
 

 

 

ለኢትዮጵያ የሚደረጉት 

 አዳዲስ የ IHME COVID-19 ትምበያዎች እንደሚያሳዩት፣ እስከ ጥቅምት 22 ባለው ግዜ 
ድረስ ወደ 8,000 የሚጠጉ ሰዎች ይሞታሉ፣ ቢሆንም ጭምብል (ማስክ) መጠቀም ሞትን በ 65% 

ሊቀንስ ይችላል 

 

መንግስት የግዴታ አዋጆችን ላላ ማድረግ በሚጀምርበት ወቅት ‘ይህ አስከፊ ቫይረስ በመላው ሃገሪቱ፣ በተለይም 
በአዲስ አበባ ውስጥ፣ በፍጥነት ሊሰራጭ ይችላል’ የሚል ስጋት አለ።  

 

 

ሲያትል (ሐምሌ 27, 2012) – በዩኒቨርሲቲ ኦፍ ዋሺንግተ የሚገኘው Institute for Health Metrics and 

Evaluation (የጤና ሜትሪክስና ግምገማ ተቋም) (IHME) ፣ ሃገሪቱ የማህበራዊ መራራቅ ፖሊሲን ላላ የማድረጉን 

ፖሊሲ ማስተግበሩን ከቀጠለች፣ በኢትዮጵያ ውስጥ እስከ ጥቅምት 22 ባለው ጊዜ ውስጥ፣ 7,872  ሰዎች (ከ 1,115  

እስከ 31,971 የሚሆኑ ) በኮቪድ-19 ምክንያት እንደሚሞቱ ይተነብያል።  

ቢሆንም፣ ጭምብልን መጠቀም ስርጭትን መቆጣጠርን ሊረዳና የመከላከል አገልግሎት ይሰጣል፣ ብለው የ IHME 

ዳይሪክተር፣ Dr. Christopher Murray ተናግረዋል። ተቋሙ እንደ ሞዴል የተጠቀመበት እጅግ ከፍተኛ የጭምብል 

ጥቅም ላይ መዋልን ሲሆን፣ 95% የሚሆነው ህብረተሰብ ጭምብል እውጭ በሚንቀሳቀስበት ወቅት ቢጠቀም፣ ሞትን በ 

65%፣ ማለትም በ 2,790  ሰዎች (ከ 675 እስከ 9,341 የሚሆኑ) ይቀንሳል ተብሎ ይገምታል።  

“ኢትዮጵያ ገና በመጀመሪያው የወረርሽኝ ደረጃ ላይ ነው ያለችው እናም ሞትን አስመልክቶ ገና ጣርያውን አልነካነውም፣ 

ስለሆነም ሀገሪቱ እነዚህን አዋጆችን ላላ እያረገች በሄደችበት ወቅት፣ ይህ አስከፊ ቫይረስ በመላው ሀገሪቱ፣ በተልይም 

በአዲስ አበባ በፍጥነት ይሰራጫል የሚል ስጋት አለኝ” ብለው የ IHME ዳይሪክተር ዶ/ር ክሪስቶፈር መሪ ተናግረዋ። 

“ይህንን አዝማሚያ ለመቀልበስና ቫይረሱን በቁጥጥር ስር አውሎ ህይወትን ለማዳን የሚያስችሉ እርምጃዎች መወሰድ 

ይኖርባቸዋል።” 

የተደረገው ትንበያ፣ ለእያንዳንዱ ሚልየን ሰው 8 ሰው በሚሞትበት ወቅት ላይ፣ ሀገሪቱ፣ የማህበራዊ መራራቅን አዋጅ 

ለስድስት ሳምንታት አስተግብራለች ብሎ በመገመት ነው። ቢሆንም፣ ሀገሪቱ ገና እዛ ደረጃ ላይ ከጥቅምት 22 በፊት 

አትደርስም ተብሎ ነው የሚገመተው። 



 

ትንበያው ምን ያህል የሀኪም ቤት አልጋዎችና የ ICU አልጋዎች እንደሚይስፈልጉ ደግሞ ይገምታል። ወረርሽኙ አሁን 

ባለበት ያካሄድ ፍጥነት ከቀጠለ፣ ኢትዮጵያ ያሏት ለኮቪድ-19 በሽተኞች የተዘጋጁ የ ICU አልጋዎች በሐምሌ 

መጀመሪያዎች ላይ ይሞላሉ ተብሎ ይጠበቃል።  

“ኢትዮጵያና ሌሎች የአፍሪቃ መንግስታት ከባድ ሁኔታ ገጥሟቸዋል።” ብለው ዶ/ር መሪ ይናገራሉ። “ጭንብልን 

መጠቀም፣ የምርመራ ቁጥርን መጨመርና ሌሎች እርምጃዎች፣ በተለይም በሽታን የመከላክል አቅማቸው የተዳከሙ 

ሰዎች፣ አረጋውያን፣ እና ሌሎች መሃል ቫይረሱ እንዳይሰራጭ ለመግዳት የሚረዱ ዋና መሳርያዎች ናቸው።” 

እነዚህ አዳዲስ ግምቶች፣ በመላው ከሳሃራ በታች ያሉ የአፍሪቃ ሀገራት ውስጥ ያለውን የወረርሽኝ እድገትን ያሳያል። 

የማህበራዊ መራራቅ አዋጅ ተግባራዊ ከሆነ እስከ ጥቅምት 22 ባለው ግዜ ውስጥ፣ በሳውዝ ኣፍሪቃ ውስጥ፣ 34,757 

ሟች ( ከ 13,263 እስከ 64,199 የሚሆን)፣ እንዲሁም ኬንያ 5,613 ሟች (1,613 እስከ 18,493) ይኖራል ተብሎ 

ይጠበቃል።  

እነዚህ አዳዲስ የሟች ቁጥር ግምታዊ ኣሃዞችና ሌሎች መረጃዎችን በ https://covid19.healthdata.org ላይ ሊገኙ 

ይችላሉ።  

ተጠሪ፤ media@healthdata.org  

IHME ይህንን የኮቪድ-19 ግምታዊ አሃዝን እውን ለማድረግ የረዱንን የነዚህንና የሌሎችን ጥረቶችን ለመጥቀስ ይፈልጋል። በጣም እናመሰግናለን።  

የ Institute for Health Metrics and Evaluation (የጤና ሜትሪክስና ግምገማ ተቋም) ን አስመልክቶ 

የ Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME)፣ በ University of Washington School of 

Medicine ውስጥ የሚገኝ፣ በአለም አቀፍ ደረጃ የሚገኙ የጤና ችግሮችን አስመልክቶ በጣም ትክክለኛና ተነጻጻሪ 

የመጠን ደረጃ የሚሰጥና፣ ለነዚህ ችግሮች የመፍትሄዎችን ስትራተጂዎችን የሚገመግም፣ ገለልተኛ የሆነ አለማቀፋዊ 

የጤና ምርመር ድርጅት ነው። IHME፣ ግልጽና ፣ ፖሊሲ ነዳፊዎች፣ የህዝብን ጤና ለማሻሻል የምያስችሉ አቅርቦቶችን 

ባግባቡ ለማቅረብ የሚያስችሉ፣  እውቀትን የተሞረከዙ ውሳኔዎችን ለማስተላለፍ የሚያስችሏቸውን ማስረጃዎችን 

ለሆሉም ለማቅረብ በታታሪነት ይሰራል።  

 
 
 

 


