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አማካኝነት ተስፋ ሰጭ ውጤት 
እያሳየን መሆኑን ሪፖርቶች 
ያመላክታሉ፡፡ ይህን ውጤት 
ለማስቀጠልም የክትትልና ድጋፍ 
ስራ በመሰራት ላይ ይገኛል፡፡ ከዚህ 
ጎንለጎን ደግሞ የእንዳንዱን ሰራተኛ 
ተሳትፎና ሃላፊነት የሚጠይቀውን 
ወጪን የመቀነስ ተግባር ማከናወን 
ይገባል፡፡ 

በቅርቡ በተካሄው አመታዊ 
የሰራተኞች ስብሰባ ላይ የድርጅቱ 
ስራ አስፈፃሚ አቶ ተስፋዬ 
ማሞ ካስቀመጧቸው የትኩረት 

አቅጣጫዎች አንዱ ይኸው ወጪን በመቆጠብ አፈፃፀምን የማሳደግ ተግባር ነው፡፡ 
ስራ አስፈፃሚው  ከዋናው መስሪያ ቤት፣ ከኮሌጅና ከደስታ መንደር ጀምሮ እስከ 
ክልል ማዕከላት የሚገኙ ሰራተኞች ለየስራ ክፍላቸው የሚመደቡትን  ቁሳቁሶች 
ትንሽ ነው ብለው ሳይንቁ በቁጠባና በሃላፊነት በመጠቀም የድርጅቱ የወጪ ቅነሳ 
ሂደት ውስጥ የበኩላቸውን ድርሻ እንዲወጡ አደራ ብለዋል፡፡  

ጥራት

ፍጥነት

  ውጤት

  ወጪ

ወጪን በመቆጠብ የስራ አፈፃፀምን ማሳደግ

በመላው አለም የሚንቀሳቀሱ የንግድም ሆነ በጎ አድራጎት ተቋማት አንድ 
የሚያደርጋቸው ቀላል አመክንዮ ገቢና ወጪን በማመጣጠን ትርፋማነትን 
ማሳደግ የሚለው ነው፡፡ እንደ ሐምሊን ባሉ ሙሉ በሙሉ በዕርዳታ 
ለሚተዳደሩ ተቋማት ደግሞ ጉዳዩ ከዚህም በላይ ይሆናል፡፡ የለጋሾቻችንን 
ፍላጎትና ቀጣይነት ለማረጋገጥ በየአመቱ ባወጣነው ወጪ ልክ ተገቢውን 
ውጤት ማስመዝገብ ግድ ይሆናል፡፡ ከዚህ አኳያ በተለይ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ 
ወደ ተቋማችን የሚመጡ የፌስቱላ ታካሚዎቸ ቁጥር ቀደም ሲል ከነበረው 
እየቀነሰ በመምጣቱ በሁሉም ሆስፒታሎቻችን የምናክማቸው ተጎጂዎች 
ቁጥር ከምናወጣው ወጪ አኳያ ሲነፃፀር ወጪያችን እየተጋነነ መጥቷል፡፡ 

ሳይቃጠል በቅጠል እንደሚባለው ታዲያ ይህን ክፍተታችንን ለመሙላት 
አንድም በስድስቱም ሆስፒታሎቻችን ያለንን ወቅታዊ አፈፃፀም ማሳደግ ፣ 
በሌላ በኩል ደግሞ ከወረቀት አንስቶ ያሉትን እለታዊ ወጪዎቻችንን 
መቀነስ አማራጭ የሌለው መፍትሄ ይሆናል፡፡ በዚህ መሰረት በያዝነው በጀት 
አመት መጀመሪያ ላይ በነበረን አመታዊ የስራ አፈፃፀም ግምገማ መድረክ 
በተቀመጠው በየማዕከሉ ያሉንን ታካሚዎች ቁጥር በእጥፍ የማሳደግ ግብ 

