የ5S ፋውንዴሽን ኢትዮጵያ ፕሮጀክት ዋና ዋና
ዓላማዎች
ሁኔታዊ ዓላማዎች
•

የሁለቱን በሽታዎች ባህላዊ አመክንዮዎች፣ ማህበራዊ
እና ኢኮኖሚያዊ ሁኔታዎችን በጥልቀት መመርመር
• በበሽታዎቹ አማካኝነት የሚደርሱ የመገለል
ተለዋዋጭነት እና ልኬቶችን በሚገባ መረዳት ወይም
መገንዘብ
• ሁለቱ በሽታዎች በሀገር አቀፍ እና በዓለም አቀፍ
የፖሊሲ ደረጃዎች የሚታዩበትን ሁኔታ ማጥናት
• በሽታዎቹ በሚገኙባቸው አካባቢዎች ቀደም ሲል
የተተገበሩ ስራዎችን መገምገም
ስልታዊ ዓላማዎች
• ከዝሆኔ መሰል የእግር እብጠት (ፖዶኮኒዮሲስ) እና
ከእከክ (ስኬቢስ) በሽታዎች ጋር ተያይዞ የሚስተዋሉ
ማህበራዊ ሁኔታዎችን እና ውጤቶችን አስመልክቶ
ያሉትን ክፍተቶችን በመለየት ከዚህ ቀደም
የተዘጋጀውን ማዕቀፍ ማጣራት ወይም መከለስ
• ለሁለቱ በሽታዎች ሁሉን አቀፍ የመፍትሄ እርምጃ
ስልት ማዘጋጀት

የአቅም ግንባታ ዓላማዎች

•
•

በአገር ውስጥ ያሉ ሥልጠና እና ምርምሮችን
በድህረ ዶክትሬት እና በዶክትሬት የትምህርት ደረጀ
መደገፍ
በዐለም አቀፍ ደረጃ፣ በማደግ ላይ ባሉ አገራት እና
በበለፀጉት አገራት መካከል እንዲሁም ደግሞ ጥናቱ
በሚያተኩርባቸው የአፍሪካ አገራት እና እንግሊዝ
አገር ከሚገኙ ተቋማት ጋር በሽታዎቹን አስመልክቶ
በሚደረጉ ምርምሮች ዙሪያ የልምድ ልውውጦችን
ማመቻቸት

ዝሆኔ መሰል የእግር እብጠት በሽታ (ፖዶኮኒዮሲስ)
የዘር ተጋላጭነት ኖሯቸው ለረዥም ጊዜ በባዶ
እግራቸው የሚሄዱ ሰዎች በሂደት የሚያጋጥማቸው
የእግር እብጠት በሽታ ነው::
ፕሮጀክቱ እንዲያመጣቸው የሚጠበቁ ዋና ዋና
ተጽዕኖዎች
የፕሮጀክቱ የመጨረሻ ግብ የማህበራዊ ሳይንስ እውቀቶችን
እና ግኝቶችን በመጠቀም በዝሆኔ መሰል የእግር እብጠት
(ፖዶኮኒዮሲስ) እና በእከክ (ስኬቢስ) በሽታዎች አማካኝነት
የሚስተዋሉ መድሎዎንና ቸልተኝነትን በመግታት በሦስት
ደረጃዎች ለውጥ እንዲመጣ ማድረግ ነው:: እነዚህም:-

በፖሊሲ ደረጃ - ግልጽ የሆነ የፖሊሲ ለውጥ እርምጃዎች

እንዲደረጉ ማድረግ ፣ ችላ የተባሉ በሓሩራማ አካባቢ የሚስተዋሉ
የቆዳ በሽታዎችን /NTD/ በማስቆም ረገድ የማህበራዊ ሳይንስን
ጠቀሜታ እና አስፈላጊነትን ማሳደግ::

በማህበረሰብ ደረጃ - የሚከናወኑ የተግባር ሥራዎች ማህበራዊ
ሳይንስን መሠረት ያደረጉ ስልቶችን ለአስፈጻሚዎች ማሳየት፣
በሽታዎቹን አስመልከቶ የማህበረሰቡን ግንዛቤ ማሳደግ፣
በበሽታዎቹ ምክንያት የተነሳ የሚደርሰ መገለልን መቀነስ እና
የበለጠ ተቀባይነት ያላቸው እና ማህበረሰቡን ተሳታፊ ያደረጉ
ዘዴዎችን መተግበር::
በግለሰብ ደረጃ - በታማሚዎች ደረጃ በበሽታዎቹ ምክንያት
የሚደርሰ መገለልና መድሎዎን መቀነስ፣ የበሽታው ተጠቂዎችን
የጤና ሁኔታ ተሻሽሎ
ማየት፣ የበሽታው ተጠቂዎች
የሚያጋጥማቸዉን መገለል፣ ያሉበትን የኑሮ ደረጃ በተሻለ መልኩ
ለመረዳትና ለመለካት የሚያስችሉ መሳሪያዎችን ወይም ዘዴዎች
እንዲኖሩ ማድረግ::

