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የማህበራዊ ጤና መድህን ሽፋን እና አንድምታው 
                                                  ደሳለኝ ንጋቱ 02-04-16 

የሰው ልጅ በምድር ላይ እስካለ ድረስ ዋናው ጉዳዩ ጤናው ነው። በህይወት ዘመናችን 

ማናቸውንም ነገሮች ለማከናወን የተሟላ ጤና ሊኖረን ይገባል። የተሟላ ጤና ከሌለን 

መስራት በሚገባን ጉዳዩች ለመከወን፣ ሶስት ጉልቻ መስርቶ ዓይንን በዓይን ለማየት 

እንዲሁም ራስን ጠቅሞ ሀገርንና ወገንን ለመርዳት አይቻልም። ጤና ከሌለ ምንም ነገር 

ሊታሰብ አይቻልምና።  

ዛሬ በዓለማችንም ይሁን በሀገራችን ውስጥ የሚገኝ አብዛኛው ህዝብ ለጤናው የሚሆን 

ጥሪትን የመቋጠር ልማድ የለውም። በዚህም ምክንያት በየጊዜው እየናረ የመጣውን 

የህክምና ወጪ መቋቋም ሲያቅተው ይታያል። ታዲያ ይህን ችግር ለመቅረፍ የማህበራዊ 

ጤና መድህን መኖሩ የግድ ይላል።  

መረጃዎች እንደሚያሳዩት የማህበራዊ ጤና መድህንን በዓለማችን ዘመናዊና አሃዳዊ በሆነ 

መንገድ የጀመረችው ጀርመን ናት። ይህም አሁን ላለችበት ጥሩ የጤና መድህን ሽፋን 

እንድትበቃ ያደረጋት መሆኑ ይታወቃል። ጀርመን ለሌሎች ሀገሮች በምሳሌነት 

የምትጠቀስ ብቻ አይደለችም። የማህበራዊ ጤና መድህንን ተጠቃሚነት ምን ያህል አዋጪ 

እንደሆነ ለዓለም ያሳየች ጭምርም ናት።  

በዚህም ሳቢያ ሀገራት የዚህችን ሀገር ተምሳሌታዊነት በመመልከትና የጤና መድህኑ 

ጠቀሜታው የጎላ መሆኑን ከግምት ውስጥ በማስገባት ብሎም ለህዝባቸው ያለውን ፋይዳ 

በመገንዘብ ሊከተሉት ችለዋል። ይህም የየሀገራቱ ታካሚዎች ለጤና የሚያወጡት ከፍተኛ 

ወጪ እንዲቀንስላቸው ማድረጉን ታሪክ ያስረዳል።  

ያም ሆኖ ዓለም አቀፉ የጤና ድርጅት (WHO) በድረ-ገፁ ላይ ያሰፈረው መረጃ 

እንደሚያትተው፤ እንደ አውሮፕያኑ አቆጣጠር በ2012 ብቻ ለመታከሚያ ባወጡት ከፍተኛ 

ወጪ ምክንያት በማውጣታቸው በድህነት አረንቋ ውስጥ የተዘፈቁ የዓለማችን ዜጎች ቁጥር 

ከ150 በላይ ናቸው። አሃዙ በየዓመቱ እመርታ እንደሚያሳይ ግልፅ መሆኑንንም መረጃው 

ያሳያል። ታዲያ ይህን ችግር ለመቅረፍ የጤና መድህንን በማንኛውም ህብረተሰብ ውስጥ 

መዘርጋት አስፈላጊ ሆኖ ተገኝቷል።  
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የህዝቡን ችግር የመፍታት ቀዳሚው ተግባር የመንግስታት እንደመሆኑ መጠን፣ በየሀገሩ 

