
              የኤ.ፌ.ዴ.ሪ ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር  

የኢቦላ ወረርሽኝን በመከላከል ዙርያ የምዕራብ ኣፍሪካ ኣገራትን ለመደገፍ 
የሚንቀሳቀሰው በጎ ፈቃደኛ የጤና ባለሙያዎች ግብረ ሃይል ስምሪት አስመልክቶ 
የተሰጠ ስልጠና ፡፡  

በአሁኑ ወቅት በተወሰኑ የምእራብ አፍሪ ሃገራት በስፋት የሚታየው የኢቦላ ቫይረስ ከኣፍሪካ አልፎ 
ኣለም አቀፋዊ ስጋት መሆኑ ይታወቃል ፡፡የኢቦላን ቫይረስ ስርጭት ለመግታት ሁሉም ሃገራት 
የራሳቸውን ጥንቃቄ ከማድረግ ባሻገር በበሽታው የተጠቁ ሃገራትም ድጋፍ እንዲያደርጉ በተባበሩት 
መንግስታት በአለም ጤና ድርጅትና አፍሪካ ህብረት በኩል ጥሪ መተላለፉ የሚታወቅ ነው ፡፡  

በኢትዮጵያ የኢቦላ ቫይረስ ወደ ሃገር ውስጥ እዳይገባ የተጠናከረ ቁጥጥር በማድረግና ቫይረሱ በድንገት 
ቢገባ እንኳ ተገቢውን ህክምና ለመስጠት የሚያስችል የተሟላ ቅድመ ዝግጅት ኣድርጋለች ፡፡ በሽታውን 
በመከላከል ረገድ ጠንካራ ዝግጁነት ካላቸው ሁለት የአፍሪካ ሃገራት ኢትዮጵያ አንዷ መሆንዋን በአለም 
ጤና ድርጅት ተመስክሯል ፡፡ 

በሌላ በኩል ኢትዮጵያ ከአፍሪካ ህብረት የቀረበላትን ጥሪ በመቀበልና የህብረቱ መቀመጫ ከመሆኗም 
አንፃር በበሽታው የተጠቁ የምዕራብ ኣፍሪካ ሃገራትን ለመደገፍ የአፍሪካዊ ወንድማማችነት ግንባር 
ቀደም ሚናዋን ለመወጣት 210 በጎ ፍቃደኛ የጤና ባለመያዎችን ወደ ኣገሪቱ ለመላክ ግማሽ ሚሊዮን 
ዶላር ለመስጠት መወሰኗ ይታወሳል ፡፡  

በዚሁ መሰረት የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ከሁሉም የሃገሪቱ ክልሎች የበጎ ፍቃድ አገልግሎት ለመስጠት 
ለሚፈልጉ ባለሙያዎች ያደረገውን ጥሪ ተከትሎ ከተለያዩ የሙያ ዘርፎች ከ1100 በላይ የጤና 
ባለሙያዎች ፈቃደኛ ሆነው አመልክተዋል ፡፡ ከነዚህ መካለከል በተለያየ የሙያ ስብጥር 210 
ባለሙያዎች ተመርጠው ከህዳር 2007 ዓ.ም መጨረሻ አካባቢ ጀምሮ ወደ ላይቤሪያ ፣ሴራሊዮን ፣ጊኒ 
በመሄድ አግልግሎት እንዲሰጡ ይደርጋል ፡፡ የስምሪቱ ሁኔታ በአፍሪካ ህብረት ጋር የሚወሰን ይሆናል 
፡፡  

የጤና ባለሙያዎቹ የሚሄዱባቸው አገራት ከመንቀሳቀሳቸው አስቀድሞ በኢቦላ በሽታ መከላከልና 
መቆጣጠር ላይ በህክምና አሰጣጡ እንዲሁም ለራሳቸው ማድረግ የሚገባቸው ጥንቃቄ ዙርያ ተገቢው 
ስልጠና ይሰጣቸዋል ፡፡ በተጨማሪም በሚሄዱበት አገር የሁለት ሳምንታት ቴክኒካዊ ስልጠና በጥልቀት 
የሚሰጣቸው ይሆናል ፡፡ ተልእኮኣቸውን ፈፅመው ሲመለሱ ስለሚኖረው የጥንቃቄ እርምጃም መንግስት 
ተገቢውን ትኩረት የሚሰጥበት ይሆናል ፡፡  

ባለሙያዎቹ ከሚሰጡት ህክምና አገልግሎት ባሻገር ኢትዮጵያ ውስጥ በጤናው ዘርፍ በአለም ደረጃ 
የምትታወቅበት የማህበረሰብ ጤና ልማት አደረጃጀት ተሞክሮ ወደሚሄዱባቸው አገሮች በማስተላለፍ 
የህብረተሰብ ንቅናቄ በመፍጠር የበሽታውን ስርጭት በአጭር ጊዜ ለማቆም እንዲቻል ከፍተኛ አስተዋፅኦ 
አንደሚያርጉ ይታመናል ፡፡ 

የበጎ ፈቃደኛ ግበረ ሃይሉ የሙያ ስብጥር ከዚህ በታች በሰንጠረዥ ተመልክቷል  

የሙያ አይነት    ብዛት  ምርመራ  
ሐኪም  21  
የህበረተሰብ ጤና መኮንን  35  
ነርስ  84  
ፊልድ ኢፒዲሞሎጂስት  21  
ሳይካትሪሰት 7  



ሳይኮሎጂሰት 7  
የአካባቢ ጤና ባለሙያ  
የፋርማሲ የጤና ባለሙያ                   

7  

የጤና ትምህርት ባለሙያ  77  
የላብራቶሪ ባለሙያ    
        ድምር     210   
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