“ለትናንሽ ወጪዎች ትኩረት ስጡ ፤ 
ትንሽ ፍሳሽ ትልቁን ጀልባ ማስጠም 
ትችላለችና፡፡”

   
ቤንጃሚን ፍራንክሊን
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ተነሳሽነት ደማቅ አቀባበል አድርገውላቸዋል፡፡ እንኳን ተመልሰው ወደ ቤትዎ 
መጡም ብለዋቸዋል፡፡ ዶ/ር ፍሰሃም ለረጅም ጊዜ ተለያይቶና ተነፋፍቆ የቆየ 
ቤተሰብ ሲገናኝ የሚፈጥረውን አይነት ስሜት እንዳደረባቸው በመጥቀስ ለአቀባበሉ 
ያላቸውን ምስጋና ገልጸዋል፡፡ 

ሐምሊን ፊስቱላ ኢትዮጵያ ዓመታዊውን አጠቃላይ የሠራተኞች ስብሰባ ጥቅምት 
20፣ 2012 ዓ.ም በዋናው መስሪያ ቤት ግቢ ውስጥ አካሂዷል፡፡ እስከ እኩለቀን 
በዘለቀው በዚሁ ስብሰባ ከኮሌጅ፣ ከደስታ መንደር እንዲሁም ከዋና መስሪያ 
ቤት የተውጣጡ ከሁሉም ስራ ክፍሎች የተወከሉ ከ200 በላይ ሠራተኞች 
ተሳትፈዋል፡፡ 

የድርጅቱ ዋና ስራ አስፈፃሚ አቶ ተስፋዬ ማሞ  ባደረጉት የመክፈቻ ንግግር 
“የስብሰባው ዋነኛ ዓላማ መላው የድርጅታችን ሠራተኞች በአንድ መድረክ 
ተገናኝተን በዋና ዋና የስራ አፈፃፀማችን፣ ጉድለቶቻችን፣ ፈተናዎቻችንና 
በቀጣይ ጉዞአችን ዙሪያ በመመካከር የጋራ ግንዛቤ ይዘን ድርጅታችንን ወደተሻለ 
ከፍታ ለማድረስ እንድንዘጋጅ በማሰብ ነው” ብለዋል፡፡ ዋና ስራ አስፈፃሚው 
አክለውም “የድርጅቱ መስራቾች ዋናውን ፈተና በብቃት ተወጥተው በአለም 

ደ/ር ፍሰሃ ትኩ የ 25 ዓመታት የካበተ ልምድ ያላቸው የፅንስና ማህፀን ሃኪም 
ናቸው፡፡ እሳቸው ለሐምሊን ቤተሰብ አዲስ አይደሉም፡፡ ከጥቂት ዓመታት በፊት 
አዲስ አበባ በሚገኘው ዋና ሆስፒታል ከሚሰሩ ስመጥር የፊስቱላ ሀኪሞች 
መካከል አንዱ ነበሩ፡፡በወቅቱ ከሐምሊን ጋር በሰሩባቸው ከአራት በላይ ዓመታት 
ዶ/ር ፍሰሃ ትሁት፣ ቀና ልብ ያላቸው፣ የሙያ አጋሮቻቸውንና ታካሚዎቻቸውን 
የሚያከብሩ ጎበዝ ሀኪም እንደሆኑ የሚናገሩት ባልደረቦቻቸው ለሐምሊን ህሙማን 
ያማከለ የህክምና ዘዬ በትክክል የሚመጥኑ ባለሙያ እንደሆኑ ይመሰክራሉ፡፡  

ዶ/ር ፍሰሃ ለሐምሊን ባለውለታም ጭምር እንደሆኑ የሚያነሱም አልጠፉም፡፡
በአንድ ወቅት ድርጅቱ ባጋጠመው ውስጣዊ ቀውስ ሲታመስና ለሀኪም እጥረት 
ሲዳረግ ዶ/ር ፍሰሃ በአዲስ አበባ ፌስቱላ ሆስፒታል ብቸኛው ቀዶ ጥገና ሃኪም 
ሆነው ያለመሰልቸት ድካማቸውን ተቋቁመው ለ አንድ ዓመት በብቸኝነት ሰርተው 
ድርጅቱን አሻግረውታል፡፡ ለዚህም ይመስላል ሐምሊንና ዶ/ር ፍሰሃ ተለያይተው 
የማይቀሩ ጥብቅ ወዳጆች የሆኑት፡፡