ያሉት መንግስታት የህዝቦቻቸውን የጤና ተግዳሮቶችን መቋቋም ሁነኛ መፍትሔ መሆኑን 

አምነውበት በመተግበር ላይ ይገኛሉ። 

በአህጉራችንም እንደ ኬንያ፣ ደቡብ አፍሪካ፣ ጋና፣ ሱዳን እና መሰል ሀገራት መንግስታት 

የዜጎቻቸውን የመታከሚያ ወጪን ለመቀነስና በጤና ረገድ የሚያጋጥማቸውን ችግር 

ለማቃለል እንዲሁም የጤና አገልግሎቱን ፍትሐዊና ተደራሽ በሆነ ሁኔታ ለማቅረብ 

የማህበራዊ ጤና መድህን መዘርጋታቸው ይታወቃል።  

የእነዚህ ሀገራት አተገባበር ዜጎቻቸውን በዋነኛነትም በከፍተኛ የመታከሚያ ወጪ ሳቢያ 

ኑሮ ሊጫነው የሚችለውን ድሃ የህብረተሰብ ክፍል በመታደግ የጤና አገልግሎትን 

በፍትሐዊነት በተደራሽነት ማግኘት እንዲችሉ በማድረግ ተጠቃሚነታቸውን ከፍ 

አድርገዋል። ይህም የድሃውን የህብረተሰብ ክፍል የመክፈል አቅምን ያገናዘበ ወጪ 

እንዲኖር አድርጓል።  

እርግጥ እዚህ ላይ ‘የጤና መድህን ምንድነው?’ የሚል ጥያቄ መነሳት ይኖርበታል። የጤና 

መድህን ማለት የማህበራዊ ጤና መድህን በመንግስት ድርጅቶችም ሆነ በግሉ ዘርፍ 

ተቀጥረው የሚሰሩ ሰራተኞችን እና የጡረታ ባለመብቶችን የሚያጠቃልል ነው።  

የጤና መድህን ማለት ለተመሳሳይ የጤና ችግር የተጋለጡ ከፍተኛ ቁጥር ያላቸውን 

ግለሰቦችና ቤተሰቦች በጋራ በማሰባሰብ እያንዳንዱ ግለሰብ ወይም ቤተሰብ የሚደርስበትን 

የጤና ወጪ በጋራ በተቋቋመው የጤና ፈንድ አማካኝነት በመሸፈን ለግለሰቦች ወይም 

ቤተሰቦች ያልታሰቡ ከፍተኛ የጤና ወጪዎችን ለመቀነስ ወይም ለማስቀረት የሚረዳ 

የአሰራር ዓይነት ነው።  

እያንዳንዱ ግለሰብ ወይም ቤተሰብ በህይወት ውስጥ የጤና እክል መቼ እና እንዴት 

ሊያጋጥመው እንደሚችል መተንበይ ስለሚያዳግተው በጤና መድህን ስርዓት በመታቀፍ 

እነዚህን ስጋቶች ማስወገድ እንደሚቻል የዓለም የስራ ድርጅት ይገልፃል። እርግጥ 

በግለሰብ ደረጃ የጤና ስጋትን ለመተንበይ አስቸጋሪ ነው። በመሆኑም የጤና ስጋትና 

የወጪ መጠን በጋራ በሚሆኑበት ወቅት በአንፃራዊነት ለመተንበይ ቀላል ይሆናል። እናም 

ለጤና የሚያስፈልገውን የመዋጮ መጠን በቀላሉ ለመወሰን አያዳግትም።  
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በጤና መድህን ስርዓትና አሠራር ግለሰቦች ወይም ቤተሰቦች ወደፊት ሊያጋጥማቸው 

የሚችለውን ከፍተኛ የገንዘብ ወጪ ብሎም ቀውስ አስቀድሞ ሚደረግ አነስተኛ እና 

የታወቀ የጤና መዋጮ መቀየር ይቻላል። ይህም ለዜጎች ያለው ጠቀሜታ ከፍተኛ 

እንዲሆን ያደርገዋል።  

በጥቅሉ በጤና መድህን አሠራር መሰረት ዜጎች ጤናማ በሚሆኑበት ወቅት በሚከፍሉት 

አነስተኛ መዋጮ የጤና እክል በሚያጋጥማቸው ወቅት ከመድህን ቋቱ ወጪ በሚደረግ 

ገንዘብ የጤና ወጪአቸው እንዲሸፈንላቸው የሚደረግ በመሆኑ ጠቀሜታው የጎላ መሆኑን 

ክግንዛቤ ውስጥ ማስገባት ያስፈልጋል። 

ታዲያ የኢፌዴሪ መንግስትም ይህን ሁኔታ ከግምት ውስጥ በማስገባት የጤና መድን 

አዋጅን በቁጥር 690/2002 በነሐሴ ወር ውስጥ በህዝብ ተወካዩች ምክር ቤት ካፀደቀ በኋላ፣ 

የቅድመ-ዝግጅት ተግባራዊ እንቅስቃሴ በማድረግ የተለያዩ ተግባራትን ስትከውን መቆየቷ 

የሚታወቅ ነው። ይህን ለማስፈፀምም የኢትዮጵያ የጤና መድህን ኤጀንሲ የሕግ ሰውነት 

ያለው አካል ሆኖ በፌዴራል መንግሥት መሥሪያ ቤትነት በደንብ ቁጥር 191/2003 

እንዲቋቋም አድርጋለች። በዚህም ባለፉት ዓመታት በሙከራነት ገቢራዊ እንዲሆን 

ባደረገችው ‘በማህበረሰብ አቀፍ የጤና መድህን’ ውጤት ማግኘቷ የሚታወስ ነው። 

እንደሚታወቀው በአሁኑ ወቅት በሀገራችን ሶስት ዓይነት የጤና መድን በመተግበር ላይ 

ይገኛሉ—የግል፣ ማህበረሰብ አቀፍና የማህበራዊ ጤና መድህን። ታዲያ ለግንዛቤ ይረዳ 

ዘንድ ሶስቱንም በየተራ ለመመልከት እንሞክራለን።  

የግል የጤና መድህን የሚባለው ግለሰቦች በራሳቸው ወይም በአሰሪዎቻቸው አማካኝነት 

ለትርፍ ከተቋቋሙ የመድህን ሰጪ ኩባንያዎች የሚገዙት የመድህን ዓይነት ነው። 

ግለሰቦች በዚህ የመድህን ዓይነት የሚያደርጉት ተሳትፎ ፈቃደኝነትን መሠረት ያደረገ 

ነው። የአረቦን ክፍያውም የግለሰቦችን የጤና ሁኔታ መሠረት በማድረግ ይሰላል።  

እርግጥ ይህ የጤና መድህን ዛሬ ላይ እንቅስቃሴው በዝቅተኛ ደረጃ ላይ የሚገኝ ቢሆንም 

ቅሉ፤ ለወደፊቱ በጤና መድህን ስርዓቱ ውስጥ ጉልህ ሚና ያለው በመሆኑ በሚመለከተው 

አካል የማበረታትና የመደገፍ ስራ እንደሚከናወንለት መረጃዎች ያስረዳሉ። ሌላኛው የጤና 

መድህን ዓይነት የማህበረሰብ ዓቀፍ የጤና መድህን ነው። ይህ የጤና መድህን ዓይነት 

ትርፍን በትርፍ ላይ የተመሰረተ አካሄድን የሚከተል ነው።  
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በአባልነት የሚያቅፋቸው ከመደበኛው ክፍለ ኢኮኖሚ ውጪ ያሉ ዜጎችን እና በአብዛኛው 

