
በምርምር ላይ የማህበረሰብ ተሳትፎ

STREAM ክሊኒካል ሙከራ
[ኢትዮጵያ ]



የጤና ምርመራ የሚያስፈልገን ለምንድን ነው?

• የ TB ህክምናን ለማሻሻል ያለን ብቸኛ ማስረጃ(ማሳመኛ) 
ስለሆነ

• አዲስ መድሀኒት ወይም የመድሀኒቶች ድብልቅ ደህንነታቸው
የተጠበቀ እንደሆነ እና ውጤታማነታቸው ምን ያህል እንደሆነ
ለማወቅ
▫ አሁን ካለን ይልቅ ውጤታማ ነው? 
▫ ከባድ የሆነ የጎንዮሽ ጉዳት አለው? 



የጤና ምርምር ጥናት እንዴት ነው የሚደረገው? 
• ደረጃ I: ተመራማሪዎች አዲስ መድሀኒትን ወይም ህክምናን ለመጀመሪያ ጊዜ ትንሽ ቁጥር

ባላቸው ሰዎች ላይ ደህንነቱን ለማጣራት፣ ትክክለኛውን መጠን ለማወቅ እና የጎንዮሽ
ጉዳትን ለማወቅ ይሞክራሉ፡፡

• ደረጃ II: መድሀኒቱ ወይም ህክምናው ቁጥራቸው ከፍ ላለ ሰዎች ይሰጣል፤ ይህም
ውጤታማ እንደሆነ ለማወቅ እና ደህንነቱን በቀጣይነት ለማጣራት ነው፡፡

• ደረጃ III: መድሀኒቱ ወይንም ህክምናው ቁጥራቸው ከፍ ላለ ሰዎች ይሰጥና
ውጤታማነቱ፣ የጎንዮሽ ጉዳቱ እና ከሌሎች ህክምናዎች ጋር ያለው ንጽጽር ይረጋገጣል
እንዲሁም መድሀኒቱ ወይንም ህክምናው ደህንነቱ አስተማማኝ በሆነ መንገድ እንዴት
ሊሰጥ አንደሚችል መረጃ ይሰበሰባል፡፡

• ደረጃ IV: መድሀኒቱ ወይንም ህክምናው ከተዋወቀ በኃላ የተለያዩ የህዝብ ክፍሎች ላይ
መድሀኒቱ ያለው ውጤታማነት እና የረጅም ጊዜ ጥቅም ሊያመጣ የሚችለውን የጎንዮሽ
ጉዳት በተመለከተ ጥናቶች ይደረጋሉ፡፡.



የጤና ምርምር እንዴት ነው የሚደረገው? 
• ምንም አይነት ጥናት ከመደረጉ በፊት፣ ሂደቱ ተጽፎ ፈቃድ

ማግኘት አለበት፤
• መርማሪው(ዎች) አንድ መድሀኒት መስራት አለመስራቱን

ውጤታማነቱን እና ደህንነቱን እንዴት እንደሚመዝኑ ይወስናሉ፤



የምርምር ሂደቱ ምንድን ነው? 

 ግብ እና አላማ
 ዲዛይን አና ፍጻሜ
 ቅበላ
 የጥናት ወኪል(ምሳሌ፣ መድሀኒት)
 የጥናት ሂደት እና መርሀ ግብር
 የደህንነት ግምገማ
 ክሊኒካል ክትትል

 የእስታስቲካዊ ግምቶች
 የጥራት ማረጋገጥ እና ቁጥጥር
 የተሳታፊዎች ስነምግባር/ጥበቃ
 ዳታ አያያዝ እና ማህደር አያያዝ
 የጥናት አስተዳደር



ክሊኒካል ምርምር እንዴት ነው ፈቃድ የሚያገኝው? 