ከሦስት ዓመታት መለያየት በኋላ ዶ/ር ፍሰሃ ዳግም ሐምሊንን ከተቀላቀሉ 
ይኸው ወራት ተቆጠሩ፡፡ የሳቸው ዳግም ወደ ቤታቸው መመለስ በርካቶችን 
ያስደሰተ ሲሆን በተለይ በደንብ የሚያውቋቸው የህክምና ቡድን አባላት በራሳቸው 

እንኳን በደህና ተመልሰው መጡ !

የሐምሊን ዓመታዊ አጠቃላይ የሠራተኞች ስብሰባ ተካሄደ 

         _ የ2011 የዓመቱ ምርጥ ሠራተኛ ሽልማትም ተበረክቷል
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ባለንበት ክፍለ ዘመን የተለያዩ ቴክኖሎጂዎች መፈብረካቸውን ተከትሎ የየዕለት 
ተግባሮቻችንን እያቀለሉት የመጡ ከመሆኑም ባሻገር ተቋማት አሰራራቸውን 
በማዘመን ጊዜን፣ ጉልበትን እና የሰው ሀይልን በውጤታማነት ተጠቅመው 
ስኬታማ እንዲሆኑ አድርጓል፡፡ ከነዚህ ቴክኖሎጂዎች መካከልም የስራ ሰዓት 
መቆጣጠሪያ መሳሪያ (ባዮሜትሪክ ሲግኒቸር) አንዱ ነው፡፡

አቀፍ ደረጃ የተመሰከረለት ትልቅ ተቋም አስረክበውናል፤ የኛ ድርሻ የሚሆነው 
ይህንን ስማችንን ጊዜው በሚጠይቀው የአስተዳደር ስርአት እየተመራን ወደፊት 
ማሻገር ነው፡፡ ለዚህ ደግሞ በፍኖተካርታ እየተመራን ወጪን በመቀነስ ገቢን 
በመጨመር ላይ ያተኮረ አሰራርን ተከትለን አሁን ያሉንን ለጋሾች እንዲቀጥሉ፣ 
ሌሎች አዳዲስ ለጋሾች ደግሞ እንዲቀላቀሉን ማድረግ ይገባል፡፡ ለዚህ ደግሞ 
ሁላችንም ሃላፊነት አለብን”  ብለዋል፡፡ 

በስብሰባው ተሳታፊዎች በቀረቡት የትኩረት አቅጣጫዎች ዙሪያ ያተኮሩ 
የተለያዩ ጥያቄዎችንና አስተያየቶችን አንስተው ዋና ስራ አስፈፃሚው ምላሽ 
ሰተውባቸዋል፡፡ 

በመጨረሻም የዓመቱ ምርጥ ሰራተኛ ሽልማት የተሰጠ ሲሆን ዘንድሮ ለመጀመሪያ 
ጊዜ በተከናወነው በዚህ ሽልማት በዋናው መስሪያቤት አትክልተኛ የሆኑት 
አቶ ካሳሁን ሰለሞን አሸናፊ ሆነዋል፡፡ አቶ ካሳሁን ከስራባልደረቦቻቸው ጋር 
በመሆን የግቢው የአትክልት ስፍራ አሁን ያለውን ያማረ ገፅታ እንዲላበስ የስራ 
ሰዓት ሳይገድባቸው  በእረፍት ቀናቸው ጭምር እየገቡ በመስራት ይታወቃሉ፡፡ 
ተሸላሚው የዕውቅና ሰርተፊኬትና የአስር ሺህ ብር ማበረታቻ ከአቶ ተስፋዬ 
ማሞ እና ከአቶ ጥላሁን ሞላ እጅ በተቀበሉበት ወቅት እንዳሉት “ሽልማቱ ለእኔ 
ይገባል ብዬ ባላምንም ለተሰጠኝ እውቅና በጣም አመሰግናለሁ” ብለዋል፡፡