በኢኮኖሚና በማህበራዊ እንቅስቃሴአቸው ከፍተኛ ቁርኝትና ትውውቅ ያላቸውን 

የህብረተሰብ ክፍሎች መሆኑን መረጃዎች ይጠቁማሉ። በዚህ የመድህን ዓይነት ስርዓት 

ውስጥ የሚታቀፉ አባላት በመድህን ተቋማት አስተዳደር እና ቁጥጥር ላይ ቀጥተኛ ተሳትፎ 

ያላቸው ናቸው። 

የማህበራዊ ጤና መድህን ደግሞ ደመወዝን መሰረት አድርጎ የሚቋቋም የመድህን ዓይነት 

ነው። የማህበራዊ ጤና መድህን ስርዓት የህግ ድጋፍ ተሰጥቶት በህግ ማዕቀፉ 

የተጠቃለሉትን የህብረተስብ ክፍሎች አካቶ እንዲንቀሳቀስ የሚቋቋም የመድህን ስርዓት 

ነው።  

እርግጥ የመድህኑ አባልነት ግዴታን መሠረት ያደርጋል። የማህበራዊ የጤና መድህን 

ስርዓት በመደበኛው ክፍለ ኢኮኖሚ የተሠማሩ ዜጎችን በማካተት በአሰሪዎችና ሠራተኞች 

በሚደረግ ደመወዝን መሠረት ያደረገ መዋጮ የሚቋቋም ሲሆን፤ በአገልግሎቱም ሁሉን 

አቀፍ የመድህን ዓይነቶችን የሚከተል ነው። 

እዚህ ላይ በተጨማሪነት የጤና መድህን አመላካች መርሆዎችን ማንሳት ያስፈልጋል። 

አንድ ለጤና መድህን መግባት የሚፈልግ ሰው ‘የመድህኑ አመላካች መርሆዎች 

ምንድናቸው?’ ብሎ ሊጠይቅ ይችላል። እናም የመድህኑ አመላካች መርሆዎች 

መደጋገፍን፣ የጤናን ስጋት መጋራትን፣ ፍትሐዊነትን እንዲሁም አሳታፊነትን ወይም 

ማብቃትን የሚያካትት መሆኑን መገንዘብ ያሻል። እነዚህ አመላካች መርሆዎች ዘርዘር 

አድርገን ስንመለከታቸው የሚከተሉት አንድምታዎች ይኖሯቸዋል። 

መደጋገፍ ማለት በአባላት መካከል ህብረትን መፍጠር ነው። ይህም የተፈጠረውን ህብረት 

ተከትለው የሚመጡ ጫናዎችን በጋራ ለመወጣት የሚደረግ አንድነት ወይም ስምምነት 

እንደሆነ ያሳየናል። እንደሚታወቀው በመደጋገፍ ባህል መሠረት በተቋቋሙ ህብረቶች 

ውስጥ የሚሳተፉ አባላት ለህብረቱ ላደረጉት እያንዳንዱ አስተዋፅኦ ወዲያውኑ ተመጣጣኝ 

የሆነ ትርፍ ወይም ክፍያ ሳይጠብቁ በሙሉ ፍቃደኝነት ተሳትፎ እንዲያደርጉ የሚያስችል 

ነው።  

እርግጥ ይህ የመደጋገፍ ባህል ለማህበራዊ ጤና መድህን ስርዓት እና ለማህበረሰብ ዓቀፍ 

ጤና መድህን ስርዓት ውጤታማነት ወሳኝ መርህ ቢሆንም፣ ተዋናዩ አንድ ግለሰብ በሆነበት 



5 
 

በግል የጤና መድህን ስርዓት ውስጥ ግን መርሆው እምብዛም የጎላ ነው ማለት አይቻልም። 

የጤና ስጋትን መጋራት የሚለው መርሆም መደጋገፍ ከሚለው መሠረታዊ መርህ ጋር 

ዝምድና ያለው ሆኖ እናገኘዋለን።  

በዚህ መርህ መሠረት ከፍተኛ የጤና ስጋት ያለባቸውን ግለሰቦች አነስተኛ የጤና ስጋት 

ካለባቸው ግለሰቦች፣ የተሻለ ገቢ ያለውን ቤተሰብ አነስተኛ ገቢ ካለው ቤተሰብ እንዲሁም 

አንድ አካባቢ ሌላውን አካባቢ እና ወጣት እና አምራች የሆነውን ኃይል በምርት 

ከማይሳተፈው ኃይል ጋር በማዋሃድ የመደጋገፍ ዓላማን የማጠናከር ስራ ይከናወናል። 

ይህም አንዱ ለሌላው የሚሆንበትን አሰራር የሚያጎለብት ብቻ ሳይሆን፣ አንድ ዜጋ ለሌላው 

ወገኑ ደራሽ እንዲሆን የሚያስችል የትስስር መንገድ ነው። 

የጤና መድህን ስርዓትን ተግባራዊ ማድረግ ከሚያስፈልግባቸው አላማዎች መካከል አንዱ 

ፍትሃዊነት ነው። በዚህ አሰራር ስርዓት ውስጥ መታቀፍ በቀጥታ ከኪስ ከሚወጣ ገንዘብ 

የተሻለ አሰራርን ይፈጥራል። የጎንዩሽ ፍትሐዊነትንም ያሰፍናል።  

የጎንዩሽ ፍትሐዊነት በሰፈነ ቁጥርም እኩል የገቢ መጠን ያላቸው ሰዎች ለጤና እኩል 

እንዲያዋጡ በማድረግ ወጪያቸውን እንደ ህመማቸው ሁኔታ ከመድህኑ የሚሸፈንበትን 

አሠራር ይፈጥራል። ከዚህ ጎን ለጎንም የጤና መድህን ስርዓቱ በተለያየ የገቢ ደረጃ 

