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በከባድ አጣዳፊ የመተንፈሻ አካላት ሲንድሮም ቫይረስ 2 (ሳርስ -ኮቭ-2) ምክንያት የሚመጣው የዓለም አቀፍ 
የኖቭል ኮሮና ቫይረስ በሽታ 2019 (ኮቪድ-19) ወረርሽኝ  ለአብዛኛው የዓለም ህዝብ በሁሉም የህይወት ዘርፍ 
ላይ ተጽዕኖ አድርጓል። ለኮቪድ-19 በጣም ተጋላጭነት ያለው ሰዉ ማን እንደሆነ መረጃ ገና እየመጣ ቢሆንም 
፣ የትምባሆ አጠቃቀም ለኮቪድ-19 ምን ያህል አደገኛ እንደሆነ ብዙም የታወቀ ነገር የለም፡፡ በተጨማሪም 
ሀገሮች እንደ ኮቪድ-19 ላሉት ተላላፊ አለም አቀፍ በሽታ ወረርሽኝ ምላሽ እየሰጡ የትምባሆ ቁጥጥርን የማሻሻል 
አስፈላጊነት እንዴት እንደሚያስማሙ አልታወቀም።

በኮቪድ-19 ወቅት የትምባሆ አጠቃቀምን እና ቁጥጥርን ለመፈተሽ ፈጣን የመረጃ ግምገማ እና የኦንላይን ላይ 
ጥናት ከ ግንቦት-ሰኔ 2012 ዓ.ም. ተካሂዷል። ይህ ጥናት የተገነባው አሁን ባለው ባለብዙ አገር ትብብር፣ የትምባሆ 
ቁጥጥር አቅም መርሃግብር የሚመራው በኤዲንበርግ ዩኒቨርሲቲ እና በደቡብ እስያ እና አፍሪካ፤ ኢትዮጵያን 
ጨምሮ ስምንት አገራት ውስጥ ባሉ አጋር ድርጂቶች ነው (1)፡፡ የጥናቱ አላማ በዚህ በኮቪድ-19 አውድ ውስጥ 
ተጨባጭ መረጃዎችን በማመንጨት በአጠቃላይ ስለ ህብረተሰብ ጤና አነቃቂ ምላሽ እና በተለይም ስለ ትምባሆ 
ቁጥጥር እነዚህ መንግስታት በእውቀት ላይ የተመሠረተ የፖሊሲ ውሳኔዎችን እንዲያደርጉ ማገዝ ነበር፡፡ የዚህ 
ፖሊሲ አጭር መግለጫ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሕብረተሰብ ጤና ትምህርት ቤት ይመራ ነበር (በመጨረሻው 
ገጽ የሚገኙትን አድራሻዎች ይመልከቱ)፡፡

ይህ አጭር የፖሊሲ መግለጫ በኢትዮጵያ የኮቪድ-19 እና የትምባሆ ቁጥጥር መካከል ያለውን ግንኙነት ለመመርመር 
ከተደረገው ፈጣን ጥናት ቁልፍ ውጤቶችን ሪፖርት ያቀርባል፡፡

 

በ 2016 በአዋቂዎች ዘንድ ወቅታዊ የትምባሆ አጠቃቀም 5% ነበር (በወንዶች መካከል8.1% እና በሴቶች መካከል 
1.8%፣ በከተሞች 3.8% እና በገጠር 5.3%) (2). ከ 13 እስከ 19 ዓመት ዕድሜ ባለው የ 3,967 ሕፃናት መካከል 
የተደረገ ጥናት 8 በመቶ (ወንዶች 12.6% እና 4.8% ሴቶች) እና 3% (3.7% ወንዶች እና 1.3% ሴቶች) አጭሰው 
የሚያውቁ እና ወቅታዊ አጫሾች በቅደም ተከተል ያሳያል (3)፡፡ የወጣቶች ጭስ አልባ ትምባሆ አጠቃቀም በጣም 
አነስተኛ እንደነበር እና የአዋቂዎቹ በአሁኑ ጊዜ በጭስ አልባ ትምባሆ አጠቃቀም 0.8% (1.1% ወንዶች እና 0.8% 
ሴቶች) ነበር (4)።

