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መግቢያ 

የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌደሬሽን የስፖርት ህክምናውን በማሰልጠኛ ማዕከላት ደረጃ ለማስፋፋት 

ያስችል ዘንድ እና አትሌቱ ባለበት፤ በሚመቸው ቦታና ጊዜ ሳይንሳዊ የሆነ አትሌቲክስ ልምምድ 

እንዲያደርግ ከሚታገዝበት ዋነኛ መንገድ አንዱ በሆነው በሳይንሳዊ  የስፖርት ህክምና ድጋፎች 

ተጠቃሚ እንዲሆን ያስችል ዘንድ የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር፣ የኢትዮጵያ ምግብና መድሀኒት ቁጥጥር 

ባለስልጣን መሰርያ ቤት እና ሌሎች የአለም አቀፍ የስፖርት ህክምና ህግና ደንብ መሰረት በማድረግ 

ማቋቋም እና በተግባር ላይ ማዋል እንዲቻል አሁን በስራ ላይ ላሉትና ወደፊትም በየደረጃው 

በክልሎችና ከተማ አስተዳደሮች በግልም ሆነ በመንግስት ለሚደራጁ ክለቦች ፤ የአትሌቲክስ 

ማሰልጠኛ ማዕከላትና ጣቢያዎች ሊከተሉት ስለሚገባ የህክምና እንክብካቤ አካሄድ ይህ የመነሻ ሰነድ 

ተዘጋጅቷል፡፡  

 

አትሌቲክስ ስፖርት እና የጤና እንክብካቤ 

• ለወጣት አትሌቶች የስፖርት እንቅስቃሴዎች ከጨዋታ በላይ ናቸው፤ በአትሌቲክስ ውስጥ 

መሳተፍ አካላዊ ብቃትን፣ ቅንጅትን እና ራስን መግዛትን ያሻሽላል፣ እና ልጆች ገና ከለጋ 

ዕድሜያቸው ጀምሮ የቡድን ስራን እንዲማሩ ጠቃሚ እድሎችን ይፈጥራል።  

• ስፖርትን ከመጠን በላይ መሥራት የሚያስከትለው መዘዝ እድገትን የሚጎዱ ጉዳቶችን 

የሚያጠቃልል ሲሆን በዚህም ምክንያት ለረጅም ጊዜ የጤና ችግሮች ያጋልጣል (The 

consequences of overdoing a sport can include injuries that impair growth, 

and may lead to long-term health problems.)። ወጣት አትሌቶች በየዕድሜ ደረጃው 

እያደጉ በመሆናቸው ከአዋቂዎች የበለጠ ለጉዳት የተጋለጡ ናቸው፤ እንደ እድል ሆኖ ግን 

ብዙ የታዳጊና ወጣቶች የስፖርት ጉዳቶችን በቀላሉ መከላከል ይቻላል፤ እነዚህን ጉዳቶች 

ለመከላከል በዘመናችን ይበልጥ ውጤታማ ከሆኑ መንገዶች መካከል የዕድሜ-ተኮር ስልጠና 

እና ተገቢ አመጋገብ ሲሆን በተጨማሪም የአካል ማጠንከሪያ ዕድሜና ስፖርት ተኮር 

ስራዎች እና ትክክለኛ የአካል ብቃት መሳሪያዎችን አጠቃቀምን ያካትታል (age-specific 

coaching, appropriate physical conditioning, and proper use of equipment)። 

• በተጨማሪም አሠልጣኞች እና ወላጆች በታዳጊዎችና ወጣቶች መካከል በራስ 

መተማመን፣ ትብብርን እና በራስ የመተማመን መንፈስን የሚያጎላ ጤናማ የውድድር 

መንፈስ በማጎልበት ጉዳቶችን መከላከል ይችላሉ። ምን ጊዜም ቢሆን መረሳት የሌለበት ዋነኛ 

ጉዳይ በልጆች እና በአዋቂ አትሌቶች መካከል ያሉ ልዩነቶች ልጆች አሁንም እያደጉ 

መሆናቸውን በግልጽ የሚያሳዩ ናቸው፤ 

• በዘመናችን ሳይንስ እንደተረጋገጠው ወጣቱ አትሌት የአዋቂ ሰው ትንሽ ስሪት አይደለም፤ 

የህጻናት ትላቅ ኦርጋኖች፤ አጥንቶች፣ ጡንቻዎች፣ ጅማቶች በየዕድሜ ደረጃው እያደጉ 

በመሆናቸው ለጉዳት ተጋላጭ ያደርጋቸዋል። በተጨማሪም በልጆች እና በጎልማሶች መካከል 

የሰውነት ቅንጅት እና ጥንካሬ ከፍተኛ ልዩነቶች አሉ፤ The young athlete is not a 
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smaller version of an adult. Children's bones, muscles, tendons, and 

