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የኢትዮጵያ ብሔራዊ አክሬዲቴሸን 

ጽ/ቤትበሕክምና፣በፍተሻና  

በኢንስፔክሽን  ዘርች ለሰባት ተቋሞች 

አክሬዲቴሽን ሰጠ፡፡ 

 

በኢትዮጵያ ብሔራዊ አክሬዲቴሸን ጽ/ቤቱ 

ባለፊት ሶስት ወራት በሕክምና፣በፍተሻና  

በኢንስፔክሽን ዘርች ለአምስት ተቋሞች 

አክሬዲቴሽት ሰጠ፡፡ 

ጽ/ቤቱ የአክሬዲቴሽን አገልግሎት የሰጣቸው 

በአማራ ክልል ባህርዳር ለሚገኘው የአማራ 

የሕብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት በሕክምና 

ላቦራቶሪ ISO 15189 በሰባት የፍተሻ ወሰኖች፣ 

በፍተሻ ላቦራቶሪ በISO/IEC 17025 ቢሸፍቱ 

ለሚገኘው ለፓን አፍሪካ ቬተርነሪ ቫክሲን 

ሴንተር እንዲሁም በኢንስፔክሽን  

የአክሬዲቴሽን  አገልግሎት ተጠቃሚ የሆኑት 

በISO/IEC 17020 ለኢትዮጵያ የተስማሚነት ምዘና 

ድርጅት፣የኮንትሮል ዩኒየን ኢትዮያ 

የኢንስፔክሽንና ሰርተፍኬሽን ኃ.የተ፣የግ.ማህበር 

እና የአፍሮ እስታር ኤ.ዋይ ኖብል 

ኢንስፔክሽንና ሰርቪላንስ ሰርቪስ እና 

ኪው.አይ.ቲ.ኤስ ኢንስፔክሽን ኃላፊነቱ 

የተወሰነ የግል ማህበር ናቸው፡፡ 

 

 

ኪው.አይ.ቲ.ኤስ ኢንስፔክሽን አክሬዲቴሽን 

ሰርቲፍኬት ሲቀበሉ 

 

 

ኤ.ዋይ ኖብል ኢንስፔክሽንና ሰርቪላንስ ሰርቪስ 

ሰርቲፍኬት ሲቀበሉ 

 

 

 

 



 

 

ጽ/ቤቱ በአማራ ክልል ባህርዳር ለሚገኘው 

የአማራ የሕብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት 

በሕክምና ላቦራቶሪ አክሬዲቴሽን የሰጠው  

በክኒሊካል ኬሚስትሪ ALT,AST, ALP, 

Glucose, Creatinine, Urea, Total Protein, 

Total Protein, Bilirubin Total, Bilirubin 

Direct, Triglycerides, Amylase, Albumin, 

Uric acid፣ ሔማቶሎጂ Cell Blood Count, 

፣ሴሮሎጂ Rubell and Measles 

Investigation ፣ፓራስቶሎጂ leishmania 

identification through culture NNN 

method and Microscopy/ CD4 Count 

through Fluorescent Photomicroscope 

and light absorbance detection method 

ሌሽማኒያ፣ ማይክሮ ባዮሎጂ Micro biological 

and sensitivity test through culture and 

sensitivity፣ በማይክሮ ባክቴሪያ ቱበርክሎሲስ 

ምርመራ Tuberculosis Identification TB 

culture/ MGIT and LJ , Gene Xpert< 

AFB የፍተሻ ወሰኖች ነው፡፡ 

 

 

 

የአማራ የሕብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት በሕክምና 

ላቦራቶሪ አክሬዲቴሽን ሰርቲፍኬት ሲቀበሉ 

በፍተሻ ላቦራቶሪ የአክሬዲቴሸን ተጠቃሚ 

የሆነው ቢሸፍቱ የሚገኘው የፓን አፍሪካ 

ቬተርነሪ ቫክሲን ሴንተር በቬተርናሪ ቫክሲን 

የፍተሻ ወሰን የአክሬዲቴሽን ተጠቃሚ የሆኑ 

ሲሆን ላቦራቶሪው በዚህ የፍትሻ ወሰን 

የአክሬዲቴሽን ተጠቃሚ በመሆኑ በእንስሳት 

ክትባት ዘርፍ የሚሰጠውን አገልግሎት 

አስተማማኝነት እንዲኖረው ከፍተኛ ፋይዳ 

አለው፡፡ 

 

