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የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ የቀዳማዊት እመቤት ጽ/ቤት እና 
የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር  

10ኛዉ "የማህፀን ጫፍ፣ የጡት እና የፕሮስቴት ካንሰርን ከአፍሪካ እናጥፋ" ጉባኤ 
በአዲስ አበባ ይካሄዳል 

 
ጋዜጣዊ መግለጫ 

 

ግንቦት 9 ቀን 2008 ዓ.ም ሸራተን ሆቴል 
አዲስ አበባ 

 
በአለማችን በተለይም በአፍሪካ በከፍተኛ ሁኔታ እየተስፋፋ የመጣውን የካንሰር በሽታን ለመቆጣጠር እና ለመግታት እንዲሁም 
በቂ እና ተደራሽ የካንሰር የህክምና አገልግሎትን ለህብረተሰቡ ለማቅረብ  በሚያስችሉ ስትራቴጂዎች ዙሪያ የሚመክረው 
10ኛው “የማህፀን ጫፍ፣ የጡት እና የፕሮስቴት  ካንሰርን ከአፍሪካ እናጥፋ” (Stop Cervical Breast and Prostate 
Cancer in Africa) ጉባኤ በኢትዮጵያ አስተናጋጅነት  ከሐምሌ 17-20 ቀን 2008 ዓ.ም በአፍሪካ ህብረት የስብሰባ 
አዳራሽ ይካሄዳል፡፡ "የአስርት አመታት ስኬቶች እና ዘላቂ ትሩፋቶቻችን" በሚል መርህ የሚካሄደዉ ጉባኤ ባለፉት አስር 
ዓመታት ካንሰርን በመከላከል እና በመቆጣጠር ዙሪያ የአፍሪካ ሀገራት ያስመዘገቧቸውን  ውጤቶች እንዲሁም ያጋጠሟቸውን 
ተግዳሮቶች የሚዳስስ ሲሆን በመስኩ የተገኙ ጠቃሚ ልምዶችን ለመቀመር እና ለማስፋፋት እንዲሁም የማህፀን ጫፍ ፣የጡት 
እና የፕሮስቴት ካንሰርን ከአፍሪካ ለማጥፋት ለሚደረገው ጥረት አስፈላጊውን የአመራር፣ የሀብት እና የክህሎት ድጋፍ 
የማሰባሰብ አላማ ያለው ነው፡፡ 
 

10ኛው "የማህፀን ጫፍ፣ የጡት እና የፕሮስቴት  ካንሰርን ከአፍሪካ እናጥፋ" ጉባኤ በኢ.ፌ.ድ.ሪ ቀዳማዊት እመቤት ክብርት 

ወ/ሮ ሮማን ተስፋዬ የበላይ አስተባባሪነት በሚመራ እና በርካታ የመንግስት ተsማት በተወከሉበት አብይ ኮሚቴ የሚዘጋጅ 

ሲሆን የጤና ጥበቃ ሚ/ር፣ የውጭ ጉዳይ ሚ/ር፣ የመንግስት ኮምንኬሽን ጉዳዮች ጽ/ቤት፣ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር 

ከንቲባ ፅ/ቤት እንዲሁም የሴቶች እና ህፃናት ጉዳይ ሚ/ር ከአዘጋጅ አካላት መሀከል ተጠቃሽ ናቸው፡፡ ጉባኤው የአፍሪካ 

ቀዳማዊ እመቤቶች ፀረ ካንሰር ፎረም (Forum of African First Ladies Against Cervical and Breast 

Cancer) እንዲሁም ፕሪንሰስ ኒኪ ካንሰር ፋውንዴሽን ከተባለ ተቀማጭነቱ በናይጄርያ ሆኖ ባለፉት አስር ዓመታት በአፍሪካ 

ካንሰርን ለመከላከል እና ለመቆጣጠር በሚደረገው እንቅስቃሴ ጉልህ ሚና በመጫወት ላይ ከሚገኝ  ተsም ጋር በመተባበር 

የሚዘጋጅ ነዉ፡፡ ይህ ጉባኤ በተለይ በሴቶች ጤና ጉዳይ ላይ የሚያተኩር እንደመሆኑ "ለሴቶች መብት ልዩ ትኩረት የሚሰጥ 

የአፍሪካ የሰብአዊ መብቶች ዓመት"የሚለውን የአፍሪካ ህብረት የ2016 መሪ ቃል ለመተግበር የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን 
በጉባኤዉ ዝግጅት ላይ በአጋርነት ይሳተፋል፡፡  