ligaments are still growing, making them more susceptible to injury. In 

addition, there are significant differences in coordination, strength, and stamina 

between children and adults. Children Vary in Size and Maturity 

• ተመሳሳይ እድሜ ያላቸው ወጣት አትሌቶች በመጠን እና በአካላዊ ብስለት በጣም ሊለያዩ 

ይችላሉ፤ ከ6 እስከ 10 ዓመት ዕድሜ  ውስጥ ያሉ ታዳጊዎች በአትሌቲክስ እንቅስቃሴ 

ወቅት ለከባድ ጉዳቶች የመጋለጥ እድላቸው አነስተኛ ነው ምክንያቱም ከትላልቅ አትሌቶች 

ያነሱ እና ቀርፋፋ ስለሆኑ ነው። ከ11 እስከ 17 ዓመት ዕድሜ ውስጥ ያሉ አትሌቶች ግን 

ትልቅ፣ ፈጣን፣ ጠንካራ እና በስልጠናዎች ውስጥ ከፍተኛ ሃይሎችን የመጠቀም ፍላጎት 

ስላላቸው ለጉዳት የተጋለጡ ናቸው ። Young athletes of the same age can differ 

greatly in size and physical maturity. Grade school students are less likely to 

experience severe injuries during athletic activities because they are smaller 

and slower than older athletes. High school athletes, however, are bigger, 

faster, stronger, and capable of delivering tremendous forces in contact 

sports. Children Can Injure Growth Plates. Growth plates are the areas of 

developing cartilage at the ends of long bones where bone growth occurs in 

children. The growth plates are weaker than the nearby ligaments and 

tendons. A twisted ankle that might result in a sprain in an adult, could result 

in a more serious growth plate fracture in a young athlete. Growth plate 

injuries have the potential to disrupt the normal growth of bone. 

• ዓለም አቀፍ የስፖርት ህክምና ጠበብት በጥናቶች ባረጋጡት መሰረት በለጋ እድሜ ልዩ 

ስልጠናን [athletics specialization] በሚፈልጉ የአትሌቲክስ እንቅስቃሴዎች መሳተፍ 

ጠቃሚ የአካል ጤንነት ጥቅሞች ቢኖሩትም የአካል ጉዳት አደጋን ያስከትላል በማለት 

ያስቀምጣሉ፤ ይህ በተለይም በከፍተኛ የሥልጠና መርሃ ግብሮች እና በስፖርት ዝግጅቶች 

ውስጥ ከፍተኛ ድግግሞሽ በመሳተፍ ላይ ያሉትን በጣም ያጠቃል። Engaging in sports 

activities at a young age has important physical health benefits, but also 

involves risk of injury. This would seem to be particularly true at the elite 

level given the intensive training programs and high-frequency participation in 

sports events. Inevitably, increased participation is associated with an 

increased risk of physical injury, or even sudden death. 

 

• ወጣት አትሌቶች በአትሌቲክስ ስልጠና መርሀ ግብር ላይ ከፍተኛ ጫና በሚያደርጉ ወላጆች 

ምክንያት፣ ስሜታዊ ጥቃት በሚሰነዝሩ የአሰልጣኝነት ባህሪያት፣ ወይም ከቡድን አጋሮች 
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ከሚሰነዘሩ ጥቃቶች እና አስጸያፊ ባህሪዎች የተነሳ የስነልቦና ጉዳት ሊደርስባቸው ይችላል። 

ከአፋጣኝ የጤና አጠባበቅ ወጪዎች በተጨማሪ እነዚህ ጉዳቶች በአካል እና በስነ-ልቦና ጤና 

ላይ የረጅም ጊዜ መዘዝ ሊያስከትሉ ይችላሉ፤ በዚህም ምክንያት ታዳጊዎችንና ወጣት 

አትሌቶችን ባልሆነ ጉጉት ወደ እዚህ መስመር እንዲገቡ መገፋፋቱ ኪሳራው የከፋ ይሆናል፤ 

The young athlete may also incur psychological injury as a consequence of 

parents who exercise excessive pressure to perform or do not protect their 

children from harmful relationships, from emotionally abusive coaching 

behaviours, or from bullying and hazing behaviours from teammates. In 

addition to the immediate health care costs, these injuries may have long-

term consequences on physical and psychological health, resulting in reduced 

levels of physical activity and, ultimately, reduction in wellness.9–11 Although 

it is impossible to eliminate all injuries, attempts to reduce risk of injury are 

obviously warranted. 