የፓን አፍሪካ ቬተርነሪ ቫክሲን ሴንተር 

የአክሬዲቴሽን ሰርቲፍኬት ሲቀበሉ 



 

በተመሳሳይ በኢንስፔክሽን ዘርፍ የአክሬዲቴሸን 

አገልግሎት ያገኘው የኢትዮጵያ ተስማሚነት 

ምዘና ፣ኮንትሮር ዩኒየን ኢትዮጵያ 

የኢንስፔክሽንና ሰርቲፍኬሽን አገልግሎት 

ኃ.የተ.የግል ማህበር፣ እስታር ኢትዮጵያ 

ኃ.የተ.የግል ማህበር ኤ.ዋይ ኖብልና 

ኪው.አይ.ቲ.ኤስ የተባሉ የኢንስፔክሽን 

ተቋሞች   ሲሆኑ እነዚህ ድርጅቶች 

አክሬዲቴሽን ያገኙት በግብርና ምርቶች 

ኢንስፔክሽን ሲሆን አክሬዲቴሸን አገልግሎቱም  

የቅባት እህሎች፣ጥራጥሬና የብርዕ ሰብሎች 

ጥራትና ደረጃ ለመፈተሽ የሚያስችላቸውን 

ብቃት የሚያረጋግጥ ነው፡፡ 

በአማራ ክልል ባህርዳር ለሚገኘው የአማራ 

የሕብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት የአክሬዲቴሽን 

አገልግሎት ተጠቃሚ ከሆነባቸው የፍተሻ 

ወሰኖች ውስጥ በተለይ በክኒሊካል ኬሚስትሪ 

የፍተሻ ወሰን የስኳርና የስብ መጠንን በአግባቡ 

ለመፈተሽ፣ እንዲሁም የጉበትና የኩላሊት 

ሥራን በትክክል ለማወቅ የሔማቶሎጂ የፍተሻ 

ወሰን የቀይና የነጭ የደም ሕዋሳትንና 

እንዲሁም በደም ውስጥ የሚገኝ 

የሔሞግሎቢንና የፐላትሌት መጠንን በአግበቡ 

ለመፈተሽ የሚያስችል ብቃት እንዳለው 

የሚያስችል ማረጋገጫ ነው የተሰጠው፡፡ 

የሕክምና ላቦራቶሪው የአክሬዲቴሽን ባገኘባቸው 

ዘርፎች የኤች.አይ.ቪ እና የሲዲ ፎር መጠንን 

በአግባቡ ለመፈተሽ እንዲሁም የኤች.አይ.ቪ 

ቫይረስን በሕፃናት ላይ በመጀመሪያው ደረጃ ላይ 

እያለ አስቀድሞ ለማወቅ የሚያስችሉ የፍተሻ 

ወሰኖች ላይ የአክሬዲቴሸን አገልግሎት 

ተጠቃሚ ሆኗል፡፡ 