 

በ10ኛው "የማህፀን ጫፍ፣የጡት እና የፕሮስቴት  ካንሰርን ከአፍሪካ እናጥፋ" ጉባኤ ላይ የአፍሪካ ሀገራት መሪዎች እና 
ቀዳማዊት እመቤቶች፣ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤቶች አፈ ጉባኤዎች፣ የጤና ሚኒስትሮች፣ የአለም አቀፍ የካንሰር ህክምና እና 



2 
 

ምርምር ተsማት ኃላፊዎች እና ተመራማሪዎች፣ የውጭ እና የሀገር ውስጥ የዘርፉ ተመራማሪዎች እና የህክምና ባለሞያዎች፣ 

የሲቪል ማህበራት እና የግሉ ዘርፍ ተወካዮች እንዲሁም ከካንሰር ህመም የዳኑ ግለሰቦችን ጨምሮ ከ 3000 በላይ 
ተሰብሳቢዎች እንደሚሳተፉ ይጠበቃል፡፡ 

 
በጉባኤው ላይ በአፍሪካ ካንሰር እና የካንሰር ህክምና የሚገኝበትን ሁኔታ የሚዳስሱ እንዲሁም በአለም አቀፍ ደረጃ በካንሰር 
ምርምር እና ህክምና ዘርፍ የተገኙ አዳዲስ ውጤቶችን እና ግኝቶችን የተመለከቱ የምርምር ጽሁፎች ቀርበው ውይይት 

ይደረግባቸዋል፡፡  በተጨማሪም የኢኮኖሚ አቅማቸው ጠንካራ ባልሆኑ ሀገራት በተለይም በቂ የህክምና መሰረተ-ልማት 
በሌለበት ሁኔታ የካንሰር ህክምናን ለህብረተሰቡ ተደራሽ ለማድረግ በሚቻልበት ሁኔታ ላይ ምክክር ይደረጋል፡፡ በጉባኤዉ ላይ 
በካንሰር ህክምና እና ምርምር ላይ ያተኮረ ኤግዚቢሽን ይቀርባል፡፡ በአፍሪካ ህብረት አዳራሽ ከሚደረገው ጉባኤ አንድ ሳምንት 
ቀደም ብለዉ የሚጀምሩት ለህብረተሰቡ ነጻ የካንሰር ምርመራ እና የምክር አገልግሎት እንዲሁም  የጤና ባለሙያዎች ስልጠና 

በኮንፈረንሱ ፕሮግራም የተካተቱ መርኃ-ግብሮች ናቸዉ፡፡  

 

እንደ አለም የጤና ድርጅት ሪፖርት በየዓመቱ በዓለማችን ከ 8 ሚሊዮን በላይ ሰዎች በካንሰር በሽታ ሳቢያ ህይወታቸውን 
ያጣሉ፡፡ ይህ ቁጥር በወባ፣ በኤች አይ ቪ ኤድስ እና በሳንባ ነቀርሳ በሽታዎች ሳቢያ ከሚሞቱ ሰዎች ድምር የሚበልጥ ሲሆን 

በተለይም በታዳጊ ሀገሮች በከፍተኛ ሁኔታ በመጨመር ላይ የሚገኝ ነዉ፡፡ በሀገራችን በየአመቱ ከ64000 በላይ ሰዎች 

በካንሰር የሚያዙ ሲሆን ይህም ብቸኛው የካንሰር ህክምና ተsም የነበረው የጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ካለው የማስተናገድ አቅም 

በላይበመሆኑ በበሽታ የሚከሰተው ጉዳት እንዲባባስ እና የሰለባዎችንም ቁጥር እንዲጨምር ምክንያት ሆል ፡፡ በተለይም 
የማህፅን ጫፍ እና የጡት ካንሰር በሀገራችን በካንሰር በሽታ ሳቢያ ለሚከሰቱ ሞቶች ዋነኛ መንስኤ እንደመሆናቸዉ በሽታው 
በሴቶች ላይ እያደረሰ ያለው ጉዳት እጅግ የከፋ ነው፡፡ በተመሳሳይ ሆኔታ የፕሮስቴት ካንሰር በአለምም ሆነ ሆነ በአህጉራችን 
አፍሪካ ጉዳቱ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ የመጣ የጤና ተግዳሮት ነዉ፡፡     

 