የሚገኙ ዜጎች እንደ አቅማቸው ሁኔታ እንዲያዋጡ በማድረግ የተሰበሰበውን ገንዘብ ሁሉም 

የመድህኑ አባላት በእኩልነት የሚጠቀሙበትን ሁኔታ በማመቻቸት ትስስሩ ይበልጥ 

እንዲጠናከር ያደርጋል። 

እንደሚታወቀው ማንኛውም የጤና መድህን ስርዓት አንድ የተለየ ባህሪ አለው። ይኸውም 

በዋነኛነት የአባላትን መዋጮ የሚጠይቅ አሳታፊ መሆኑ ነው። በዚህ ልዩ ባህሪው 

መሰረትም አባላት አስተዋፅኦ እያደረጉ ላሉበት ተቋም ያላቸውን አስተያየት የማቅረብ 

መብት ይሰጣቸዋል። ያላቸውን አስተያየትና ስጋት የሚያንፀባርቁበትን መንገድ 

እንዲመቻች ይደረጋል።  

በጤና መድህን ስርዓት አሠራር አባላት ከጤና አገልግሎት ሰጪ ተቋማት ጋር 

የሚኖራቸው ግንኙነት የተናጠል አይደለም—በቡድን እንጂ። እንዲህ ዓይነቱ አሰራር 

በተለይም በማህበረሰብ ዓቀፍ የጤና መድህን አሰራር ውስጥ ጎልቶ የሚወጣ ፋይዳ አለው። 

ከዚህ በተጨማሪም በማህበራዊ ጤና መድህን ውስጥ የሚታቀፉ አባላት የሚሳተፉበት 
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መንገድ በመድህኑ ተቋማዊ አደረጃጀት ውስጥ ይንፀባረቃል። ስለሆነም የጤና መድህን 

አባላት በጤና አገልግሎት አሰጣጥ የራሳቸውን ድምፅ ማሰማት እንዲችሉ መንገድ 

የማመቻቸት ሚና ይጫወታል።  

እናም ማህበራዊ የጤና መድህን የመደጋገፍ ባህልን ተቋማዊ ቅርፅ እንዲኖረው በማድረግ 

የጤና ስጋትን በአንድ ቋት በማሰባሰብ በአባላት መካከል የርስ በርስ መደጋገፍን 

ይፈጥራል። አባላት እንደ አቅማቸው መጠን እያዋጡ እንደ ህመማቸው ሁኔታ 

እንዲታከሙ ያደርጋል።  

ይህም ነገ ምን ሊሆን እንደሚችል ስለማይታወቅ ለአባላቱ ዋስትናን ይፈጥራል። ታዲያ 

በዚህ የጤና መድህን ስርዓት ውስጥ የሚታቀፈው አባል ሲጨምር፣ በማህበራዊ ጤና 

መድህን አማካኝነት የሚገኙት ጠቀሜታዎችም በዚያው መጠን መጎልበታቸው አይቀሬ 

መሆኑ ሊታወቅ ይገባል።  

እዚህ ላይ ስለ አባልነት የተወሰነ ግንዛቤ መያዝ የሚያስፈልግ ይመስለኛል። “አባል” 

የሚለው ቃል በጤና መድህን አዋጅ ቁጥር 690/2002 የተሰጠው ብያኔ እንደተጠበቀ ሆኖ፣ 

የማህበራዊ ጤና መድህን አባል ማለት በመንግስት ድርጅቶችም ሆነ በግሉ ዘርፍ 

ተቀጥረው የሚሰሩ ሰራተኞችን እና የጡረታ ባለመብቶችን የሚያጠቃልል ነው።  

በዚህ መሰረትም የህዝብ ተወካዩች ምክር ቤት፣ ዳኞችና ዓቃቢያነ ህጎች፣ የመንግስት 

ተሿሚዎች፣ የሲቪል ሰርቪስ ሰራተኞች፣ የፖሊስ አባላት፣ የመንግስት የልማት ድርጅት 

ሰራተኞች እና ለትርፍ ዓላማ ባልተቋቋሙ ወይም መንግስታዊ ባልሆኑ ድርጅቶች የሚሰሩ 

ሰራተኞች በአባልነት ይታቀፋሉ። 

ከዚህ በተጨማሪም 10 ወይም ከዚያ በላይ የሆኑ ሰራተኞችን፣ ቀጥረው የሚያሰሩ፣ ለትርፍ 

ዓላማ በተቋቋሙ የግል ድርጅቶች ውስጥ የሚሰሩ ሰራተኞች፣ የጡረታ ባለመብቶች 

እንዲሁም ከመንግስትና ከግል ሰራተኞች ማህበራዊ ኤጀንሲዎች ወርሃዊ የጡረታ አበል 

የሚያገኙ ባለመብቶችንና ተተኪዎችን በአባልነት የሚያካትት ነው።  

ታዲያ እዚህ ላይ የጡረታ ባለመብት ሆነው በሌላ ድርጅት ተቀጥረው የሚሰሩ ሰራተኞች 

እንደ ሠራተኛ ተቆጥረው በማዕቀፉ ውስጥ የሚታቀፉ መሆኑን መገንዘብ ይገባል። 

እንዲሁም የማህበራዊ ጤና መድህን ተጠቃሚዎች የሚባሉት በመድህኑ አማካኝነት 
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የህክምና አገልግሎት የማግኘት መብት ያላቸው ሰዎች ሲሆኑ፤ አባሉንና የአባሉን ቤተሰብ 