5S ፋውንዴሽን
ኢትዮጵያ ፕሮጀክት
በኢትዮጵያ ውስጥ በዝሆኔ መሰል የእግር እብጠት
(ፖዶኮኒዮሲስ） እና በእከክ (ስኬቢስ) በሽታዎች
አማካኝነት የሚደርስ መገለልን መቀነስ/ማስቀረት (እ.ኤ.አ.
2020 - 2023)

የ5S ፋውንዴሽን ፕሮጀክት መግለጫ
5S ፕሮጀክት በብራይተን እና በሰሴክስ ሜዲካል
ትምህርት ቤት (BSMS) በአለም አቀፍ ጤና እና
ኢንፌክሽኖች ትምህርት ክፍል (GHI) ከምስራቅ እና
ደቡባዊ አፍሪካ የማህበራዊ ሳይንስ ምርምር ድርጅት
(OSSREA) ጋር በመተባበር እየተተገበረ የሚገኝ
የምርምር ፕሮጀክት ነው ፡፡ ፕሮጀክቱ በኢትዮጵያ
ውስጥ በስፋት በሚገኙ ሁለት ዓይነት የቆዳ በሽታዎች
ማለትም ዝሆኔ መሰል የእግር እብጠት (ፖዶኮኒዮሲስ)
እና እከክ (ስኬቢስ) ላይ ትኩረት በማድረግ ይሠራል፡፡
የፕሮጀክቱ ጥናት በማህበራዊ ሳይንስ እይታዎች ላይ
በመመርኮዝ በበሽታዎቹ የተጠቁ የማህበረሰብ ክፍሎችን
የጤንነት ሁኔታ ቀጣይነት ባለዉ መልኩ ሊለዉጡ
የሚችሉ የትግበራ ስልቶችን በግለሰብ ደረጃ (micro) ፣
በማህበረሰቡ ደረጃ (meso) እንዲሁም ደግሞ በፖሊሲ
ደረጃ (macro) ይለያል::
ፕሮጀክቱ በተለያየ ደረጃ በማህበራዊ ሳይንስ ረገድ ብዙ
ዓይነት የአቅም ግንባታ ተግባራትን ያከናውናል፡፡
ከነዚህም መካከል በማህበረሰብ ደረጃ አስፈላጊ የሆኑ
የጤና ጉዳዮች ላይ ቅድሚያ በመሰጠት በዋነኝነት
በሐሩራማ አካባቢ በብዛት የሚገኙ ትኩረት የሚሹ የቆዳ
በሽታዎች (Skin-NTDs) ላይ በማተኮር በድህረ
ዶክትሬት እና በዶክትሬት ደረጃ ተመራማሪዎችን
በማፍራት የአቅም ግንባታ ስራዎችን ያከናውናል፡፡

የእከክ በሽታ (ስኬቢስ)
ቆዳን ሰርስረዉ በሚገቡ ጥቃቅን ነፍሳት
አማካኝነት የሚከሰትና ከባድ ማሳከክ የሚያስከትል
የተለመደ ተላላፊ የቆዳ በሽታ ነው፡፡

በሽታዎቹን አስመልክቶ ማህበራዊ ሳይንስ
እንዴት አስተዋዕፆ ማበርከት ይችላል?
•
•
•

ችግሩን ከአካባቢው ተጨባጭ ሁኔታ ጋር በማገናኘት
ትስስር እንዳለው በማሳየት
በሽታውን አስመልክቶ ትክክለኛውን የሰዎችን
አመለካከትና ስሜት በማግኘት እና በመረዳት
ከበሽታዎቹ ጋር ተያይዞ ውስብስብ ለሆኑ ማህበራዊ
ጉዳዮች ትኩረት በመስጠት

• በማህበረሰቡ ባህል፣ ወግ እና ልማዶች ላይ መሠረት
ያደረጉ ተግባራት እንዲዳብሩ በመርዳት

አድራሻችን
ቴሌግራም : 5S Foundation Ethiopia
ኢሜል: getnett2001@yahoo.com
ድህረ ገፅ: www.ossrea.net

