
በካንቤራ/አውስትራሊያ በአዲስ አበባ ለሚገኘው የፊስቱላ ሆስፒታል 

የገንዘብ ማሰባሰቢያ ስብሰባ ተደረገ 

 

የካንቤራ ከተማ ነዋሪዎች በቅዱስ ጳውሎስ ቤተክርስቲያን በመገኘት በአዲስ አበባ ለሚገኘው በዶ/ር 

ካትሪን ሀምሊን ለሚመራው የፊስቱላ ሆስፒታል ከአምስት ሺ የአውስትራሊያ ዶላር በላይ ለገሱ። 

በዚሁ የገንዘብ ማሰባሰቢያ ስብሰባ ላይ በአውስትራሊያና ኒውዚላንድ የኢትዮጵያ አምባሳደር አረጋ ኃይሉ 

ተፈራ የመክፈቻ ንግግር አድርገዋል።  

 

 

 

 

በዚሁ ንግግራቸውም ዶ/ር ካትሪን ሀምሊን እ.ኤ.አ. በ1924 በተወለዱባት ሲድኒ ወይም ሌላ የበለጸገ አገር 

የህክምና ሙያቸውን መተግበር ሲችሉ ወደ ኢትዮጵያ በመሄድ የፊስቱላ ሆስፒታልን በማቋቋም 

የአትዮጵያን ሴቶችና ልጃገረዶች እየረዱ ከግማሽ ምዕተ-ዓመት በላይ መቆየታቸውንና ዛሬ በ90 ዓመት 

ዕድሜያቸውም አገልግሎት እየሰጡ መሆናቸው ለአገራችን ኢትዮጵያ በተለይም የፊስቱላ ችግር 



ለሚደርስባቸው ኢትዮጵያውያን ሴቶችና ልጃገረዶች ያላቸውን ፍቅር፣ እነርሱን ለመርዳት ያላቸውን 

ቁርጠኝነት ያመለክታል። 

 

 በመሆኑም እኛ ኢትዮጵያውያን ለዶ/ር ካትሪን ሀምሊን ታላቅ አክብሮትና ፍቅር አለን ብለዋል። 

በመቀጠልም አውስትራሊያውያን፣ በአውስትራሊያና ኒውዚላንድ እንዲሁም በሌላው ዓለም የሚኖሩ 

ኢትዮጵያውያንና ትውልድ ኢትዮጵያውያን የዶ/ር ሀምሊንን የፊስቱላ ሆስፒታልና የአዋላጆች ኮሌጃቸውን 

በሚቻላቸው ሁሉ እንዲረዱ ጠይቀዋል። 

 



በዚሁ ዕለት የፊስቱላ ሆስፒታል ባለቤት የዶ/ር ሀምሊን ተወካይ ወ/ሮ ሉሲ ፔሪ ስለ ፊስቱላ ሆስፒታል 

አመሠራረት፣ የፊስቱላ ችግር ያለባቸው ሴቶችና ልጃገረዶች ሁኔታ፣ ዶ/ር ሀምሊን በ90 ዓመታቸው 

የጠየቁት የልደት በዓል ስጦታዎች በተመለከተ ገለጻ አድርገዋል። የፊስቱላ ሆስፒታል እንቅስቃሴን 

በተመለከተም አጭር ፊልም ለታዳሚው አቅርበዋል። 

ዶ/ር ካትሪን ሀምሊን የጠየቋቸው ስጦታዎች ከዚህ በታች የተመለከቱት ናቸው። 

 

If you would like to make a donation to Dr Hamlin’s 90th Birthday appeal, please click http://hamlin.org.au/90-birthday-dr-

hamlin/ 

 

 
DR HAMLIN’S GIFT REGISTRY Cost Quantity needed 

Patient slippers $10 500 

Dress, nightgown and bedding $30 500 

Long-term physiotherapy $50 300 

Support pack for cured patients returning home $100 200 

100 metre roll of fabric for homecoming dresses $250 200 

Caesarean section surgery $500 250 

Fistula operations $600 200 

One year of accommodation at Desta Mender $1,000 100 

One year of midwifery training $4,000 50 

Equip a regional midwifery clinic for a full year $10,000 10 

Housing for five midwives in the field $15,000 3 

A four-year midwifery degree $16,000 10 

A rural midwifery clinic built and fully equipped $35,000 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