የሚያጠቃልል መሆኑን ማወቅ አስፈላጊ ነው። በዚህ መሰረትም ቤተሰብ ማለት የአባልን 

የትዳር አጋርና ልጆችን የሚያጠቃልል፣ የትዳር አጋር ማለትም ከአባል ጋር በጋብቻ 

የተሳሰረ ሰው መሆኑን መረዳት ይገባል።  

ይህ ብቻም አይደለም። ከአንድ ሚስት በላይ ያለው የመድህኑ አባል የአባልነት ሁኔታው 

በክልሉ የቤተሰብ ህግ መሰረት የሚወሰን መሆኑን እንዲሁም በመድህኑ ብያኔ መሰረት 

ልጅ ማለት ዕድሜው ከ18 ዓመት በታች የሆነ የአባል የስጋ፣ የእንጀራ ወይም የጉዲፈቻ 

ልጅ ነው።  

በህግ አግባብ መሠረት ለአባሉ የአሳዳጊነት ኃላፊነት የተሰጠውን ማንኛውንም ልጅ 

ያካትታል። ከዚህ በተጨማሪም በልጅነት የተመዘገቡት ዕድሜያቸው ከ18 ዓመት እና 

ከዚያ በላይ ቢሆንም፤ ራሳቸውን ለማስተዳደር የማይችሉ፣ የአእምሮ ህመምተኛ ወይም 

የአካል ጉዳተኛ ከሆኑ በህጋዊ የህክምና ማስረጃ ተረጋግጦ በመድህኑ በልጅነት እንዲካተቱ 

ይደረጋል። 

እዚህ ላይ በተጨማሪነት የማህበራዊ ጤና መድህኑ መዋጮን፣ የሪፈራል ስርዓቱንና የጤና 

ተቋማት ግዴታዎችን በጥቂቱ መመልከት ይገባል። ይህም በጉዳዩ ዙሪያ የተሟላ ግንዛቤ 

እንዲኖረን ያደርጋል።  

በአዋጁ ላይ በግልፅ እንደተመለከተው አባላትና አሠሪዎች ለማህበራዊ የጤና መድህን 

ሥርዓቱ ወርሃዊ መዋጮ ያደርጋሉ፡፡ መንግሥትም ለጡረታ ባለመብቶች ተጨማሪ 

መዋጮ ያደርጋል፡፡ ሠራተኛና አሠሪ በሠራተኛው ደመወዝ ላይ የተመሠረተ እኩል የሆነ 

መቶኛ እንዲከፍሉ ይደረጋል፡፡ 

አዋጁ እንደሚገልፀው ማንኛውም አሠሪ በየወሩ ሠራተኛው መክፈል የሚገባውን መዋጮ 

ከደመወዙ ቀንሶና ከራሱ የሚጠበቅበትን መዋጮ ጨምሮ በወቅቱ ማስተላለፍ አለበት፡፡ 

የማህበራዊ ዋስትና ኤጀንሲ የጡረታ ባለመብቶችን ወርሃዊ መዋጮና መንግሥት ለጡረታ 

ባለመብቶች የሚያደርገውን ተጨማሪ መዋጮ የማስተላለፍ ኃላፊነት አለበት፡፡  
 

በአዋጁ አንቀፅ ዘጠኝ ንዑስ አንቀፅ አንድ መሠረት ሰራተኛ የሆነ አባልን በተመለከተ፣ 

ለማህበራዊ ጤና መድህን ሥርዓት በአባሉና በአሠሪው በእያንዳንዳቸው የሚደረገው 
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መዋጮ መጠን የአባሉ ያልተጣራ ደመወዝ ሶስት በመቶ ይሆናል፡፡ ከዚህ በተጨማሪም 