ምንም እንኳን እነዚህ አኃዞች ለአፍሪካ በአጠቃላይ ከሚሰጡት ግምት ጋር ሲነፃፀሩ በወግ የፀና ቢሆኑም በአገሪቱ ውስጥ ያሉ የአፍላ ወጣቶች፣ ወጣቶች ብዛት እና የትምባሆ 
ኢንዱስትሪ ፍላጎቶች ለወደፊቱ ጭማሪ ሊኖር እንደሚችል ይጠቁማሉ፡፡

 

የመጀመሪያው የተረጋገጠ የኮቪድ -19 ታማሚ መጋቢት 4 ቀን 2012 ዓ. ም. ላይ ሪፖርት ተደርጓል፡፡ በአጠቃላይ 19,877 በላቦራቶሪ ምርመራ የተረጋገጡ ታማሚዎች 
እና 343 ሰዎች መሞታቸውን እስከ ነሐሴ 4 ቀን 2012 ዓ.ም ድረስ ሪፖርት ተደርጓል፡፡ በተጨማሪም እስከ ዛሬ 8,240 ያገገሙ እና 11,292 በቫይረሱ የተጠቁ ሰዎች አሉ፡፡ 
በአገሪቱ ውስጥ የቫይረሱ ስርጭትን ለመቆጣጠር እና ለመቀነስ ጥረት ቢደረግም አዳዲስ በቫይረሱ የሚጠቁ ስዎች ቁጥር እያሻቀበ ሲሆን፤ በአሁኑ ወቅትም በህብረተሰቡ 
ውስጥ ስርጭቱ ተስፋፍቶ እየተዛመተ ይገኛል።

 

ይህ አጭር የፖሊሲ መግለጫ የተሰጠው ከባለድርሻ አካላት ጋር ከሰኔ 7-19 ፣ 2012 በተካሄደው የኦንላይን የዳሰሳ ጥናት ምክክር ሲሆን (ምስል 1) እንደ የመንግስት ሪፖርቶች 
እና የኦንላይን ሚዲያ ላይ ያሉ ማንኛውንም ተገቢነት ያላቸውን ያልታተሙ የመረጃ ምንጮችን ለመለየት ፈጣን የሥነ ጽሑፍ ክለሳ እና በዴስክቶፕ የካርታ ስራንም ያካተተ 
ነው፡፡ዴስክ ቶፕን መሠረት የደረገ የካርታ መረጃ ፍለጋ በሶስት ዙር (ግንቦት 7 ፣ ሰኔ 15 እና ሰኔ 24 ቀን 2012) የሚከተሉትን አምስት የመረጃ ምንጮችን በመጠቀም  
ተካሂዷል። 

1.የጉግል ፍለጋን በመጠቀም የ ‹ሁሉም› እና ‹ዜና›ድረ ገፅ 2. የድረ ገፅ ፍለጋ: - የኢፌዲሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ጽ/ቤት ፣ የጤና ሚኒስቴር ፣ የኢትዮጵያ የሕብረተሰብ  ጤና 
ኢንስቲቱት (ኢሕጤኢ)፣ በኢትዮጵያ የዓለም ጤና ድርጅት ፣ዓ.ጤ.ድ ኤፍ.ሲ.ቲ.ሲ፣የልማት በይነ መንግስታት ባለስልጣን(ኢጋድ)፣የኢትዮጵያ የምግብ እና የመድኃኒት 
አስተዳደር 3. መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ድረ ገፅ ፣በአፍሪካ የትምባሆ ቁጥጥር ማዕከል፣ አሚሬፍ ጤና በአፍሪካ ፣ የአፍሪካ የትምባሆ ቁጥጥር ህብረት፣የትምባሆ አትላስ 
፣ ማቲዎስ ወንዱ የኢትዮጵያ ካንሰር ማህበር፣4 የጉግል ማንቂያዎችን በመጠቀም የኦንላይን የህትመት ፕሬስ፣ እና 5.ትዊተር  ገፅ -የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ጽ/ቤት ፣ 
የጤና ሚኒስቴር ፣ የኢሕጤኢ፣ የኢትዮጵያ ዓለም ጤና ድርጅት፣ ማቲዎስ ወንዱ የኢትዮጵያ ካንሰር ማህበር፣ በዴስክቶፕ ላይ ባለው የካርታ መሠረት በድምሩ 55 የመረጃ 
ምንጮች ተለይተዋል፡፡ ከእነዚህ ውስጥ ሰባቱ ለመረጃ ብቁ ከሆኑት በዋናነት ማስታወቂያዎች፣ ድረ ገፅ እና የኢሕጤኢ ትዊቶች ናቸው፡፡

