችን መካከልን በተመለከተ የግንዛቤ ማስጨበጫ መልዕክቶች ተላልፈዋል፡፡
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በሐላባና ስልጤ ዞኖች የተከሰተውን የጎርፍ መጥለቅለቅ ተከትሎ በህብረተሰቡ ውስጥ የተለያዩ 

በሽታዎች እንዳይዛመቱ  የማስተማር ስራዎች ተሰርተዋል፡፡  

በሀዋሳ ከተማና በአከባቢዋ በተከሰተው እና በምስራቅ ጉጂ ዞኖች በተከሰተው ግጭት ምክንያት 

ከመኖሪያ አካባቢያቸው ተፈናቅለው በጊዜያዊ መጠለያ ሰፍረው ለነበሩ ወገኖች የEmergency 

Communication ስራዎች ተሰርተዋል፡፡ ከነዚህም መካከል፡- የእከክ መከላከል መልዕክት  ብሮሸሮች 

በቁጥር  9‚000፣ ፖስተሮች 1400፣ የአጣዳፊ ተቅማጥና ትውከት  ብሮሸሮች በቁጥር 12‚000፣ 

መጸዳጃ ቤቶችን በተገቢው ገንብቶ መጠቀም መልዕክት  በተመለከተ ባነሮች 100 ብሮሸሮች 

በቁጥር18‚000፣ እጅን በአግባቡ መታጠብና ስነ ምግብ አስመልክቶ ፖስተሮች በቁጥር 2000፣ 

የአጣዳፊ ተቅማጥና ትውከት መከላከልና መቆጣጠር የሚስችሉ ብሮሸሮች በቁጥር 33000፣ ቻርቶች 

80 በመጠቀም የተለያዩ የግንዛቤ ማስጨበጫ እና የኮሙኒዩኬሽን ስራዎችን ሰርቷል፡፡ 
 

የተለያዩ ሴክተር መ/ቤቶች፣ ከፌዴራል ጤና ሚንስቴርና እንዲሁም  አጋር ድርጅቶች ታትመው 

ለቢሮአችን የተላኩ የጤና የህትመት ውጤቶችን፡- ስለደም ግፊት  በሽታ መከላከል የሚገልጽ በቁጥር 

10,000፣ በስኳር በሽታ መከላከል 5,000፣ በማህጸን በር ጫፍ ካንሰር 5,000፣ የጡት ካንሰር 

መከላከያ መንገዶችና ምንነቱን የሚገልጽ በራሪ ወረቀት 4,000 በድምሩ 24,000 የህትመት 

ውጤቶች ለዞኖች እና ልዩ ወረዳዎች ጤና ተቋማት የማሰራጨት ስራ ተሰርቷል፡፡ 
 

የጤናው ሴክተር አፈጻጸም ያለበትን ደረጃ የሚያሳይ በዘመናዊ መንገድ የተዘጋጁ 8 ፎቶ ፍሬሞች፣ 

10 ሻተሮች፣ 9 ባነሮች ቀርበው በጤናው ሴክተር ጉባኤና ሌሎች ዝግጅቶች ላይ ኤግዚቢሽን ተከፍቶ 

እንዲታዩ በማድረግ ተሳታፊዎች ላነሷቸው ጥያቄዎችም ምላሽን እንዲያገኙ ተደርጔል፡፡  

በክልላችን ወላይታ ዞን የቢጫ ወባ ወረርሽኝ በመከሰቱ መገናኛ ዘዴዎችን በመጠቀም ህብረተሰቡን 

ሊስተምሩ የሚችሉ የድምጽ መልዕክቶችን በማዘጋጀት ከኦፋ ወረዳ ጋር አዋሳኝ በሆኑ የወላይታና 

የጋሞ ዞን ወረዳዎች 170 የባነር መልዕክት የማስተላለፍ ስራ ተሰርቷል፡፡ በቢሮው የማህበራዊ 

ሚዲያ የፌስ ቡክ 125 ዜናዎች ተሰርተው በተቋሙ ድረ-ገጽ ላይ ተለቋል በዚህም 7,400 በላይ 

ተከታዮችን ማፍራት ተችሏል፡፡  

በጤና ቢሮ ደረጃ 90 ቀናት እቅድ መነሻ የ60 ቀናት አፈጻፀም ለመገምገም በተዘጋጀው የጋራ የምክክር 

መድረክ ተግባር አስመልክቶ መልዕክት የማስተላለፍ ስራ ተሰርቷል፡፡ በስልጤ ዞን የምዕራብ አዘርነት በርበሬ 

ወረዳ በሌራ ከተማ መጋቢት 26 2011 የወረዳ ትራንስፎርሜሽን አጀንዳ ትግበራ ያስመዘገባቸውን ስኬቶች 

አስመልክቶ የተሞክሮ ልምድ ልውውጥ ኘሮግራም ጉብኝት ማስተባበር እና መረጃ የማደራጀትና  በተለያዩ 

መንገዶች የማሰራጨት ስራም ተሰርቷል፡፡ 
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19. የሥነ ምግባር መከታተያ ክፍል  