ጡረተኛ የሆነ አባልን በሚመለከት በአዋጁ አንቀፅ ዘጠኝ ንዑስ አንቀፅ አንድ መሠረት  

ለማህበራዊ ጤና መድህን ሥርዓት በአባሉና በመንግሥት በእያንዳንዳቸው የሚደረገው 

መዋጮ መጠን የአባሉ የጡረታ አበል አንድ በመቶ ይሆናል፡፡ አሰሪው ወይም 

የሚመለከተው የማህበራዊ ዋስትና ኤጀንሲ የአባሉንና የራሱን ወርሃዊ መዋጮ በአንድ ወር 

ጊዜ ውስጥ ለኤጀንሲው ማስተላለፍ እንደሚኖርበትም አዋጁ ደንግጓል፡፡ 
 

ታዲያ በተመለከተው የጊዜ ገደብ ውስጥ ወርሃዊ መዋጮን ያላስተላለፈ አሰሪ ወይም 

የማህበራዊ ዋስትና ኤጀንሲ መቀጮ እንደሚጣልበትም ተመልክቷል። በመሆኑም 

መዋጮው ለዘገየበት ለእያንዳንዱ ወር ያላስተላለፈውን መዋጮ ሁለት በመቶ መቀጫ 

እንዲከፍል ይደረጋል፡፡  
 

የቅብብሎሽ ወይም የሪፈራል ስርዓቱን በተመለከተም፤ ማንኛውም ተጠቃሚ ትክክለኛውን 

የቅብብሎሽ ሥርዓት ተከትሎ በየትኛውም የሀገሪቱ ክፍል በሚገኝና ከኤጀንሲው ጋር ውል 

በገባ የጤና ተቋም የመታከም መብት እንዳለው በአዋጁ ላይ ተመልክቷል፡፡  
 

ከድንገተኛ የሕክምና እርዳታዎች በስተቀር የቅብብሎሽ ሥርዓቱን ተላልፎ የተገኘ 

ተጠቃሚ ከጠቅላላ የሕክምና ወጪው ውስጥ 5ዐ በመቶ እንዲከፍል እንደሚደረግም 

ተገልጿል፡፡ 
 

ከጤና ተቋሞች ግዴታዎች ጋር በተያያዘም፤ ማንኛውም የጤና ተቋም ከኢትዮጵያ የጤና 

መድን ኤጀንሲ ጋር በገባው ውል በተተመነው ዋጋ መሠረት ደረጃውን የጠበቀ የጤና 

አገልግሎት  ለተጠቃሚዎች የመስጠት ግዴታ እንዳለበት ተዘርዝሯል—በአዋጁ ላይ፡፡  
 

ጤና ተቋሞች ደረጃውን የጠበቀ አገልግሎት ስለ መስጠታቸውና ሌሎች የጥራት 

መስፈርቶችን ስለማሟላታቸው በየጊዜው ለሚደረግ ግምገማ መረጃዎችን ለኤጀንሲው 

ተደራሽ ማድረግ እንደሚኖርባቸውም አዋጁ በማያሻማ ሁኔታ አስቀምጧል፡፡  
 

ለማህበራዊ የጤና መድህን ሽፋን የሚሆን የፋይናንስ ግኝት ሁኔታንም መመልከት ጠቃሚ 

ነው። ለፋይናንስ ግኝቱ ሶስት መሰረታዊ ግብዓቶች ተቀምጠዋል። የመጀመሪያውና 50 

በመቶ የሚሆነው ገንዘብ ከልማት አጋሮች የሚገኝ ነው። ሁለተኛውና 34 በመቶ የሚሆነው 

ከጤና አገልግሎት ተጠቃሚዎች ከኪስ የሚከፈል ገንዘብ የሚገኝ ሲሆን፤ ሶስተኛውና 16 
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በመቶው ደግሞ ከመንግስት የሚደጎም ነው። ይህም የጤና መድህኑ አስተማማኝ እንዲሆን 

የሚያደርገው ነው። 
 

እንግዲህ ስለ ጤና መድህንና ስለ የማህበራዊ ጤና መድህን ነባራዊ ሃቆች ይህን ያህል 

ካልን ዘንዳ፤ በጉዳዩ ላይ ስለሚሰነዘሩት አንዳንድ መሰረት የሌላቸው ‘ተግዳሮቶች’ ማንሳቱ 

ተገቢ ይሆናል። ይህም በጉዳዩ ዙሪያ የሚነሱ የተሳሳቱ ግንዛቤዎችን ለማረምና ወደ 

ትክክለኛው መንገድ ለማምጣት የሚያስችል ይመስለኛል። 
 

እንደሚታወቀው የሀገራችን የጤና አገልግሎት ሽፋን ወደ 95 በመቶ ሆኗል። ይሁንና 

የህዝቡ ወደ ጤና አገልግሎት መስጫ ተቋማት የመምጣት ልምድ በአናሳነት የሚታይ 

ነው። በዓለም አቀፉ የጤና ድርጅት (WHO) ዝቅተኛ መስፈርት (the lawest standared) 

መሰረት አንድ ሰው በዓመት ከ2 ነጥብ 5 እስከ 3 የሚሆን የምልልስ ጊዜ የጤና ተቋማትን 

መጎብኘት ይኖርበታል።  

ታዲያ ይህን አሃዝ ወደ ሀገራችን ስንመልሰው በሀገራችን በሶስት ዓመት አንዴም እንኳን 

ወደ ጤና አገልግሎት መስጫ ጣቢያ የሚሄድ ሰው እጅግ አናሳ ነው። ይህም የሀገሪቱን 

ህዝብ አማካይ የዕድሜ ጣሪያ (life expectancy) ዝቅተኛ እንዲሆን ዓይነተኛ ሚና 

ተጫውቷል ማለት ይቻላል። 

እናም ለዚህ ችግር ፍቱን መድሃኒት ሊሆን የሚችለው የጤና መድህን ሥርዓቱን ገቢራዊ 

ማድረግ ነው። ይህም ቀደም ሲል ለመጥቀስ እንደሞከርኩት በመዘርጋት በቀጥታ 

ከግለሰቦች ኪስ የሚወጣውን ገንዘብ ሙሉ በሙሉ በማስቀረት እፎይታን ይፈጥራል።  

ከዚህ በተጨማሪም የሀገራችንን የህዝቡ የጤና አገልግሎት ፍትሐዊና ተደራሽ በሆነ 

መንገድ ዕውን ለማድረግ ብሎም የህዝባችን ወደ ጤና ተቋማት የመሄድ ልምድ 

እንዲጨምር በማድረግ ረገድ ዓይነተኛ አስተዋፅኦ ያበረክታል። በድምር ውጤቱም ጤናው 

የተጠበቀ አምራች ዜጋ በመፍጠር ሀገራችን እየተገበረች የምትገኘውን ሁለተኛውን 

የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድን ለማሳካት ያስችላል። ይህም የህዳሴ ጉዟችንን 