ከዚህም በተጨማሪ መድሃኒቱን እየተላመደ 

በመጣው የቲቪ ምርመራ ላይ በሶስት የፍተሻ 

ወሰኖች በጅን ኤክስፐርት፣በቲቢ ካልቸር እና 

ማይክሮስኮፒ የሚጠበቅባቸውን ብቃት 

በማሟላታቸው እውቅና አግኝተዋል፡፡ ከዚህም 

በተጨማሪም ሌሽማኒያ ለተሰኘ ተዋህሲያን 

ለመፈተሽ እውቅና ማግኘት የአክሬዲቴሽን 

ተጠቃሚ ሆነዋል፡፡ 

በአማራ ክልል ባህርዳር ለሚገኘው የአማራ 

የሕብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት የሁሉም 

የፍተሻ ወሰኖች በተቋሙ በሚሰጡ ሁሉም 

አይነት አገልግሎቶች እውቅና በማግኘት 

የሃገሪቱ የመጀመሪያው የተስማሚነት ምዘና 

ድርጅት ሆኗል፡፡ 

ኢንስቲትዩቱ በነዚህ ዘርፎች የአክሬዲቴሽን 

አገልግሎት ተጠቃሚ መሆኑ በክልሉ 

ለሕብረተሰቡ ሚሰጣቸው የላቦራቶሪ ፍተሻ 

ውጤቶች አስተማማኝና ተገልጋዩንም 

ከተደጋጋሚ ምርመራ ወጪ የሚያድኑት 

በመሆኑ ፋይዳው እጅግ ከፍተኛ ነው፡፡ 

የኢትዮጵያ የተስማሚነት ምዘና 

ደርጅት፣ኮንትሮር ዩኒየን ኢትዮጵያ 

የኢንስፔክሽንና ሰርቲፍኬሽን አገልግሎት 

ኃ.የተ.የግል ማህበርና እስታር ኢትዮጵያ 

ኃ.የተ.የግል ማህበር ኤ.ዋይ ኖብልና 

ኪው.አይ.ቲ.ኤስ የተባሉ የኢንስፔክሽን 

ተቋሞች  የአክሬዲቴሽን አገልግሎት ተጠቃሚ 



 

የሆኑበት የኢንስፔክሽን ዘርፍ በተለይ በግብርና 

ምርቶች ኢንስፔክሽን በመሆኑ የሃገሪቱ 

ምርቶች ወደ ውጭ ሃገር በሚላኩበት ወቅት 

ትክክለኛ የኢንስፔክሽን አገልግሎት በመስጠት 

ምርቶቹ ወደ ዓለም ገበያ እንዲገቡ ለማስቻል 

ከፍተኛ ፋይዳ አለው፡፡ 

                                                       