ኢትዮጵያ 

ነሐሴ 2012 ዓ.ም

•	 መንግስታት ለኮቪድ -19 ምላሽ 
በሚሰጡበት ጊዜ ከትምባሆ አጠቃቀም 
ጋር ተያይዞ ያለውን በሽታ እና ትምባሆ 
የሚያስከትለውን ያለጊዜው ሞት 
ለመከላከል ሀላፊነታቸውን መዘንጋት 
የለባቸውም፡፡

•	 ኢትዮጵያ ሙሉ በሙሉ የትምባሆ 
ቁጥጥር ሕግ መተግበር ይኖርባታል።

•	 በአሁኑ ጊዜ አገራት ለጠቅላላው ህዝብ 
ጤና እና ደህንነት ሲባል ተላላፊ እና  
ተላላፊ ያልሆኑ በሽታ ተጋላጭነት 
መዋሃድ አለባቸው ፡፡ 

•	 በኢትዮጵያ አዲሱ የትምባሆ ግብር 
ሂሳብ አበረታች ቢሆንም ፣ የዓለም ጤና 
ድርጅት በበኩሉ ተጨማሪ ማሻሻያ 
እንደሚያስፈልግ እና ከትምባሆ ጋር 
ተዛማጅነት ያለውን በሽታን እና ሞትን 
ለመቀነስ ሊረዳ እንደሚያስችል እና 
ከድህረ ኮቪድ -19 ጋር ተያይዞ ገቢ 
ማሳደግ እንደሚያግዝ ይመክራል ።
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ስለ ዘዴዎቹ የበለጠ መረጃ ለማግኘት እባክዎን በመጨረሻው ገጽ ላይ ባለው መረጃ በኩል የምርምር ቡድኑን ያነጋግሩ፡፡

 

 

 

በትምባሆ እና በኮቪድ-19 መካከል ስላለው ግንኙነት በአሁኑ ጊዜ በሂደት ላይ ያለ ፈጣን የማረጋገጫ ግምገማ በለንደን ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ተመራማሪዎች ጥናት ተካሂዶል1፡
፡ ዓላማው በፍጥነት እየሄደ ያለውን ሥነ ጽሑፍ በመሰብሰብ የትምባሆ ሁኔታዎችን ከኮቪድ-19 ውጤቶች ጋር ለመመርመር ነው፡፡ በጣም የቅርብ ጊዜው የክለሳ እትም 
ህትመት 5 ነው (ሐምሌ 1 ቀን 2012 የታተመ) መጨረሻ ላይ የወጣው እትም 148 ጥናቶችን ያካተተ ሲሆነ እነዚም ውጤቶች በኮቪድ-19 እና በትምባሆ መካከል ያለውን 
ግንኙነት ተጨባጭ እነዳልሆነ ያመለክታል፡፡ ሆኖም ግምገማው ባገኘዉ መሰረት ሆስፒታል ውስጥ ካሉ የኮቪድ-19 ተጠቂዎች ውስጥ አጫሾች ከማያጨሱት ጋር ሲነፃፀሩ 
ለከባድ በሽታ ተጋላጭነታቸው ከፍተኛ እንደሆነ ይጠቁማል፡፡ በተጨማሪም ‘በሆስፒታል ውሰጥ በኮቪድ-19 የመታመም’ አደጋ ከአጫሾች (አሁን እና በቀደሙት) አጭሰው 
ከማያወቁ ጋር ሲነፃፀር ከፍ ያለ መሆኑ ታዉቋል፡፡ ምንም እንኳን እርግጠኛ ባይሆኑም ፀሀፊው እንዳስታወቁት በማጨስ እና በኮቪድ-19 መካከል ባለው ግንኙነት አጫሾች 
በመተንፈሻ አካላት በሽታ የመያዝ ዕድላቸው ከፍተኛ ነው፡፡ ስለሆነም ሲጋራ ማጨስን ማቆም ቅድሚያ የሚሰጠው የሕብረተሰብ ጤና ቁልፍ ጉዳይ እና ለዚህ የሚደረግ 
ድጋፍ ለወረርሽኑ ምላሽም ነው፡፡ ክለሳው በኢትዮጵያ የኮቪድ-19 እና ከትምባሆ ጋር የተዛመዱ ማንኛቸውም ህትመቶችን አላገኘም፡፡