በማሳለጥ ሀገራዊ ራዕያችንን ዕውን ያደርጋል። 

ታዲያ ሃቁ ይህ ሆኖ ሳለ አንዳንዶች በኢትዮጵያ የጤና መድህኑን ትግበራ አስመልክተው 

የተለያዩ መላ ምቶችን ሲያቀርቡ ይስተዋላል። በተለይም የመንግስት ብቻ ሳይሆን የግል 



10 
 

ህክምና ተቋማትም ከፍተኛ የጥራትና የብቃት ችግር ስላለባቸው የጤና መድህን ሥርዓቱ 

አስቸጋሪ እንደሚሆን ሲነገር መስማቱ የተለመደ ሆኗል። ይህ እሳቤ ግን በፍፁም የተሳሳተ 

ነው።  

እንደ እውነቱ ከሆነ ዛሬ ላይ የሀገራችን የጤና ዘርፍ በተሻሻለ ደረጃ ላይ ይገኛል። ይሁንና 

ምንም ዓይነት ተግዳሮቶች የሉበትም ማለት አይቻልም። መንግስትም ቢሆን ይሀን 

አይልም። ሆኖም አስቸጋሪነቱን እየጠቀስን የተሟላ ጥራት እስኪመጣ እንጠብቅ ከተባለ፣ 

ዜጎች በህክምና እጦት እየተጎዱ እንዲቀጥሉ መፍረድ መሆኑ መታወቅ ያለበት 

ይመስለኛል።  

እናም ሥርዓቱ ተዘርግቶ የማያቋርጥ የጥራት ክትትልና ቁጥጥር በማድረግ በጊዜ ሂደት 

ሁሉም የሚረካበት አገልግሎት እንዲፈጠር ማድረግ ተገቢ አማራጭ መሆኑን ማመን 

ያስፈልጋል። ምክንያቱም ቀደም ሲል ለመጥቀስ እንደሞከርኩት የጤና መድህን ጤነኛው 

በሚከፍለው ገንዘብ ህመምተኛው ሕክምና ማግኘት የሚችልበት የመደጋገፍ ሂደትን 

የሚከተል አሰራር በመሆኑ ነው።  

ከዚህ በተጨማሪም ‘የመንግስት ሆስፒታል አገልግሎት አሠጣጥ ጥራት መጀመሪያ 

መሻሻል ካልቻለና የጤና መድህን ሥርዓቱ የግል ሆስፒታሎችንም ካላካተተ ተጠቃሚ 

አያደርገንም’ የሚሉ ወገኖች መኖራቸው አይታበይም።  

በእኔ እምነት ይህ አባባል “ህልም ተፈርቶ ሳይተኛ አይታደርም” የሚለውን ሀገርኛ አባባል 

የሚያስታውሰን ነው። ምክንያቱም  አስተሳሰቡ ‘እንዲህ ከሆነ…እንዲህ ሊሆን ይችላል’ 

ከሚል ‘የቢሆን ዓለም’ የስጋት መንፈስ የሚመነጭ በመሆኑ ነው።  

ዳሩ ግን ይህ ስጋት በማህበራዊ ጤና መድህን ማስፈፀሚያ ደንቡ ላይ የተመለሰ ነው። 

በደንቡ ላይ በግልፅ እንደተመለከተው የጤና ተቋማት ደረጃውን የጠበቀ አገልግሎት 

ስለመስጠታቸውና የጥራት ደረጃዎችን ስለማሟላታቸው በየጊዜው ግምገማ ያካሂዳሉ።  

በውላቸው መሰረትም በተተመነው ዋጋ ደረጃውን የጠበቀ የጤና አገልግሎት 

ለተጠቃሚዎች መስጠት ካልቻሉ በሀገሪቱ የወንጀልና የፍትሐብሔር ህጎች ተጠያቂ 

እንደሚደረጉ ተመልክቷል። ይህ የሆነበት ምክንያትም ዜጋው ለማህበራዊ ጤና መድህን 

የፋይናንስ ምንጭ በመሆኑ የሥርዓቱ ባለቤት ስለሆነ ከለላ ስለሚያስፈልገው ነው።  
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ከዚህ በተጨማሪም ቀደም ሲል በጠቀስኩት የአሳታፊነት መርህ መሰረት በጤና ተቋማት 