በዝግጅትና በመፈፀም ላይ ያለ ያሰራር ጥሰቶች ቀድሞ ከመከላከል አኳያ የተቋሙን ሁሉም 

መኪናዎች ጌጃቸው እንዲለካ እና ለተቋሙ የማያገለግሉ ስልኮች እንዲዘጉ ተደርገዋል፡፡  ለሌላ አካል 

የተሰጠ ውክልና ሳይወርድ የሥልጠና ዕድል ለማግኘት ሲሞክር የነበረ ሠራተኛ ታግዶ እንዲመለስ 

መደረጉ፣ ከባለሙያና ከሠራተኛ የቀረበ ቅሬታ ላይ፣ የዓመት ዕረፍትና የወሊድ ዕረፍት አሰጣጥ 

ክፍተቶች እንዲታረም መደረጉ፣ አንድ ጤና ጣቢያ ላይ ግፋን ሠራተኛ የዲዩቲ አበል በራሱም ሆነ 

በሌሎች ሰራተኞች ስም የሚጠቀምበት ሁኔታ እንዲታረም መደረጉ፣ ከሠራተኞች የተቀነሰ የልማት 

ማህበርና የድርጅት የአባልነት መዋà ገቢ ሣይደረግ በሠራተኛው እጅ ተይዞ የነበረው በኦዲት 

ተረጋግጦ ለህግ እንዲቀርብ መደረጉ፣ በተቀመጠው የጥቆማ ሥርዓታችን መነሻ በማድረግ የዕለት 

ገቢ መሰብሰቢያ ክፍል ሠራተኞችን ኦዲት በማድረግ በእጃቸው የሚገኝ ገንዘብ ወደ መንግስት ካዝና 

እንዲገባ እየተደረገ መገኘቱ፣ ይህ ከዚህ በኋላ እንዳይፈጸም ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ውይይት 