ሽልማቱን አስመልክቶ አንዳንድ ሠራተኞች በሰጡት አስተያየት አቶ ካሳሁን 
መሸለማቸው እንዳስደሰታቸው ከሁሉ በላይ ግን መሰል የእውቅና ሽልማት 
መጀመሩ የሁሉንም ሠራተኛ የስራ ተነሳሽነት የሚጨምር ነው ብለዋል፡፡

አዲሱ የሰዓት መቆጣጠሪያ መሳሪያ ምንነትና ጥቅሙ
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ድርጅታችን ሐምሊን ፊስቱላ ኢትዮጵያ የሰው ሀብት አስተዳደር አሰራሩን 
ለማመዘን በሚል በቅርቡ ይህን መሳሪያ  በዋናው መስሪያ ቤት ተግባራዊ 
ለማድረግ ዝግጅቱን አጠናቋል፡፡ እንደ ድርጅቱ የሰው ሀብት አስተዳደር ኃላፊ አቶ 
ተስፋዬ አባይነህ ገለጻ መሳሪያው የሐምሊን ሰራተኞች ከመስራቾቹ የወረስነውን 
እና  አስቀድሞ ያለንን ጠንካራ የስራ ባህል የበለጠ በማዘመን ውጤታማ፣ ጊዜና 
ወጪ ቆጣቢ በሆነ መልኩ ለላቀ ስኬት እንድንበቃ ያግዛል ብለዋል፡፡ መሳሪያው 
ሰራተኛውን ከመቆጣጠር ይልቅ ከሰው  ንክኪ በፀዳና ፍትሀዊ በሆነ መልኩ 
እያንዳንዱ ግለሰብ በየስራ ክፍሉ በሰራው የስራ ሰዓት ልክ እንዲሞገስ ወይም 
እንዲወቀስ በማድረግ ዘመናዊ የአሰራር ስርአት መዘርጋትን አላማው ያደረገ ነው 
ሲሉ ኃላፊው አክለዋል፡፡

በዋናው መስሪያ ቤት ተሞክሮ ውጤታማነቱ ሲረጋገጥ በሁሉም የድርጅቱ 
ማዕከሎች ተግባራዊ እንደሚደረግም ታውቋል፡፡

ድርጅታችን ሐምሊን ፊስቱላ ኢትዮጵያ በሐምሊኖች መልካም ፈቃድና ጽናት 
ከተመሰረተበት ከ1966 ዓ.ም አንስቶ የወሊድ ፊስቱላ ተጎጅ ሴቶችን ሁሉን 
አቀፍ ነጻ ህክምና በመስጠት እንዲሁም የዚህን አስከፊ የወሊድ ጉዳት ከሀገሪቱ 
የማህበረሰብ ጤና ስጋቶች ዝርዝር ለመሰረዝ እየሰራ ያለ አንጋፋ ተቋም ነው፡፡

የ45 ዓመት ልምዱ፣ ታካሚዎችን መሰረት ያደረገ ነጻና ሁሉን አቀፍ አገልግሎቱ 
እና ጥራት ላይ ያለው የጸና አቋሙ ድርጅቱን የተለየና በአለም አቀፍ ደረጃ 
ስመጥር የህክምና ተቋም እንዲሆን ካስቻሉት መለያዎች ጥቂቶቹ ናቸው፡፡ ለዚህ 
ስኬት ደግሞ መላው ሰራተኛ የማይተካ ድርሻ አለው፡፡ 

   

ይህን ያውቁ ኖሯል?