በአማራ ክልል ባህርዳር ለሚገኘው የአማራ 

የሕብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት የሁሉም 

የፍተሻ ወሰኖች በተቋሙ በሚሰጡ ሁሉም 

አይነት አገልግሎቶች እውቅና በማግኘት 

የሃገሪቱ የመጀመሪያው የሕብረተሰብ ጤና 

ኢንስቲትዩት ሆኗል፡፡ 

ኢንስቲትዩቱ በነዚህ ዘርፎች የአክሬዲቴሽን 

አገልግሎት ተጠቃሚ መሆኑ በክልሉ 

ለሕብረተሰቡ ሚሰጣቸው የላቦራቶሪ ፍተሻ 

ውጤቶች አስተማማኝና ተገልጋዩንም 

ከተደጋጋሚ ምርመራ ወጪ የሚያድኑት 

በመሆኑ ፋይዳው እጅግ ከፍተኛ ነው፡፡ 

በኢንስፔክሽን ዘርፍ አክሪዲት የሆኑ ተቋማት 

በተለይ በግብርና ምርቶች ኢንስፔክሽን በመሆኑ 

የሃገሪቱ ምርቶች ወደ ውጭ ሃገር በሚላኩበት 

ወቅት ትክክለኛ የኢንስፔክሽን አገልግሎት 

በመስጠት ምርቶቹ ወደ ዓለም ገበያ እንዲገቡ 

ለማስቻል ከፍተኛ ፋይዳ አላቸው፡፡                                                                

    በፍተሻ ላቦራቶሪ ISO/IEC 

17025፡2017 ደረጃ ስልጠና ሰጠ፡ 

የኢትዮጵያ ብሔራዊ አክሬዲቴሸን ጽ/ቤት 

ከተለያዩ ተቋማት ለተውጣጡ 35 

ባለሙያዎች በፍተሻ ላቦራቶሪ ISO/IEC 

17025፡2017 ደረጃ ስልጠና ሰጠ፡፡ 

ታህሳስ 23 ቀን 2011ዓ.ም በአዲስ አበባ 

ካሌብ ሆቴል በተሰጠው ስልጠና ላይ ከ12 

የተለያዩ የወተት አምራች ድርጅቶችና 

ከሥጋና ወተት ኢንዱስትሪ ልማት 

ኢንስቲትዩት የተውጣጡ የሥራ 

ሃላፊዎች፣የጥራት ቁጥጥር ዳይሬክተሮችና 

የተለያዩ ባለሙያዎች ተሳታፊ ሆነዋል፡፡ 

ለሁለት ቀናት በቆየው በዚሁ የግንዛቤ 

ማስጨበጫ ስልጠና ተቋማት እንዴት ወደ 

አክሬዲቴሽን መምጣት እንደሚችሉና 

ደረጃውን እንዴት መተግበር እንደሚቻል 

ዝርዝር ቴክኒካዊ ጉዳዮች ላይ ስልጠናው 

ተሰጥቷል፡፡ 

 

በፍተሻ ላቦራቶሪ ISO/IEC 17025፡2017 ደረጃ 

ስልጠና ሲሰጥ፡ 

የጽ/ቤቱ ዋና ዳይሬክተር አቶ አርአያ ፍስሃ 

በግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠና መክፈቻው 

ላይ እንደተናገሩት የወተትና የሥራ ዘርፍ 

የአክሬዲቴሸን አገልግሎት ተጠቃሚ መሆኑ 

የሃገሪቱ የወጪ ንግድን ከማሳደግ አንፃር 

ከፍተኛ ፋይዳ አለው፡፡ 



 

በሥጋና ወተት ዘርፍ የሚታዩ የገበያ 

ክፍተቶችን ለማሟላት አንዱ መንገድ 

የአክሬዲቴሽን ተጠቃሚ መሆኑን 

ብቃታቸው በተረጋገጡ ላቦራቶሪዎች ፍተሻ 

ማድረግና አክሪዲት የሆኑ የኢንስፔክሽን 

ተቋማትን መጠቀም እንደሆነ ዋና 

ዳይሬክተሩ ጠቁመው ጽ/ቤቱ ወደ 

አክሬዲቴሸን ለሚመጡ ተቋማት ደረጃው 

የላቀ ግንዛቤ በመፍጠር ረገድ እገዛ 

እንደሚያደርግ አመልክተዋል፡፡ 

ተቋማቱ ግን ተናበውና ተቀራርበው ቢሰሩ 

ለውጤት መብቃት እንደሚችሉ ያመለከቱት 

ዋናዳይሬክተሩ አንዱ ተቋም ያለውን 

መልካም ተሞክሮ ወደ ሌላው ተቋም 

እንዲሰፋ ማድረግ እንደሚገባም 

አብራርተዋል፡፡ 

 

