
1 
 

 

 

“ የማህፀን ጫፍ፣ የጡት እና የፕሮስቴት ካንሰርን ከአፍሪካ እናጥፋ”  

10ኛ ጉባኤን በተሳካ መልኩ ለማስተናገድ እንዲቻል ኮሙዩኒኬሽንና ሚዲያ ትኩረት 

 የሚያደርጉባቸው ዋና ዋና ነጥቦች፤ 

 

 በ10ኛው የማህፀን ጫፍ፣ የጡት እና የፕሮስቴት ካንሰርን ከአፍሪካ እናጥፋ” ጉባኤ 

ላይ የአፍሪካ ሀገራት መሪዎች እና ቀዳማዊት እመቤቶች፣ የህዝብ ተወካዮች ምክር 

ቤት አፈጉባኤዎች፣ የጤና ሚኒስትሮች፣ የአለምአቀፍ የካንሰር ህክምና እና ምርምር 

ተቋማት ሀላፊዎች እና ተመራማሪዎች፣ የውጭ እና የሀገር ውስጥ የዘርፍ 

ተመራማሪዎች እና የህክምና ባለሙያዎች፣ የሲቪል ማህበራት እና የግሉ ዘርፍ 

ተወካዮች እንዲሁም ከካንሰር ህመም የዳኑ ግለሰቦችን ጨምሮ ከ3000 በላይ 

ተሳታፊዎች እንደሚሳተፉ  
 

 በጉባኤው ላይ በአፍሪካ ካንሰርና የካንሰር ህክምና የሚገኝበትን ሁኔታ የሚዳስሱ 

እንዲሁም በአለም አቀፍ ደረጃ በካንሰር ምርምር እና ህክምና ዘርፍ የተገኙ አዳዲስ 

ውጤቶችን እና ግኝቶችን የተመለከቱ የምርምር ጽሁፎች ቀርበው ውይይት 

እንደሚደረግባቸው 
 

 ካንሰርን በመከላከል ጥረት የአስርት አመታት ስኬቶችን በመስኩ የተገኙ መልካም 

ተሞክሮዎችና ያጋጠሙ ተግዳሮቶችን ባለሙያ በመጋበዝ ቢብራራ 
 

 በአገራችን ብሎም በአፍሪካ በከፍተኛ ሁኔታ እየተስፋፋ የመጣውን የካንሰር በሽታ 

ለመግታትና ለመቆጣጠር እንዲሁም በቂ እና ተደራሽ የካንሰር ህክምና 

አገልግሎቶችን ለህብረተሰቡ ለማቅረብ የሚያስችሉ ስትራቴጂዎች ዙሪያ 

የሚመለከታቸው ባለሙያዎች/አመራሮች በቂ ማብራሪያ እንዲሰጡ ምቹ ሁኔታ 

መፍጠር ያስፈልጋል። 
 

 ይህ ጉባኤ በተለይ በሴቶች ጤና ጉዳይ የሚያተኩር እንደመሆኑ “ለሴቶች መብት 

ልዩ ትኩረት የሚሰጥ የአፍሪካ የሰብአዊ መብቶች አመት” የሚለውን የአፍሪካ 
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ህብረት የ2016 መሪ ቃል ለመተግበር የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን በጉባኤው በንቃት 