• እያንዳንዱ የምርምር ጥናት ከ አንድ ወይም ከዚያ በላይ
ሳይንሳዊ/ተቁዋማዊ ክለሳ ቦርድ ፈቃድ ማግኘት አለበት
ይህም የሚከተለውን ለማረጋገጥ ሲባል ነው:
 የጥናት ሂደቱ ስነምግባራዊ በሆነ መንገድ እየተካሄደ እንዳለ ለማወቅ
oግለኝነት
oተጠቃሚነት
oህግ ጥሰትን
oፍትህን

 በአሁኑ ሳይንሳዊ አውቀት ውስጥ ያለው ኢኪፖይዝ

• እያንዳንዱ ሀገር የራሱ የሆነ ሲስተም እና የክለሳ ሂደት አለው



ክሊኒካል ምርመራ እንዴት ነው ፈቃድ የሚያገኘው?

• እያንዳንዱ ጥናትም ከመድሀኒቶች ቁጥጥር ባለስልጣን ፈቃድ
አንዲያገኝ ያስፈልጋል ምሳሌ፡ ምግብ እና መድሀኒት አስተዳደር፣ 
የአውሮፓ መድሀኒቶች ወኪል

• እያንዳንዱ ሀገር የራሱ የሆነ ሲስተም እና የክለሳ ሂደት አለው



ምርምሮች ላይ የ CE ሚና ምንድን ነው?

“…. ማህበረሰቦች TB  ጥናት ላይ
ለመሳተፍ የሚሆን ክፍት ቦታ
ያስፈልጋቸዋል ይህም ከ ሙከራ ተሳትፎ
በላይ ነው”

“ጠንካራ የሆነ ተሳትፎ ከማህበረሰብ ጋር
አስፈላጊ ነው ይህም ከሁሉም የ TB 
ሳይንቲስቶች በእያንዳንዱ የምርምር
ደረጃ ላይ ሲሆን በተለይም በቅድመ እና
ድህረ ሙከራ ሂደት ላይ ነው”

የቱበርክሎሲስ ፐሮፖጋንዳ እየተለወጠ የሚሁድ ሂደት; ላንደት
ሬስ ሜድ. 2014;2(4):258–59. 

• የማህበረሰብ ተሳትፎ ስነምግባራዊ የሆነ የጤና ምርምር
ለማድረግ ወሳኝ ሚና ያለው ነው



ማህበረሰቦች ጥናቶች ላይ ተሳታፊ መሆን የሚችሉት
መቼ ነው?



ማህበራዊ ተሳትፎ ለምን?
• CE ማህበረሰብን ይጠቅማል
 ስለ MDR-TB እና ሙከራዎች ለመማር እድል ይሰጣል

• የ MDR-TB, STREAM ሙከራ ሂደትን፣ ሳይንሳዊ ቋንቋ መረዳት
 የሙከራ ዲዛይንን እና ትግበራን ለመረዳት እድል ይሰጣል

• ስለ ጥናቱ ያሉ የማህበረሰብ እይታዎች ከግምት ውስት የሚገቡ ሲሆን
ተሳታፊዎች ደግሞ ከሙከራው ጥቅም ያገኛሉ

ሙከራው ካለቀ በኃላ የማህበረሰብ ተጠቃሚነትን ከፍ ማድረግ
• ከሙከራ ውጤቶች በኃላ ለውጦች ላይ ተጽእኖ ማድረግ



የማህበረሰብ ተሳትፎ ለምን?
• CE የሙከራ ውጤቶችነ ማሻሻል ይችላል
 ጥናቱ በማህበረሰቡ ዘንድ ተቀባይነት እንዳለው የሚያረጋግጥ እድል

• ሊተገበሩ የሚችሉ መፍትሄዎችን ለ ሙከራ እክሎች ማቅረብ
• ስብሰባ እና የቆይታ ጊዜን ማሻሻል

 የሙከራ ውጤቶች ትክክለኛነት እና ተቀባይነት
• የማህበረሰብ ተሳትፎ ውጤቶች ወደ ፖሊሲ እንደሚቀየሩ ያረጋግጣል



የማህበረሰብ ተወካይ:

[የሴቶችና ህጻናት ና ጤና፤ 
ጽ/ቤቶች፤እድሮች፤አጋር ድርጅቶች፤ 
ሆስፒታሎች፤የቀድሞ ታካሚዎች ና 

የህግ ባለሙያዎች ]

የመንግስት ሚኒስቴሮች: 
የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር፣ [ሌላ

የመንግስት አካላት]

