ትኩረት የሚያሻ የጤና ጉዳይ መረጃ
አብነት ሁነኛው
በኢትዮጵያ ያለው የጤና ሀቅ እጅግ አሳሳቢ በሆነ ሁኔታ ውስጥ ይገኛል። የሰለጠኑ
ባለሙያዎችእጥረትና በየግዜው የሚኮበልሉት ሐኪሞችና ሌሎቹም ጉድለቶች እንደተጠበቁ ሆኖ
የመድሀኒትና የመሳሪያዎች አለመሙዋላት አገሪቱን በአፍሪቃ በመጨረሻው ረድፍ እንድትዘፈቅ
መንሰኤ የሆነ ሀቅ ነው። በተለይም አገሪቱ በክልል ስትከፋፈል ማዕከላዊነትንና አንድ ወጥነትን
ያላገናዘበ የጤና አገልግሎት እንዲተገበር በመደረጉ ከፍተኛ የሆነ ክፍተትና ዝብርቅርቁ የወጣ
አሰራረ በመከሰቱ ቀላል ናቸው የተባሉ ግዜያዊ የጤና ችግሮች ለምሳሌ ጉንፋን፤ ተቅማጥ ወዘተ.
በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ዜጎችን ሕይወት ቀጥፈዋል።
እንደ ዎባና ሌሎችም ልዩ ክትትልና ጥንቃቄ የሚጠይቁ በሽታዎችን በሀላፊነት የሚታደግ
ተቅዋም እንዲፈርስ በመደረጉ ባገሪቱ በያመቱ የሚያልቀው ሰው ቁጥር የትዬ ሌሌ ነው፡ ክልሎች
ካቅማቸው በላይም ስለሆነባቸው ዛሬ ኢትዮጵያ ውስጥ ታክሞ ለመዳን ያለው ተስፋ ስለተሙዋ
ጠጠ ገንዘብ ያላቸው ብቻ ወደ ታይላንድና ደቡብ አፍሪካ ወዘተ. ሄዶ መታከሙን እንዲያዘወት
ሩት ተገደዋል። ይህ ለውጪ ምንዛሪ ካገር እንዲወጣም የሆነ ችግር ነውና የጤናው ጉዳይ በዘር
ፖለቲካ በመዋጡ ላገሪቱ በቡሀ ላይ ቆሮቆር ሆኖባታል።
አነሳሴ ዛሬ በዚህ ዕርስ ላይ ሀሳቦችን ለማጠንጠን ሳይሆን አሳሳቢና አስደንጋጭ ዜና ካገር
ቤት ስለሰማሁ ሁኔታው ላይ ክትትል ለሚያደርጉ ባለሙያዎችና ያገባኛል ለሚሉ ሁሉ ማስረጃ
ዎችን እንዲያሰባስቡ ለማሳሰብ ያህል ነው። ጉዳዩ የሚያጠነጥነው የአማራ ክልል ውስጥ ብቻ
ከ ዘጠኝ ወር ዕድሜ እስከ አስራ አምስት ዓመት ያሉትን ስድስት(6) ሚሊዮን ሕፃናት የኩፍኝ
በሽታ መከላከያ ክትባት ለመስጠት አስፈላጊውን ዝግጅት ጨርሰን በቅርብ ቀናት ውስጥ እንጀ
ምራለን የሚለው ዜና ነው።
ለማጣራት እንደሞከርኩት ከሆነ ይህ የክትባት ዘመቻ በሌሎቹ ክልሎች ፈፅሞ ስራ ላይ
እንዳይውል የፌደራሉ ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር የውስጥ ማዘዣ አውጥቶ መላኩን ተረድቻለሁ።
መቼም ቢሆን ወያኔ አማራውን ለማጥፋት ከተነሳበት አባዜ ሊወጣ ስለማይችል ለምን በአማራ
ክልል ብቻ የሚለውንም ጥያቄ እንዳነሳው ገፋፍቶኛል። ሁላችንም እንደምናውቀው ኩፍኝ በመላው
አገሪቱ ተስፋፍቶ ያለና በቀላሉ በንክኪም ሆነ በአየር የሚተላለፍና በተለይም ልጆችን የሚያጠቃ
በሽታ ነው፡ ታዲያ የደቡብና ኦሮሞ ወይም የትግሬና ጋምቤላ ወዘተ.ሕፃናት የማይከተቡበት ምክን
ያት ምንድር ነው?
በአማራ ክልል ውስጥ ብቻ ባሉ ልጆች ላይ የሚሰጠውስ ክትባት ምን ዓይነት ይሆን?
ሲዲሲ በሽታውን አስመልክቶ በድህረ ገፁ ያሰፈረውን አጠቃላይ መረጃ ለተመለከተ አንደኛ
ኤም ኤም አር ከ 12 ወር ጨቅላ እስከ 6 ዓመት ልጅ ይሰጣል፤ ሁለተኛ ደግሞ ኤም ኤም አር ቪ
ክትባት ከ 12 ወር እስከ 12 ዓመት ላሉት ይሰጣል ይለናል፡ የመጀመሪያው ለኩፍኝ፤ ለሩቤላና

ማምፕስ ቀጣዩ ደግሞ ከተጠቀሱት በሽታዎች በተጨማሪ ለቫሪሴላም ያገለግላል በሚል ክፍፍል
አስቀምጡዋል፡ ታዲያ የአማራ 6 ሚሊዮን ሕፃናት የሚወጉት እነኚህን መድሀኒቶች ወይስ ሌላ?
ስጀምር ትኩረት የሚያሻ የጤና ጉዳይ ያልኩበት ምክንያቱ ይሄ ስለሆነ ነው።
በዕንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ እንደሚባለው በተከታትይ በዎባ፤ በኮሌራ፤ በተቅማጥ፤ በኤች
አይቪ ተጠቅቶ ሕክምና ሳያገኝ የሚያልቀው አማራ ጉዳይ የተለያዩ ተቆርቁዋሪዎች አልፎ አልፎ
በሚያወጡት መረጃ ላይ ምን መደረግ አለበት፤ አማራው ሆን ተብሎ በበሽታ እንዲያልቅ ተደር
ጎ ይገኛል እያልን አውርተንና ምላሽ አጥተን በምንጠቃበት ዘመን ሌላ ጉድ በተለይም የነገውን
ትውልድ ብቻ ነጥሎ የሚካሄደው የክትባት ዘመቻ አማራውን ዕርቃኑን ሊያስቀረው የሚችል
ሚስጥር ሊኖረው ስለሚችል ጥንቃቄ ወላጆች እንዲወስዱ በግልና በድርጅቶችም በኩል ዜናውን
ለማዳረስ ቢሞከር መልካም መስሎ ይታየኛል።