  

በስእል 2 እንደሚታየው የዳሰሳው ጥናቶች ምላሽ ከሰጡት ከግማሽ በታች (48.6%፣ n = 34) እንደተስማሙት በኮቪድ-19 እና በትምባሆ አጠቃቀም መካከል ያለው ግንኙነት 
በፖሊሲ አውዶች ወይም በመገናኛ ብዙኃን ላይ ውይይት ተደርጎበታል።

ሆኖም መልስ ሰጪዎች በፖሊሲ ውይይቶች ይልቅ በፕሬስ ውስጥ በጣም የተለመደ መሆኑን ግልፅ አድርገዋል፡፡

“ከፖሊሲ አውድ ውስጥ ሳይሆን በሕዝብ ግንኙነት ውስጥ አጫሾችን ስለ ሲጋራ ማጨስ እና ከኮቪድ-19 ጋር ያለውን ተጋላጭነትን 
በተመለከተ ተጠቃሚዎችን እንዲያቋርጡ ማሳወቅና ማበረታታት”

“አጫሾች ለኮቪድ-19 ከፍተኛ ተጋላጭ እንደሆኑ በመገናኛ ብዙኃን ሰምቻለሁ ምንም እንኳን የሲጋራ 
ማጨስ መስፋፋት በሀገራችን ዝቅተኛ ቢሆንም አሁንም በሁኔታው ጥንቃቄ ማድረግ አለብን”

ኢትዮጵያ

• 119 የተላከ ጥሪ
• 71 (60%) ባለድርሻ
   አካላት ተሳትፈዋል

• አካዴሚያዊ እና የምርምር
  ተቋማት (46.5%፡ n = 33)
• መንግስታዊ ተቋማት (28.2%፡
  n=20)
• የጤና ባለሙያ ማህበር (11.3%፡
   n=8)
• የዓለም አቀፍ ድርጅቶች (7.0%፡
   n=5)
• ሲቪክ ማህበራት(5.6%፡ n=4)
• ሌሎች (1.4%፡ n=1)

• ዓለም አቀፍዊ (5.6%፡ n=4)

• ብሄራዊ (83.1%፡ n=59)

• ክልላዊ (11.3%፡ n=8)

ምስል 1፡ የባለድርሻ አካላት የዳሰሳ ጥናት ምላሽ ናሙና በባህሪዎች 

• አዲስ አበባ(74.6%፡n
   =53)
• ኦሮሚያ (9.9%፡n = 7)
• ትግራይ (7.0%፡n = 5)
• ደቡብ ክልል (5.6%፡ n = 4)
• አማራ (2.8%፡ n = 2)