የሚሳተፍ መሆኑን 
 

 ጉባኤው የኢኮኖሚ አቅማቸው ደካማ በሆኑ በተለይም በቂ ህክምናና መሰረተ ልማት 

በሌለበት ሁኔታ ህክምናውን ለህብረተሰብ ተደራሽ ማድረግ በሚቻልበት ሁኔታ ላይ 

ምክክር የሚያደርግ መሆኑ 
 

 ከጉባኤው አንድ ሳምንት ቀደም ብሎ ለህብረተሰቡ ነፃ የካንሰር ምርመራ እና 

የምክር አገልግሎት በአዲስ አበባ የተለያዩ ጤና ተቋማት የሚሰጥ በመሆኑ 

ህብረተሰቡ በነቂስ እንዲሳተፍ በቂ የ mobilization ሥራ መሥራት አስፈላጊ 

መሆኑን፣ 
 

 እንደአለም የጤና ድርጅት ሪፖርት በየአመቱ በአለማችን ከ8 ሚሊዮን በላይ ሰዎች 

በካንሰር በሽታ ሳቢያ ህይወታቸውን እንደሚያጡ በተብራራ መልኩ መግለፅ። ይህ 

ቁጥር በወባ፣ በኤች አይ ቪ እና ሳንባ ነቀርሳ በሽታዎች ሳቢያ ከሚሞቱ ሰዎች 

ድምር የሚበልጥ መሆኑን ግንዛቤ መፍጠር፣ 
 

 በአገራችን በየአመቱ ከ64000 በላይ ሰዎች በካንሰር የሚያዙ ሲሆን ይህም ብቸኛው 

የካንሰር ህክምና ተቋም ከሆነው የጥቁር አንበሳ ሆስፒታል አቅም በላይ በመሆኑ 

በበሽታው የሚከሰተው ጉዳት እንዲባባስ እና የሰላባዎችንም ቁጥር እንዲጨምር 

ምክንያት መሆኑ፣ 
 

 በዚህም መነሻነት ብሔራዊ የካንሰር ቁጥጥር ስትራቴጂ ተነድፎ በትግበራ ላይ 

መዋሉ፣ በአምስት የአገራችን ክልሎች ከፍተኛ የካንሰር ህክምና ሆስፒታሎች 

ግንባታ መጀመሩ ህክምናው በሁሉም ክልሎች ተደራሽ ለማድረግና ካንሰርን 

ከሀገራችን ለማጥፋት ከፍተኛ ጠቀሜታ ያለው መሆኑን በአግባቡ ማስረዳት 

ይጠይቃል። 

 
 ጤናማ አመጋብ እነ የአኗኗር ባህልን በማዳበር እዲሁም የሰካል ብቃት 

እንቅስቃሴዎችን በማዘወተር በተጨማሪም ሲጋራ ባለማጨስ እና ለካንስር 

ከሚያጋልጡ ድርጊቶች በመቆጠብ ለካንሰር የመጋለጥ እድልን በከፍተኛ ሁኔታ 

መቀነስ አንደሚቻል 
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 ሴቶች የማህፀን በር ጫፍ አና የጡት ካንስር ምርምራን በየጊዜዉ እንዲደያርጉ 

እንደሚመከር በተለይም ቅድመ ምርምራ ማድረርግ ህክምናን በወቅቱ አግኝቶ 

ለመዳን እንደሚያስችል፡፡ 

 
 ካንሰርን ማለት የሞት ፍርድ አንዳለሆነ እና በአብዛኛዉ መሀላከል እነዲሁም 

በወቅቱ ታክም ለመዳን እደሚቻል  

 
 10ኛው “የማሀፀን ጫፍ፣ የጡት እና የፕሮስቴት ካንሰር ከአፍሪካ እናጥፋ” ጉባኤ 

በአገራችን መካሄዱ ሀገራችን በባለፉት አስርት አመታት ለገነባችው ውስጣዊ አቅም 

ጋር ተያያዥነት ያለውና በአገራችን ከመጣው የኢኮኖሚ እድገት ከተፈጠረው 

አስተማማኝ ሠላምና ደህንነት ብሎም ከህዝባችን እንግዳ ተቀባይነት ባህል ጋር 

የተያያዘና ሀገራችን የኮንፍረንስ ማዕከላዊነቷን በይበልጥ በማጠናከር መልካም 

ገፅታዋን በመገንባቷ ለኢንቨስትመንትና ቱሪዝም ምቹነቷን ለማስተዋወቅ የሚያግዝ 

መድረክ ሆኖ እንዲሚጠናቀቅ ኮሙዩኒኬሽንና ሚዲያ ከፍተኛ ሚና ይጫወታል። 

 
በጉባኤው ወቅትና ከጉባኤው መጠናቀቅ በኋላ ትኩረት የሚደረግባቸው ዋና ዋና 

ጉዳዮች 

 ጉባኤውንና ከጉባኤው ጎን ለጎን የሚከናወኑ የተለያዩ ሁነቶች ተገቢውን የሚዲያ 

ሽፋን 

 እንዲያገኙ አስፈላጊው የቅደመ ዝግጅት ስራዎች መሰራት ይኖርባቸዋል። 
 

 10ኛው ” የማህፀን ጫፍ፣ የጡት እና ፕሮስቴት ካንሰር ከአፍሪካ እናጥፋ” ጉባኤ 

በስኬት ተጀምሮ እንዲጠናቀቅ የሚመለከታቸው አካላት ያልተቆጠበ ድጋፍና 

ትብብር እንዲያደርግና ህብረተሰቡም የተለመደ የእንግዳ ተቀባይነት ባህሉን 

አጠናክሮ እንዲቀጥል የግንዛቤ መፍጠር ስራዎች መሰራት ይኖርባቸዋል። 
 

 ከጉባኤው መጠናቀቅም በኋላ ሀገራችን የተያያዘችውን ካንሰርን የመከላከል ብሎም 

የማጥፋት ስትራቴጂ የተሳካ እንዲሆን በህብረተሰቡ ውስጥ በበሽታው ዙሪያ ያለውን 

እውቀት እንዲያዳብር እና በግለሰብ፣ በቤተሰብ እና በማህበረሰብ ደረጃ በሽታውን 

አስቀድሞ ለመከላከል እና ወቅትዊ ህክምና ለማግኘት እንዲችል የሚደረገውን 
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ጥረት አጋዥ ሀይል ሆኖ ሚዲያው በተከታታይነትና በቋሚነት መስራት 

ይኖርበታል። 

 
 በጉባኤዉ ላይ የተለያዩ የምርምር እና የጥናት ጽሁፍ የሚቀርቡ ባለሞያየዎችን 

በማነገጋር እና የሚያቀርቡዋቸዉንም ጽሁፎች ዋና ሁሳብ/መረጃ ለህብርተቡ 

በሚመጥን እና ለመረዳት በሚያስችለ መልኩ ማቅረብ/መዘገብ 