በሚያገኘው አገልግሎት ካልረካና ችግሮች ከተመለከተ ለሚቋቋሙ ቅሬታ ሰሚ አካላት 

በባለቤትነት ስሜት ችግሩን ሊያቀርብ ይችላል። በዚህም አሰራሩ እንዲስተካከልና ርምጃ 

እንዲወሰድ የማድረግ መብት ያለው መሆኑን ግንዛቤ መያዝ ይገባል። 

በተሳሳተ መንገድ በተግዳሮትነት የሚገለፁት እነዚህ ብቻ አይደሉም። ‘የጤና መድህን 

ሽፋኑ ከጥቃቅን ህመሞች አይዘልም’ የሚለው እሳቤ ሌላኛው የተሳሳተ መረጃ ነው። ይሁን 

እንጂ ለዚህም የተሳሳተ ግንዛቤ አሁንም የጤና መድህኑን ዋቢ በማድረግ ምላሽ መስጠት 

ይቻላል።  

እንደሚታወቀው የጤና አገልግሎት ፓኬጁ ሁሉንም የቤተሰብ ጤና አገልግሎቶች፣ 

በመሰረታዊ የጤና አገልግሎት ፓኬጅ ውስጥ የተካተቱትን የፈውስ ህክምናዎች እና 

ለህይወት አስጊ የሆኑ ህመሞችን በተመላላሽም ይሁን በማስተኛት ማከምን የሚያካትት 

እንደሆነ በግልፅ ተመልክቷል፡፡ ከጥቃቅን በሽታዎች ጀምሮ ከባድ እስከሚባሉት የውስጥና 

የውጭ ደዌዎች በአገልግሎት ፓኬጁ ውስጥ እንዲካተቱ ተደርገዋል።  

እንደ ቀዶ ህክምና፣ የደም ግፊት፣ በልዩ ልዩ ምክንያት የሚመጡ የልብ ህመሞች፣ የስኳር 

በሽታ፣ የአዕምሮ ጤና መታወክ፣ ድንገተኛ በሽታዎች፣ ካንሰር፣ ድንገተኛ የኩላሊት ስራ 

ማቆምና ይህን ለማከም የሚታዘዝ የኩላሊት አጠባ ትኩረት የተሰጣቸውና በመድህን 

ሥርዓቱ የሚሸፈኑ የጤና ችግሮች እንደሆኑ ግንዛቤ መያዝ ይገባል።  

ከዚህ በተጨማሪም ሁሉም አባል በህክምና ባለሙያዎች የታዘዙ እንደ ሲቲስካን፣ 

ኤምአርአይ፣ አልትራ ሳውንድ፣ ኤክስሬይ እና መሰል የምርመራ አገልግሎቶችንና 

ከምርመራ በኋላ በሃኪም የታዘዙና በሚመለከተው አካል የመድሃኒቶች ዝርዝር የተካተቱ 

መድሃኒቶችን ሁሉ ያለ ክፍያ የማግኘት መብት እንዳለው በግልፅ ተቀምጧል። 

ያም ሆነ ይህ መንግስት በወሰነበት ወቅት ወደ ተግባራዊ ስራው እንደሚገባ የሚወሰነው 

የማህበራዊ ጤና መድህን የአስፈላጊነት አንድምታው ዘርፈ ብዙ ነው። ጠቀሜታውም 

የግለሰቦችን ጤንነት ከመጠበቅ ባለፈ፣ ሀገራዊ ራዕይንም የሰነቀ ነው። ጤናማ ዜጋ ከሌለ 

ሀገርን መገንባትም ሆነ የታለሙ ዕቅዶችን ገቢራዊ ማድረግ አይቻልምና። እርግጥም 

በአንድ ሀገር ቀጣይነት ባለው ዕድገት ውስጥ የዜጎች ጤነኛ መሆን የአንበሳውን ድርሻ 

ይጫወታል።  
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በበሽታ ውስጥ የሚገኝ ህብረተሰብ የደካማ እንጂ የጠንካራ ኢኮኖሚ ባለቤት ሊሆን 

አይችልም። በስራ ላይ መዋል የሚገባው የዜጎች ጉልበት በበሽታ ደዌ ተይዞ ቤት ከዋለ 

መሰራት የሚገባው ሀገራዊ ተግባር አይከናወንም። ይህም ጠንካራ፣ ፈጣንና ተከታታይ 

የነበረውን ኢኮኖሚ የኋሊት ሊጎትተው ይችላል።  

እናም የግለሰቦች ጤንነት በቀዳሚነት ሊታይ የሚገባው ጉዳይ ሆኗል። አንድምታውም 

ከፍተኛ ነው። ለዚህም ነው የኢፌዴሪ መንግስት ባለፉት ለጤና ከፍተኛውን በጀት 

በመመደብ የአገልግሎቱን ተደራሽነቱን ለማረጋገጥ በመስራት ላይ የነበረው፤ አኩሪ 

ውጤትም ያገኘው።  

እርግጥ የጤና አገልግሎቱ በተገቢው ሁኔታ ቢኖርም አስቀድሞ የመታከም ባህሉና የህዝቡ 

የድንገተኛ ህመም ክፍያ አቅም ውስንነት ጥረቱን የተሟላ አድርጎታል ማለት የሚቻል 

አይመስለኝም። በመሆኑም ለዜጎች ጤናማ ህይወትም ሆነ ለሀገር ዕድገት የጤና መድህን 

ወሳኝ ሚና እንደሚጫወት ግንዛቤ መያዝ ይገባል። 

አዎ! የግለሰቦች ጤና በተሟላ ሁኔታ ሲጠበቅ በኢኮኖሚው ውስጥ በንቃት መሳተፍ 

የሚችል ጠንካራና አምራች ዜጋን መፍጠር ይቻላል። ጠንካራና አምራች ዜጋን ማፍራት 

ከተቻለ ደግሞ ከመነቃቃት ባሻገር በዓለም አቀፍ ደረጃ በተምሳሌታዊነት እየተጠቀሰ 

የሚገኘው የሀገራችን ፈጣንና ተከታታይ ዕድገት ግለቱን ጠብቆ እንዲሄድ ሚናው የላቀ 

ይሆናል።  

ይህ የላቀ ሚናም በ2017 ዓ.ም. የመጀመሪያ ደረጃ መካከለኛ ገቢ ካላቸው ሀገራት ተርታ 

የመሰለፍ ራዕያችንን ዕውን ያደርጋል። እናም እንደ ዜጋ በሁሉም የሀገራችን የጤና 

መድህን ዘርፎች ውስጥ በንቃት መሳተፍ ይኖርብናል።  

መንግስት ዜጎች ከድንገተኛ የህክምና ወጪ እንዲድኑ በማሰብ የጤና መድህንን በመፍጠር 

ምቹ ሀኔታን ፈጥሯል። የጤና መድህኑ ሁሉንም የህብረተሰብ ክፍል የሚመለከት ነው። 

በተለይም በድንገተኛ የህክምና ወጪ ሊጎዳ የሚችለው ወጪ ሊጎዳ የሚችለው 

ደመወዝተኛው የህብረተሰብ ክፍል የማህበራዊ ጤና መድህኑን ይበልጥ ሊጠቀምበት 

የሚገባ ይመስለኛል— በአንድ በኩል በጤናማነቱ በሚያገኛቸው ትረሩፋቶች ራሱን ጠቅሞ፣ 

በሌላ በኩል ደግሞ ሀገሩን አምራች ዜጋ በመሆን ያግዛልና።  