usher
institute

ኢትዮጵያ

በአማካይ ከአስር ውስጥ አራቱ (39.7% n = 27) ምላሽ ሰጪዎች እንደገለጹት በበሽታው ወረርሽኝ ወቅት 
የጤና ባለሙያዎችና ባለሥልጣናት ለትምባሆ ተጠቃሚዎች ምክር እንደሰጡ ሪፖርት አድርገዋል፡፡ ይህ 
ኮቪድ-19 በመተንፈሻ አካላት ላይ ተጽዕኖ ስለሚያሳድር እና ሲጋራ ማጨስ ከበሽታው ማገገም ላይ ጉዳት 
ሊያደርስ እንደሚችል ለማስጠንቀቅ ነበር፡፡ የውኃ ቧንቧ (Water pipe) እና ሺሻ አጫሾች ላይ ትኩረት 
ተደርጎ ምክሮች የተሰጡ ሲሆን በተጨማሪም ለአጫሾች ከተሰጠ የምክር ምሳሌዎች ውስጥ ደግሞ ወረርሽኙ 
በተከሰተበት ጊዜ ቤተሰቦቻቸውን ከሁለተኛ እጅ ጭሱ እንዲጠብቁ ማስታወሻ ተነግሯል፡፡ ቁልፍ የሆነው 
ምክርም የትምባሆ ፍጆታን እና ማጨስን መቀነስ ወይም በተለይም ደግሞ ወረርሽኙ በተከሰተበት ወቅት 
ማቆም ነበር፡፡

ምንም እንኳን ይህ ምክር ቢኖርም የተወሰኑ የዳሰሳ ጥናት ተሳታፊዎች እንደመለሱት (10% ብቻ) የሚሆኑ 
በኢትዮጵያ ወረርሽኙ በተቀሰቀሱበት ጊዜ ማጨስን ለማቆም በፍላጎት ደረጃ ላይ ሚዛናዊ ለውጥ አላሳዩም። 
የዳሰሳ ጥናት ምላሽ ሰጪዎች እንዳመለከቱት በኢትዮጵያ ለኮቪድ-19 ያለው የፖሊሲ ምላሽ በትምባሆ 
ቁጥጥር ጉዳዮች ላይ ያተኮረ አለመሆኑን ጠቁመው በስእል 3 ላይ እንደሚታየው ከግማሽ በታች የሆነው 
ምላሽ የትምባሆ ቁጥጥር ጉዳዮች እንዳልተጠቃለለ ሲያመለክት ተጨማሪ አንድ ሶስተኛው ምላሽ ደግሞ 
የማያውቁ እንደሆነ ነው የተገለፀው፡፡

በዴስክቶፕ የካርታ ስራ መረጃ ፍለጋ መሠረት የትምባሆ ቁጥጥር ሥራን ለማጠናከር በኮቪድ-19 ወረርሽኝ 
ምላሽ አሰጣጥ ወቅት የተገኘ መረጃ የለም። ሆኖም ግን በትምባሆ ላይ ያተኮረና ለአጫሾች የሚያመጣዉ 
ጠንቅና ማጨስን ማቋረጥ እንዳለባቸዉ የመረጃ ሥርጭት ነበር። የኢሕጤኢ በድረ-ገጹ ‘Coronavirus Risk 
Factors’ ላይ ትምባሆ ማጨስ ለኮቪድ-19 ከሚያጋልጡት ምክንያቶች ዉስጥ አንዱ እንደሆነ ገልጾታል። 
ይህም ሊሆን የሚችለዉ ትምባሆ አጫሾች የእጅና የአፍ ንክኪን ስለሚጨምርና የዉኃ ቧንቧ አጫሾች በጋራ 
በሚጠቀሙት ዕቃ ምክንያት የኮሮናቫይረስ ሥርጭትን ይጨምራል። የጤና ሚኒስቴርና ኢሕጤኢ በትዊቴር ገጾቻቸዉ ላይ የትምባሆ አጫሾች ከማጨስ እንድቆጠቡ 
መክረዋል። በተጨማሪም የምግብና መድኃኒት አስተዳደር ባለሥልጣን በዚህ ርዕስ ላይ ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥተዋል። የጤና ሚኒስቴር በበኩሉ የዓለም የጤና ድርጅት 
የአፍሪካ ቅርንጫፍ ጽ/ቤት መልዕክት በመጠቀም ትምባሆ ማጨስ ለኮቪድ-19 ሕክምናና ፈዉስ ምንም እንደማይጠቅምና ጉዳቱን እንደሚያባብስ በትዊቴር ገጹ ላይ 
መክሯል። በግንቦት 31 እአአ በተካሄደው ‘የዓለም ትምባሆ አያስፈልግም ቀን’ ላይ ተመሣሣይ መልዕክቶች ተላልፈዋል። ይሁን እንጂ ግኝቱ የሚያስደንቅ ባይሆንም ከአንድ 
አራተኛ በታች መረጃ ሰጪዎች (19.4%, n=13) የኮቪድ-19 ፖሊሲ ምላሽ የትምባሆ ቁጥጥር ሥራን ያካተተ ነዉ ብለው ብያስቡም ትኩረቱ ግን ትምባሆ ማጨስ ማቋረጥ 
ብቻ ላይ ያተኮረ ነበር።