ለዚህ አሳሳቢ ችግር ፈጣን ምላሽ ለመስጠት በክብርት ቀዳማዊት እመቤት ወ/ሮ ሮማን ተስፋዬ እና በጤና ጥበቃ ሚኒስትሩ 

ዶ/ር ከሰተብርሃን  አድማሱ የሚመራ ብሔራዊ የካንሰር ኮሜቴ  ተመስርቶ በርካታ ውጤታማ ተግባራትን በማከናወን ላይ 
ይገኛል፡፡ ብሔራዊ የካንሰር ቁጥጥር ስትራቴጂ ተነድፎ በትግበራ ላይ መዋሉ፣ በአምስት ክልሎች ከፍተኛ የካንሰር ህክምና 

ሆስፒታሎች ግንባታ መጀመሩ እንዲሁም ከጥቂት ወራት በፊት ስራ የጀመረው የወረዳ 8 የካንሰር ህክምና ማዕከል እና በቅርቡ 
በሁሉም የወረዳ ሆስፒታሎች የሚጀመረዉ የማህፀን ጫፍ ካንሰር ምርመራ እና ህክምና ሀገራችን በአጭር ግዜ በዘርፉ 
ካስመዘገበቻቸው ስኬቶች ዉስጥ ተጠቃሽ ናቸው፡፡  

 

10ኛው “የማህፀን ጫፍ፣ የጡት እና የፕሮስቴት ካንሰር ከአፍሪካ እናጥፋ" ጉባኤ  ሀገራችን በኮንፈረንስ ማዕከልነት ያላትን 
እውቅና ከመጨመር እና መልካም ገጽታን ከመገንባት ባሻገር ካንሰርን ለመከላከል በተለይም የማህፀን ጫፍ፣ የጡት እና 
የፕሮስቴት ካንሰርን ከሀገራችን ለማጥፋት እንዲሁም የካንሰር ህክምናን በሁሉም የሀገራችን ክፍሎች ተደራሽ ለማድረግ 
ለሚደረግው ጥረት አጋዥ የሚሆኑ ትብብሮችን ለመመስረት እና ለማጠናከር የሚያስችል ነው፡፡ በተጨማሪም ጉባኤዉን 
በመጠቀም የካንሰር በሽታን  በተመለከተ ለህብረተሰቡ ትክክለኛ ግንዛቤ እና ዕውቀት ለማስጨበጥ ብሎም በሽታውን 
ለመከላከል የህዝብ ንቅናቄ እና የቅንጅት  ስራዎችን በማስጀመር ሂደት ላይ እንገኛለን፡፡   

 
ይህንንም ለማገዝ ከጉባኤዉ አስቀድሞ በካንሰር በሽታ እና ህክምና ዙሪያ ለመገናኛ ብዙሀን የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠና 

የሚሰጥ ሲሆን በጉባኤው ወቅትም ነፃ የካንሰር ምርመራ እና የምክር  አገልግሎት በአዲስ አበባ በሚገኙ የተለያዩ የጤና ተsሞች 
ውስጥ ይሰጣል፡፡ ህብረተሰቡ በዚህ የነፃ የምርመራ አገልግሎት ተጠቃሚ በመሆን በበሽታው ዙሪያ ያለውን ዕውቀት 
እንዲያዳብር እና በግለሰብ፣ በቤተሰብ እና በማህበረሰብ ደረጃ በሽታውን አስቀድሞ ለመከላከል እና ወቅታዊ ህክምና ለማግኘት 

የሚደረገውን ጥረት አጋዥ ኃይል እንዲሆን እያሳሰብን 10ኛውን "የማህፀን ጫፍ፣ የጡት እና የፕሮስቴት ካንሰር ከአፍሪካ 

እናጥፋ"ጉባኤ በስኬት ለማከናወን ህብረተሰቡ እና የሚመለከታቸው አካላት ያልተቆጠበ ትብብር እና ድጋፋቸውን እንዲሰጡ 
ከወዲሁ ጥሪያችንን እናቀርባለን፡፡ 
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ሮማን ተስፋዬ አብነህ 

የኢ.ፌ.ዲ.ሪ ቀዳማዊት አመቤት  

 ዶ/ር ከሰተብርሀን አድማሱ 

የኢ.ፌ.ዲ.ሪ የጤና ጥበቃ ሚኒስትር 

 

 

 

 

ለተጨማሪ መረጃ www.http://10thstopcervicalcancerinafrica.org/ ይጎብኙ ወይም በስልክ ቁጥር 
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