ፈንድ ሰጪ: USAID

ስፖንሰር: ህብረቱ

የሙከራ አስተዳደር
ቡድን: MRC

አካባቢያዊ ሳይንሳዊ
ማህበረሰብ: [የቦታውን ስም

አስገባ]

STREAM
ባለድርሻ አካላት



CE እንዴት ነው የሚሰራው?
• የማህበረሰቡን ግብአት ለመምራት እና ለማቀናጀት እንድ ዘዴ

ተዘጋጅቷል
• ተሳታፊዎች ከሚከተሉት እንዳንድ ወይንም ሁሉንም ማካተት

ይችላሉ፡
 አክቲቪስት
 የተጎዱ ህዝቦች
 የተያዙ ህዝቦችን
 ቀጥተኛ አገልግሎት ሰጪዎች
 ተመራማሪዎች
 የመንግስት ባለስልጣናትን

• የ TB ፕሮግራም መኮንኖችን
• ወረዳ፣ አስተዳደር ወይም የአካባቢ ጤና ባለሰልጣናትን



CE እንዴት ነው የሚሰራው?
• ብዙ የማቀናጀት ዘዴዎች አሉ:
 የተወሰነ ኮሚቴ ወይንም ቦርድ (“የማህበረሰብ አማካሪ ቦርድ” ወይም

CAB) በጥናት የሚመሰረት ነው
 ቀድሞ የነበረ CAB ቢሆን ከአንድ በላይ ለሆነ የምርምር ጥናት

የተመሰረተ ነው
 በአላማ ያልተመሰረቱ የስራ ቡድኖች
 ሌሎች ዘዴዎች

• “አንድ መጠን ለሁሉም አይሆንምl”



CAB እንዴት ነው የሚሰራው?
• አካባቢያዊ የ CAB አስተባባሪ(ዎች)/ ማእከላዊ ነጥብ(ቦች) 

በባለድርሻ አካላት ይመረጣሉ
 ትልቅ መሰጠት (ለአላማው የተሰጡ)
 መገኘት የሚችሉ
 ለግንኙነት የተሰጡ፣ ኔትወርክ
 ተቁዋማዊ/ድርጅታዊ ድጋፍ

• የ CE ስራ እቅድ እየጎለበተ ነው
• ለ CE ስራ እቅድ በጀት እየተዘጋጀ ነው
• የሙከራ ሰራተኛ ቴክኒካዊ ድጋፍ ( ለ CAB ስራዎች) ይሰጣሉ



ዋና ዋና የሚባሉት የ CE ተግባራት ምንድን ናቸው?
• በየተወሰነ ጊዜ የCAB ስብሰባዎችን ማድረግ እና የሙከራ

ሰራተኞች
 የሙከራ ሰራተኞች የሙከራ ውጤቶችን ለ CAB ያሳውቃሉ
 CAB ደግሞ የሙከራ ቡድኑን በተመለከተ ለማህበረሰቡ ምላሽ ይሰጣል

• ስልጠናዎች
 ለ CAB አባላት
 TB, MDR-TB እና ምርምር

• የማህበረሰብ ተደራሽነት
 CAB ማህበረሰቡን TB, MDR-TB እና STREAM በተመለከተ

ለማህበረሰቡ ድጋፍ ይሰጣል



ማጠቃለያ እይታዎች እና ጥያቄዎች
• AIDS ክሊኒካል ምርምር ከሌሎች በሽታዎች ምርምር ይልቅ

የበለጠ የገንዘብ ድጋፍ ያገኛል ይህም TB ንም ጨምሮ ነው
 ለምን?
 STREAM CE ይህንን ለመለወጥ ምን ድጋፍ ማድረግ ይችላል? 

መገናኝ ብዙሀን ከ TB ይልቅ ለ HIV/AIDS የበለጠ ትኩረት
(ይህም የ HIV/AIDS እና የ TB  አለም አቀፍ ተጽእኖ የተለያየ
ሆኖ ማለት ነው)
 ለምን?
 STREAM CE ይህንን ለመለወጥ ምን ድጋፍ ማድረግ ይችላል? 



እ ና መ ሰ ግ ና ለ ን!!
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