 

የዳሰሳ ጥናት ምላሽ ሰጪዎች ከኮቪድ-19 ቀውስ ጋር በተያያዘ በኢትዮጵያ የትምባሆ ኢንዱስትሪ ላይ ስለሚያስከትለው ተጽዕኖ ያለው ግንዛቤ ውስን የነበረ ሲሆን ፣ ከሁለት 
ሦስተኛ (62.7%) በታች የሆኑት ምንም እንዳላወቁ እና ሩብ (25.4%) አካባቢ የሆኑት ደግሞ ምንም ውጤት እና ተጽዕኖ እንደሌለው ሪፖርት ተደርጓል፡፡ ይህ የትምባሆ 
ኢንዱስትሪ ለኮቪድ-19 ያለው ምላሽ ላይ ሪፖርት የተደረጉ የመረጃ ምንጮችን ካላገኘው ካርታ ጋር ይዛመዳል::

ሆኖም የዳሰሳ ጥናት ሰጪዎች የኮርፖሬት ማኅበራዊ ኃላፊነት እንቅስቃሴዎች እና ተግባራት ጥቂት ምሳሌዎችን ጠቅሰዋል፡፡ ከነዚህም ውስጥ ለህዝብ ባለሥልጣናት እንደ 
የእጅ ማፅጃ እና የግል መከላከያ መሳሪያ (PPE) የመሳሰሉ ቁሶችን ልገሳ ማድረግን ያካትታል፡፡ የ ኮቪድ-19 ቀውስ ወይም የፖሊሲ ምላሾች በኢትዮጵያ ውስጥ የትምባሆ 
ምርቶች የዋጋ ንረትን ወይም ተገኝነት ላይ ተጽዕኖ እንዳሳደሩ የሚያሳይ ምንም ማስረጃ የሌለ ሲሆን ይህም በችግሩ ወቅት የትምባሆ እና የአልኮል መሸጥ ከከለከሉት 
አንዳንድ ሌሎች አገሮች ጋር ተቃራኒ ነው፡፡ በመሆኑም የወደፊቱን ስንመለከት በኢትዮጵያ በኢንዱስትሪው እና በትምባሆ ፍጆታ ላይ ተጽዕኖ ሊያሳድሩ የሚችሉ እርምጃዎች 
እንደ የዳሰሳ ጥናት ምላሽ ሰጪዎች አመለካከት አስፈላጊ ተደርገው ታይተዋል፡፡ ከመጀመሪያው የኮቪድ-19 ቀውስ በኋላ ጤናን እና ሰፊ የፖሊሲ ጉዳዮችን ለመፍታት ገቢን 
በማሰባሰብ ረገድ 70 በመቶው ለትምባሆ ታክስ ድርሻ ትኩረት እንደሚሰጥ ይጠበቃል፡፡ 

 