ባለፉት ሶስት ወራት በፐርሰን 

ሰርቲፍኬሽን ላይ በአማራ በድሬደዋና 

በአዲስ አበባ የግንዛቤ ማስጨበጫ 

ስልጠና ተሰጠ 

የኢትዮጵያ ብሔራዊ አክሬዲቴሸን ጽ/ቤት 

ባለፊት ስድስት ወራት በተለይ ለብቃት 

ምዘና ማዕከላት ትኩረት በማድረግ ለአዲስ 

አበባ ከተማ አስተዳደር የብቃት ምዘና 

ማዕከል፣ ለአማራ ክልል የብቃት ምዘና 

ማዕከልና ለድሬደዋ ከተማ አስተዳዳረ 

የብቃት ምዘና ማዕከል ባለሙያዎች ስልጠና 

ሰጠ፡፡ 

ጽ/ቤቱ ስልጠናውን የሰጠው ISO/IEC፡ 

17024 ዓላመ አቀፍ ደረጃን መሰረት አድርጎ 

ሲሆን ተቋማት ወደ አክሬዲቴሽን 

እንዲመጡ በደረጃው ላይ ግንዛቤ መፍጠር 

ተገቢ በመሆኑ በደረጃው ላይ ትኩረት 

ተደረጎ ስልጠናው እንዲሰጥ ተደረጓል፡፡ 

የብቃት ምዘና ማዕከላት ለሕብረተሰቡ 

የሚሰጡት አገልገሎት ወይንም ተመዛኝ 

ባለሙያዎችን በአግባቡና ስርአት ባለውና 

ወጥነትን በጠበቀ መልክ ለመመዘን 

እንዲችሉ አክሬዲቴሸን ከፍተኛ ፋይዳ ያለው 

በመሆኑ ስልጠናው ተዘጋጅቷል፡፡ 

በቀጣይም በሌሎች ክልሎች በተመሳሳይ 

የብቃት ምዘና ማዕከላት ስልጠናውን 

ለመስጠት ጽ/ቤቱ እቅድ ያለው ሲሆን 

ተቋማት በስልጠናው ተቅመው ወደ 

አክሬዲቴሽን ለመምጣት ጥረት ማደረግ 

እንደሚገባቸው በስልጠው ላይ ውይይት 

ተደርጎበታል፡፡ 

በአዲስ አበባ፣በጎንደርና በድሬደዋ 

በተካሔደው የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠና 

ላይ በአዲስ አበባ ከአዲስ አበባ አስተዳደር 

ሲ.ኦ.ሲ ማዕከል በጎንደር በተካሔደው 

የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠና ከአመራ 

ክልል የተለያዩ የብቃት ምዘና ማዕከላት 

እንዲሁም በድሬደዋ ከድሬደዋ አስተዳደር 

የብቃት ማዕከላት ከ60 በላይ 

ባለሙየዎች ተሳታፊ ሆነዋል፡፡ 



 

የጥራት መሰረተ ልማት ተቋማት 

ሥራዎቻቸውን አቀናጅተውና በጋራ 

ሊሰሩ እንደሚገባና ተገለጸ፡፡ 

 

የጥራት መሰረተ ልማት ተቋማት 

ሥራዎቻቸውን አቀናጅተውና በጋራ ሊሰሩ 

እንደሚገባና በኢንዱስትሪው ዘረፍ የሚስተዋሉ 

ችግሮችን ለመፍታት መረባረብ እንደሚገባ 

የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስትር ዴኤታ ገለፁ፡፡ 

ሚኒስትር ዴኤታው አቶ እሸቴ አስፋው ይህን 

የተናገሩት የኢትዮጵያ ብሔራዊ አክሬዲቴሸን 

ጽ/ቤት ለንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ተጠሪ 

ተቋማት በአክሬዲቴሸን ዙሪያ ባዘጋጀው የግማሽ 

ቀን የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠና ላይ ነው፡፡ 

ሚኒስትር ዴኤታው  የኢንዱስትሪው ዘርፍ 

በሃገር ደረጃ የሚጠበቅበትን ውጤት 

እንዲያስገኝ በዘርፉ ያሉትን ችግሮች ለይቶ 

ማነቆዎችን ማስወገድ ይገባል ብለዋል፡፡ 

የተቋማት ቅንጅት፣ደረጃን መሰረት ያደረገ 

ምርትና አገልግሎት፣የላቦራቶሪ ፍተሻ 

ሥራዎችና የካሊብሬሸን አገልግሎት 

እንዲጠናከር መንግስት አገልግሎት እንዲሰጡ 

ያቋቋማቸው ተቋማት ቅንጅታዊ ሥራ ወሳኝ 

እንደሆነ ገልፀዋል፡፡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ተሳታፊዎች በከፊል 

 

የጽቤቱ ዋና ዳይሬክተር አቶ አርአያ ፍስሃ ገለጻ 

ሲያደርጉ 



 