ከምስረታው ጀምሮ እስካሁን ደርጅቱ 
ያስመዘገባቸው ስኬቶች በከፊል

ከ60 ሺህ በላይ የፊስቱላ 
ተጎጂዎችን ታክመው ወደ 

ቀደመ ህይወታቸው ተመልሰዋል

ከነዚህ መካከል 22 ሺህ 
የሚሆኑት ደግሞ ወደ ሐምሊን 
መጥተው በቀዶ ጥገና ልጅ 

አግኝተዋል

ከ2007 እ.ኤ.አ ጀምሮ ከሐምሊን 
ሚድዋይፈሪ ኮሌጅ 170 ሴት 
ሚድዋይፎች ተመርቀዋል

እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ የሐምሊን 
ሚድዋይፎች ከ100 ሺህ 

በላይ የገጠር እናቶችን በሰላም 
አዋልደዋል

 194 የፊስቱላ ታካሚዎች 
የመልሶ ማቋቋም ስልጠና 

ወስደው የኢኮኖሚ ተጠቃሚ 
ሆነዋል፡፡

የሐምሊን ሚድዋይፎች 
ተመድበው ጥራት ያለው 

አገልግሎት የሚሰጡባቸው ጤና 
ጣቢዎች ቁጥር 66 ደርሷል

የአልትራሳውንድ አገልግሎት በጤና ጣቢያ ደረጃ 
በማስጀመር ቀዳሚ በመሆን 5 በቻርጅ የሚሞሉ 
ተንቀሳቃሽ የአልትራሳውንድ መሳሪያዎች ለገጠር 

ጤና ጣቢያዎች በማበርከት እናቶችን እዛው 
መንደራቸው ላይ በነጻ የምርመራ አገልግሎት 

እንዲያገኙ አድርጓል

የመብራት አገልግሎት በሌለባቸው ወይንም 
በሚቆራረጥባቸው ቦታዎች የምሽት ማዋለድን ለማገዝ 221 
በሶላር የሚሰሩ የሐይል ማመንጫ ሻንጣዎች በ5 ክልሎች 

በሚገኙ ጤና ጣቢያዎች ተተክለዋል።
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የወደፊት አቅጣጫዎች

በፍኖተ ካርታው የተመለከቱት አቅጣጫዎች
በጥቅሉ ሲቀርቡ

“…በእርግጥም ፊስቱላ ከኢትዮጵያ መጥፋት አለበት፤ ይህ በኔ ዘመን ዕውን 
ላይሆን ይችላል በናንተ ዘመን ግን እንደሚሆን አምናለሁ፡፡”  ዶ/ር ካትሪን 
ሐምሊን

ሐምሊን ፌስቱላ ኢትዮጵያ በቅርቡ ተግባር ላይ በዋለው ፍኖተ ካርታ 
አማካኝነት ሐምሊኖች ተመኝተው የኖሩለትን ህልም ከማሳካት ባሻገር 
በ3ቱም የትኩረት መስኮቹ ወዴት መጓዝ እንዳለበት ግለፅ አቅጣጫ አስቀምጦ 
በመተግበር ላይ ይገኛል፡፡ 

ህክምና ፕሮግራም
የሴቶች ስፔሻላይዝድ  
ሆስፒታል መገንባት

ማገገምና መልሶ ማቋቋም 
ፕሮግራም 

የሴቶች አቅም ማጎልበቻ
 ማዕከል መገንባት

መከላከል ፕሮግራም
በሐምሊን ሚድዋይፈሪ 

ኮሌጅ የማስተርስ ፕሮግራም 
በክሊኒካል ሚድዋይፈሪ 

መጀመር
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የሐምሊን ዜና መጽሔት በሐምሊን 
ፌስቱላ ኢትዮጵያ ኮሚዩኒኬሽን ክፍል 
በየሦስት ወሩ እየተዘጋጀ ለድርጅቱ 
ሠራተኞች የሚሰራጭ ነው። 

አስተያየት ወይም ለዜና የሚሆኑ ሀሳቦች
ካለዎት ያድርሱን። D
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