አብዛኛዎቹ የዳሰሳ ጥናቱ ምላሽ ሰጪዎች የኮቪድ-19 እና እሱን ለማስተናገድ የሚወሰዱት እርምጃዎች በጤና እንክብካቤ አጠቃቀም ላይ ተጽዕኖ እንዳላቸው ያስቡ ነበር። 
80% የሚሆኑት የታካሚዎች የጤና አጠባበቅ ልምዶች እንደሚያመለክቱት እንደ ካንሰር ፣ የልብ በሽታ ፣ የመተንፈሻ አካላት በሽታ እና የስኳር ህመም ያሉ ተላላፊ ያልሆኑ 
በሽተኞቻቸው መጎዳታቸውን ነው። እንደ ሌሎች በርካታ አገራት ሁሉ ሰዎች ከቫይረሱ ጋር ይገናኛሉ በሚል ፍርሃት ወደ ጤና ተቋማት ለመሄድ ፈቃደኞች እንደማይሆኑ 
ጠቁሟል፡፡ ይህም በመደበኛነት መድኃኒት ለመውሰድ አለመቻል ወይም የመድኃኒት እጥረት መኖርን ያካትታል፡፡ የዳሰሳ ጥናት ምላሽ ሰጪዎች እንዳስታወቁት መገልገያዎቹ 
መደበኛ አገልግሎቶችን መስጠት እንዳቆሙ እና ከኮቪድ-19 ጋር ለተዛመዱ ሥራዎች እንደተዛወሩ ነው፡፡

በጥናቱ ውስጥ ያሉ ተሳታፊዎች በእራሳቸው ድርጅቶች ላይ ያሉትን አሉታዊ ተፅእኖ እያመላከቱ፣ በኮቪድ-19 ምክንያት ቢሮዎች እና መገልገያዎች መዘጋታቸውን ፣ ሰራተኞች 
ስራ ከቤት ውስጥ መስራት መጀመራቸውን እና በጤና እንክብካቤ ውስጥ የሚሰሩ እና ክሊኒካል ሰራተኞች ወደ ኮቪድ-19 ምላሽ ሰጪ መዘዋወራቸውን ተመልክተዋል፡፡ 

  

ጥናቱ የሚከተለውን መረጃ ከኮቪድ-19 እና ከትምባሆ ጋር በተያያዘ ጠቃሚ ሊሆን እንደሚችል ጠቁሟል፡

1.	 በትምባሆ አጠቃቀም እና ከኮቪድ-19 መካከል ስላለው ግንኙነት የተሻለ ግንዛቤ መገኘት

2.	 የኮቪድ-19 ተጠቂዎች የማጨስ ሁኔታ ላይ እና ማጨስ ኮቪድ-19 ባደረባቸው ሰዎች ላይ የጤንነት ጉዳት የሚያመጣ እንደሆነ የበለጠ ዝርዝር መግለጫ፡፡

3.	 በኮቪድ-19 አዎንታዊ ውጤት መካከል በአጫሽ እና አጫሾች ያልሆኑ ጉዳዮች ላይ እና ሲጋራ አጫሾች በኮቪድ-19 ምክንያት በበሽታ የመጠቃት እና በበሽታ የመያዝ 
ዕድላቸው ከፍ ያለ እንደሆነ የሚያነፃፅር ጥናት፡፡

19.40%

47.80%

32.80%

ምስል 3፡ ለኮቪድ 19 
የተሰጠው ምላሽ በትምባሆ 
ቁጥጥር ጉዳዮች ላይ ያተኮረ 

ነው?

አዎ አይ አላውቅም

19.40%

47.80%

32.80%

ምስል 3፡ ለኮቪድ 19 
የተሰጠው ምላሽ በትምባሆ 
ቁጥጥር ጉዳዮች ላይ ያተኮረ 

ነው?