የጽ/ቤቱ ዋና ዳይሬክተር አቶ አርአያ ፍስሃ ስለ 

አክሬዲቴሽን ምንነት፣አክሬዲቴሽን ለኢኮኖሚ 

ሽግግር ያለው ፋይዳ፣አክሬዲቴሽን ከሌሎች 

ተቋማት ጋር ያለውን ግንኙነት ወደ 

አክሬዲቴሸን የሚመጡ የተስማሚነት ምዘና 

ተቋማት እና እንዲሁም በአክሬዲቴሽን በዘርፍ 

ያሉ መልካም አጋጣሚዎችና ፈተናዎችን 

የተመለከተ ጽሁፍ አቅረበው ውይይት 

ተደርጎባቸዋል፡፡ 

አክሬዲቴሽን ብቃትን በምን መልክ እንደሚለካ 

በዋና ዳይሬክተሩ በዝርዝር የቀረበ ሲሆን ብቃት  

በናሙና አወሳሰድ፣ በፍተሻ ዘዴ፣በሥራ ውስጥ 

የሚሳተፉ ባለሙያዎች ብቃት፣ለሥራው 

የሚያስፈልጉ መሳሪያዎችና የአሰራር ስርዓት 

ብቃትና ይህንን የአሰራር ስርዓት ቀጣይነት 

እንዲኖረው በማድርግ ሂደት ውስጥ ያለውን 

ሂደት እንደሚያካትት በዝርዝር አቅርበዋል፡፡ 

ከዚህ በተጨማሪም ብቃት መረጃዎችን 

በመተንተን እንደሚገለጽ አቶ አርአያ ጠቁመው 

የአክሬዲቴሽን ግብ ሶስት መሰረታዊ ጉዳዮችን 

እንደያዘና እነሱም የሰውን ጤና 

መጠበቅ፣የሸማቾችን ደህንነነት መጠበቅና 

የአካባቢን ደህንነት ማረጋገጥና መጠበቅ 

እንደሆነ አስምረውበታል፡፡ 

የአክሬዲቴሸን ሰፊ ጥቅሞች እንዳሉት 

የዘረዘሩት ዋና ዳይሬክተሩ ደረጃዎችን ተግበራዊ 

ለማደርግ፣መሳሪያዎችን በትክክል ስራ ላይ 

ለማዋል፣የመለኪያ መሳሪያዎችን ትክክለኛነት 

ለማረጋገጥ፣ እንደሚጠቅምና በመንግስት 

ደረጃም ትክክለኛ ውሳኔ ለመስጠት፣ንግድን 

ለማቀላጠፍና ዓለም አቀፍ የንግድ እንቅፋቶችን 

ለማስወገድ ከፍተኛ ፋይዳ እዳለው 

አብራርተዋል፡፡ 

የአክሬዲቴሽን አገልግሎት በንግድ ትስስሩ 

ውስጥ ያለውን ቁርኝት ያብራሩት ዋና 

ዳይሬክተሩ አክሬዲቴሽን ለተስማሚነት ምዘና 

ተቋማትም በአንድ በተወሰነ የተስማሚነት 

ምዘና መስክ ብቃት እንዳላቸው 

ለማረጋገጥ፣ቀጣይነት ላለው እደገት እንዲሁም 

ለተወዳዳሪነት ከፍተኛ ጠቀሜታ አለው ሲሉም 

አብራርተዋል፡፡ 

የጽ/ቤቱ የአምስት ወር የሥራ አፈፃፃምም 

በጽ/ቤቱ ምክትል ዋና ዳይሬክተር አቶ ጌትነት 

ጽጌመላክ የቀረበ ሲሆን ም/ዋና ዳይሬክተሩ 

በአክሬዲቴሸን ዘርፍ ያሉ ችግሮች ኩረት 

ተሰጥቷቸው ከተፈቱ የሃገሪቱን የወጪ ንግድ 

ለማሳደግና የንግድ እንቅፋቶችንም ለመቅረፍ 

ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንዳላቸው አመልክተዋል፡፡ 

ለጽ/ቤቱ ሠራተኞች አዲስ 

በተለወጡና በተከለሱ ፖሊሲዎችና 

ሰነዶች ላይ ስልጠና ተሰጠ 

የኢትዮጵያ ብሔራዊ አክሬዲቴሽን ጽ/ቤት 

በተሻሻለው የመንግስት ሠራተኞች አዋጅና 

ዓለም አቀፍ ደረጃዎችና በጽ/ቤቱ 

የኢንፎርሜሽን ኮሙዩኒኬሽን ቴክኖሎጂ 

ፖሊሲ ላይ ለሁሉም የጽ/ቤቱ ሰራተኞች 

ስልጠና ሰጠ፡፡ 



 