ተደርጎ ከስምምነት ተደርሷል ፡፡ 

የውሎ አበል አጠቃቀም፣ የአሰራር ሥርዓትን ባልተከተለ መንገድ ለ3 ሠራተኞች ሊከፈል የነበረው 

አበል በአስቸኳይ መከላከል ማዳን መቻሉ፣ጥራት የጎደለው ግዥዎች ለምሳሌ ዩፒኤስ፣ስፖንጅ ፍራሽ 

በተደረገ ቁጥጥር ገቢ እንዳይደረግ ተደርጓል፡፡ በህገ ወጥ መንገድ 4 ለግፋን ሠራተኞች እና ለዕለት 

ገቢ ሰብሳቢ በውክልና ስሰሩ ለቆዩት ያለ ውድድር መደብ ተሰትቶአቸው አሁን የተስተካከለ ቢሆንም 

ሊፈጽም የነበረው የደመወዝ ክፍያ በዓመት ሊወጣ ታስቦ የነበረው 5ዐ134 ብር ለማዳን ተችሏል፣ 

በደቡብ ኦሞ ዞን በ4 ወረዳዎች ላይ ጤና መድህን ተግባራዊ መደረጉ ይቃወቃል፡፡ በዚህ መሠረት 

በደቡብ አሪ ወረዳ እና በማሌ ወረዳ ላይ ተሰብስቦ ወደ መንግስት አካውንት መግባት ያለበት ገንዘብ 

በቀበሌ አመራሮች እና ሥራ አስኪያጆች ሊባክን የነበረ ማዳን ተችሏል፣ ቦና ሆስፒታል ለ6 

ሠራተኞች የተደረገ ህገ ወጥ ደመወዝ ጭማሪ እንዲሰረዝ ተደርጓል፣ 

በቅድመ መከላከል የዳነ የመንግሥት ሀብት በጥሬ ገንዘብ 1,93ዐ,668.77 ብር/አንድ ሚሊየን ዘጠኝ 

መቶ ሰላሳ ሺህ ስድስት መቶ ስልሳ ስምንት ብር ከ77 ሣንቲም/ ነው፡፡ አንጋጫ ጤና ጣቢያ ፈቃድ 

ወስዶ እረፍት የወጣ 56 ሰዓት ትርፍ ሰዓት እንደሰራ ተደርጎ ልከፈል የነበረ ገንዘብና ተጨማሪ 

ወይም እጥፍ አበል ለመጠቀም የ18,ዐዐዐ ብር ሰነድ ተዘጋጅቶ ሊመዘበር የነበረውን ማዳን ተችለዋል፡ 

ተመዝብሮ የነበረና የመንግሥት ሀብትን በጥሬገንዘብ 9,594,890.09 /ዘጠኝ ሚሊየን ስምንት መቶ 

ዘጠና አራት ሺህ ስምንት መቶ ዘጠና ብር ከዐ9 ሣንቲም/ ተመላሽ እንዲሆን ተደርገዋል፡፡ 

የ8 ሠራተኞች የሀሰተኛ ትምህርት ሲኦሲ ማዘጋጀትና መጠቀም፤ በጊምቦ ወረዳ በኩጢ ጤና ጣቢያ 

የተመዘበረ ገንዘብ 37,ዐ73 ከ17 ሳንቲም እና ከፋ ዞን ጤና መምሪያ በጨና ወረዳ ኮዳ ጤና ጣቢያ 
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የተመዘበረ ገንዘብ 19‚715 ከ89 ሣንቲም ለኮሚሽኑ የተላኩ የሙስና ወንጀል ጥቆማዎች ናቸው 

በታችኛው እርከን መደራጀት የነበረባቸው የሥነ-ምግባር መከታተያ ክፍል ኦፊሰሮች ዕቅድ 81      

የተደራጁ 54 ስሆን 27 የተወሰኑ አዳዲስ ሥራ የጀመሩ ሆስፒታሎች ላይ፣ በመሆናቸው ክልል 

ጤና ቢሮ ደብዳቤ ጽፎ እንዲመድቡና እንዲያሳውቁን ቢገልጽም የተወሰኑት የበጀት እጥረት በሚል 

ያልመደቡ መሆኑ ታውቀዋል፡፡ በሁሉም ዞኖች የአቅም ግንባታ ሥራዎች ተሠርተዋል ፡፡ዚህም 

መሠረት የሙስና ጽንሰ ሐሳብ ላይ እና የሥነ ምግባር ምንነት ላይ 3027፤ ዕለት ገቢ አሰባሰብና ወደ 

ባንክ የሚገባበት ሂደት ላይ 246፤ የኦዲት ሥራ ጋር የተያያዙ ችግሮች 24፣ በድምሩ 3297 

ባለሙያዎች ሠልጥነዋል፡፡ 

ሌሎች ስልቶችን በመጠቀም ሙሥናን ለመከላከል በታቀደው መሠረት ሚድያ በመጠቀም ዕቅድ 63 

ክንውን 51፤ብሮሸሮች ዕቅድ 12798  ክንውን 12449 በራሪ ጽሑፎች ዕቅድ 6635 ክንውን 596 

ስትኬሮች ዕቅድ 2095  ክንውን 2849 ፖስተሮች  ዕቅድ 992 ክንውን 556 ጥያቄና መልስ 

ውድድር ዕቅድ 7 ክንውን 9 ነው፡፡ 

20. የሰው ሃብት መረጃ ስታትስቲክስ ስራዎችን በሚመለከት 

ደብዳቤዎችን ወጭ ማድረግ 22000 ታቅዶ 20000፤ ከውስጥና ከውጭ የምመጡ ደብዳቤዎች 

መርምሮ ገብ ለማድረግ 12000 ታቅዶ17000፤ ለነባር ማህደሮች ለጄር ቁጥር በማፈላለግ 

ደብዳቤዎችን ለማሰር 22280 ታቅዶ 20000፤ ለአዲስ ማህደር  ኮድ ቁጥር ለመስጠት 2640 ታቅዶ 

10000 ተከናውኖአል፡፡ ውሳኔ የሚሹና የማይሹ ደብዳቤዎችን ለመለየትና ማደራጀት 1000 ታቅዶ 

1200፤ ከሌሎች የስራ ሂደቶች ለምቀርብ ጥያቄዎች ምላሽ ለመስጠት 3000 ታቅዶ 7000፤ጉዳያቸው 

የተጠናቀቀ ቀሪ ደብዳቤዎች ከማህደር ጋር ለማሰር 1080 ታቅዶ 1100 ተከናውኖአል፡፡ በግል ጤና 

ሳይንስና በመንግስት ጤና ሳይንስ ኮሌጅ ተመርቀው የሙያ ፍቃድ ሊሰጣቸው 12000 ዶክመንት 

የማዘጋጀት ሥራ ተሠርቷል፡፡  