አዎ አይ አላውቅም
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•	 ፕሮፌሰር ዋቅጋሪ ዴሬሣ ፣ የትምባሆ ቁጥጥር አቅም መርሃግብር መሪ ፣ የአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ የሕብረተሰብ ጤና ትምህርት ቤት። ኢሜል: wakgari.deressa@aau.
edu.et

•	 ሠላማዊት ሂርጳ ፣ የቲሲሲፒ የምርምር ባልደረባ ፣ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሕብረተሰ ጤና ትምህርት ቤት። ኢሜል: Selamawit.hirpa@gmail.com

•	 ሰፎኒያስ ጌታቸው ፣ የቲሲሲፒ  ምርምር ተባባሪ ፣ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሕብረተሰብ ጤና ትምህርት ቤት ፡፡ ኢሜል: safoget@yahoo.com 

•	 ዶክተር አዳሙ አዲሴ  ፣ የቲሲሲፒ  የምርምር ተባባሪ ፣ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሕብረተሰብ የጤና ትምህርት ቤት ኢሜይል፡ adamuaddissie@gmail.com 

This study was supported by a grant from the UK Global Challenges Research Fund, grant number MR/P027946/2 with 
additional funding from the University of Edinburgh’s Scottish Funding Council Global Challenges Research Fund (GCRF) 
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Study website: https://www.ed.ac.uk/usher/research/projects/covid-19-and-tobacco

ኢትዮጵያ

የትምባሆ አጠቃቀም በዓለም ዙሪያ ያለጊዜው የሚከሰት ሞትን እና በሽታን የመከላከል ደረጃን ሲያስከትል ይህም በኮቪድ-19 ከሚፈጠረው ሞት እጅግ ከፍተኛ ነው፡፡ 
በአለም አቀፍ ደረጃ በትምባሆ ምክንያት በዓመት ወደ 7 ሚሊዮን ሰዎች ለሞት ይዳረጋሉ፡፡ የትምባሆ አጠቃቀም በኢትዮጵያ ውስጥ ከሌሎች ብዙ ሀገሮች ያነሰ ቢሆንም 
ብሄራዊ መንግስታት በትምባሆ ሳቢያ የሚሞትን ሞት ለመከላከል እና ከትምባሆ አጠቃቀም ጋር ተያያዥነት ያለው በሽታ የመከላከል ሀላፊነታቸውን ችላ አለማለታቸው 
የግድ ነው፡፡ በተለይም በአሁኑ ወቅት ትምባሆ ማጨስ ከዚህ በፊት ካለው ማስረጃ አንፃር የኮቪድ-19 በሽታን ከባድነት በሚያባብስበት በአሁኑ ጊዜ ይህን ጉዳይ ችላ 
አለማለት በጣም አስፈላጊ ነው፡፡ አገራት ለጠቅላላው ህዝብ ጤና እና ደህንነት በአሁኑ ጊዜ ተላላፊ እና ተላላፊ ያልሆኑ የበሽታ አደጋዎችን ማዋሃድ አለባቸው፡፡ 

ኢትዮጵያ የኮቪድ-19 ወረርሽኝ መቆጣጠሪያ እርምጃዎችን እንደ አንድ ልዩ አጋጣሚ በመውሰድ የትምባሆ ቁጥጥር ህጉን ሙሉ በሙሉ ማስፈፀም ይኖርባታል፡፡ ይህ በተሳካ 
ሁኔታ ከተተገበረ በወጣቶች መካከል የትምባሆ አጠቃቀምን ለመከላከል ወሳኝ ሚና ይኖረዋል፡፡  

ምንም እንኳን አሁን ያለውን የዓለም ጤና ድርጅት የትምባሆ ግብርን የግብር አወቃቀር እና ደረጃን በማሻሻል ተጨማሪ ሥራ መከናወን ቢኖርበትም የአዲሱ የትምባሆ ግብር 
ሂሳብ እሴት እንደሚጨምር እናምናለን። ይህ የትምባሆ አጠቃቀምን ከማዳከምና ከማስቀረት በተጨማሪ የጤና ስርዓትን ለመደገፍ ተጨማሪ ገቢ እንዲያገኙ ይረዳል። 
በአሁኑ ጊዜ ትኩረት የተሰጠው በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ላይ በሆነበት ጊዜ ተጨማሪ ገቢዎች የጤና እንክብካቤን እና ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎችን ለመከላከል እና ለማከም 
አስፈላጊ አገልግሎቶች ጥራት እንዲያገኙ ይረዳል፡፡