ከታህሳስ 25ቀን 2011ዓ.ም ጀምሮ ቢሸፍቱ 

በተሰጠው ስልጠና ላይ ሠራተኞች 

የመንግስትን አዋጆች፣ደንቦችና 

መመሪያዎችን በአግባቡ አውቀው 

ለሕብረተሰቡ ተገቢውን አገልግሎት 

መስጠት እንዲችሉና ሰራተኛው በውስጥም 

ቅሬታ ካለው ቅሬታውን ማቅረብ 

በሚችልባቸው ጉዳዮች ላይ ትኩረት ሰጥቶ 

ስልጠናውን ሰጥቷል፡፡ 

 

የሰው ሃብት አስተዳዳርና ልማት ዳይሬክተር ወ/ሮ 

ጌጡ መንጀክሶ ስለ መንግስት ሰራተኞች አዋጅ 

ለሰራተኛው ገልጻ ሲያደርጉ 

ከዚህም በተጨማሪ በጽ/ቤቱ የኢንፎርሜሽን 

ኮሙዩኒኬሽን ቴክኖሎጂ ፖሊሲ ላይ 

ለሰራተኛው ስልጠና የተሰጠ ሲሆን 

ሰራተኞች በመንግስት ሥራ 

የሚገለገሉባቸውን ኮምፒውተሮችና ልዩ ልዩ 

መገልገያዎች በአግባቡ መያዝ ስለሚችሉበት 

ሁኔታ ስለጠና ተሰጥቷል፡፡ 

በተለይም በማህበራዊ ሚዲያ አጠቃቀምና 

መረጃ ስርጭትን አስመለክቶ የመንግስት 

ሥራ በሚሰራበት ወቅት ሊደረጉ 

ስለሚገባቸው ጥንቃቄዎች ስልጠናው 

ትኩረት አድርጎ ግንዛቤ እንዲሰጠ የተደረገ 

ሲሆን በማህበራዊ ሚዲያ የሚለቀቁ 

የተሳሳቱ መረጃዎች በምን መልኩ መከላከል 

እንደሚቻልም ውይይት ተደርጎበታል፡፡ 

ሰራተኛው ሳይፈልጋቸው የሚላኩ 

መረጃዎች፣ከኢንተርኔት ላይ ዳውን ሎድ 

የሚደረጉ መረጃዎች ለኮምፒውተሮች 

ያላቸው ጉዳት አስመልከቶም የግንዛቤ 

ማስጨበጫ ስልጠናው ትኩረት 

አደርጎበታል፡፡ 

ከዚህም ባሻገር ቴክኒካዊ በሆኑ ጉዳዮች 

Tractability, flexibility Scope በተሬሰብሊቲና 

ፍሌክሰብል እስኮፕን በተመለከተ የቴክኒክ 

ባለሙያዎች በተመሳሳይ አረዳድ 

እንዲኖራቸው ስልጠናው ትኩረት ሰጥቶ 

የተወያየባቸው ጉዳዮች ሲሆኑ እንዲህ 

አይነቱ ስልጠናም በቀጣይ ተጠናክሮ 

እንደሚቀጥል በስልጠናው ማጠናቀቂየ ላይ 

የጸ/ቤቱ ዋና ዳይሬክተር አቶ አርአያ ፍስሃ 

ተናግረዋል፡፡ 

 

የፅ/ቤቱ የሥራ ኃላፊዎች በሞሪሸየስና 

በሲንጋፖር በተካሔደው አህጉራዊና 



 

ዓለም አቀፍ ስብሰባዎች ላይ 

ተካፈሉ፡፡ 

 የጽ/ቤቱ ዋና ዳይሬክተርና ምክትል ዋና 

ዳይሬክተር በሞሪሸየስ በተካሔደው 9ኛው 

የአፍሪካ አክሬዲቴሽን ትብብርና በሲንጋፖር 

በተካሔደው የዓለም አቀፍ የላቦራቶሪ 

አክሬዲሬሽን ትብብርና እና የዓለም አቀፍ 

የአክሬዲቴሸን ፎረም ስብሰባ ተሳተፉ፡፡ 

የጽ/ቤቱ ዋና ዳይሬክተር አቶ አርአያ ፍስሃ 

የአፍሪካ አክሬዲቴሸን ፎረም ፕሬዚዳንት 

በ9ኛው የትብብሩ ስብሰባ ላይ የአፍሪካ 

አክሬዲቴሸን ፎረም እ.ኤ.አ በ2017/2018 

የተከናወኑ ዋና ዋና ተግባራትን ሪፖርት 

ያቀረቡ ሲሆን በቀጣዮቹ አምስት ዓመታት 

በፎረሙ የሚከናወኑ ተግባራትን እቅድም 

አቅርበው ውይይት ተደርጎባቸዋል፡፡ 

በተመሳሳይ በሲንጋፖር በተካሔደው የዓለም 

አቀፍ የላቦራቶሪ አክሬዲቴሽን እና የዓለም 

አቀፍ የአክሬዲቴሽንና ፎረም ስብሰባ 

የአፍሪካ አክሬዲቴሽን ትብብር ሊቀመንበር 

የአፍሪካ ሪፖርትን አቅርበዋል፡፡  

የአፍሪካ አክሬዲቴሽን ትብብር 9ኛ ጠቅላላ 

ጉባኤ በሞሪሽየስ እ.ኤ.አ ከሴፕቴንበር 28 

ቀን 2018 እስከ ኦክቶበር 2ቀን 2018 

የተካሔደ ሲሆን የዓለም አቀፍ የላቦራቶሪ 

አክሬዲሬሽን እና የዓለም አቀፍ 

የአክሬዲቴሸን ፎረም ስብሰባ እ.ኤ.አ 

ከኦክቶበር 22 እስከ 31 ቀን 2018 ነው 

የተካሔደው፡፡ 

 

ጽ/ቤቱ ለሕክምናና ለፍተሻ ላቦራቶሪ 

አክሬዲቴሽን አሰስመንት ቡድን 

መሪዎች  ስልጠና ሰጠ 

የኢትዮጵያ ብሔራዊ አክሬዲቴሸን ጽ/ቤት 

ሥራውን አጠናክሮ ለመቀጠልና 

ለአክሬዲቴሽን ፈላጊዎችን በፍጥነት ምላሽ 

ለመስጠት የሕክምና ላቦራቶሪና በፍተሻ 

ቦራራቶሪ ቡድን መሪ አሰሰሮችን ቁጥር 

ለማሳደግ ስልጠና ሰጠ፡፡ 

ጽ/ቤቱ ለሕክምና ላቦራቶሪ ስ ISO 15189 

እንዲሁም በፍተሻ ላቦራቶሪ ISO/IEC 

17025 ለቡድን መሪ አሰሰሮች ስልጠና 

የሰጠው በደብረዘይት ሥራ አመራር 

ማሰልጠኛ ሲሆን ስልጠናው ለአምስት 

ቀናት የቆየ ነው፡፡ 

 



 

  የፍትሻ ላቦራቶሪ ቡድን መሪ ሰልጣኞች         

 

የሕክምና ላቦራቶሪ ቡድን መሪ  ሰልጣኞች 

በሁለቱ ስልጠናዎች ላይ ተሳታፊ የሆኑት 

በሕክምና ላቦራቶሪ ቡድን መሪነት 18 

ባለሙያዎች እንዲሁም በፍተሻ ላቦራቶሪ 

ቡድን መሪነት 12 ባለሙያዎች ናቸው፡፡ 

በስልጠናው የተሳተፉት የአክሬዲቴሽን መሪ 

ቡድን መሪዎች ከአሁን ቀደም ለጽ/ቤቱ 

የአሰሰርነት ሲያገለግሉ የቆዩና የተሻለ 

አፈፃፃም ያላቸው ባለሙያዎች ናቸው፡፡  
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