• ታዋቂ ወጣት አትሌቶች በተለይ ከዕድገት ጋር በተያያዙ ምክንያቶች ለጉዳት የተጋለጡ 

ሊሆኑ ይችላሉ ለምሳሌ የጉርምስና እድገት ዕድሜ መዘግየት (12 እና 13 ዕድሜ)፤  

የእድገት የመጋጠሚያ ፕላስቲክ ጉዳት ተጋላጭነት (13 እና 14 ዕድሜ)፤ ከሰውነት ብስለት 

ጋር የተያያዘ ልዩነት (14 እና 15 ዕድሜ)፤ ረዘም ያለ ማገገም ጊዜ መውሰድ እና የተለያዩ 

ፊዚዮሎጂካዊ ደካማ ምላሽ (16 እና 17 ዕድሜ)፣ እና የእድገት መስመር አለመመጣጠን 

(18 እና 19 ዕድሜ) ሲሆን እነሱም ምናልባት ለአደጋ ሊጋለጡ የሚችሉት ያልበሰለ ወይም 

ያልዳበረ ቅንጅት፣ ችሎታ እና ግንዛቤ ስለሚኖር ነው። በተጨማሪም እንደ የሰውነት አካል 

ሆርሞኖች እና የወር አበባ ዑደት፣ ኒውሮሞስኩላር ባህሪያት፣ የጡንቻ ጥንካሬ እና 

የመተጣጠፍ ሁኔታ ደካማነት እና በመሳሰሉት ምክንያቶች የተነሳ ሊከሰቱ  የሚችሉ የአደጋ 

በቀላሉ የበለጠ ተጽእኖ ሊፈጥሩ ይችላሉ፤ 

• Elite youth athletes may be particularly vulnerable to injury due to such 

growth-related factors as the adolescent growth spurt,12,13 susceptibility to 

growth plate injury,13,14 age- and maturity-associated variation,14,15 longer 

recovery and differing physiological response after concussion,16,17 and 

nonlinearity of growth.18,19 They might also be at risk because of immature 

or underdeveloped coordination, skills, and perception.20 Concern has also 

been raised regarding the young female athlete who may be at increased risk 

of noncontact anterior cruciate ligament (ACL) injuries due to such factors as 

anatomy, hormones and menstrual cycle, neuromuscular characteristics, 

muscle strength, and flexibility.21 The more frequent and intensive training 
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and competition of young elite athletes now may create conditions under 

which these potential risk factors can more readily exert their influence. 

• በአትሌቲክስ ማሰልጠኛ ማዕከላት፤ጣቢያዎችና ክለቦች የአትሌቲክስ የህክምና ክሊኒክ 

ለመክፈት ምን አይነት ግብዐቶች ያስፈልጋሉ? 

 

• በአትሌቲክስ ማሰልጠኛ ማዕከላት፤ጣቢያዎችና ክለቦች ስር የሚገኝ የጤና ክሊኒክ ለመክፈት 

በቅድሚያ በአስፈላጊነቱ ላይ ተገቢው ዕምነት ሊጣል ይገባል፤ በቀጣይም አማካሪዎችን 

በመጠቀም ሁኔታውን ለማስጀመር ይቻል ዘንድ የሚያሰፈልገውን የባለሞያ ፤የቁሳቁስና 

የመስሪያ ቦታ ግብዓት ሟሟላት አስፈላጊ ይሆናል፡፡ ለዚህም በሀገራችን በፌደራል የጤና 

ሚኒስቴር የጤና ተቋማትን በየደረጃው ለማቋቋም የተቀመጡትን መመርያዎች መከተል እና 

ተጨማሪ የባሞያ ምክር አዘል ድጋፎችን ከኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌደሬሽን መጠየቅ 

አስፈላጊ ይሆናል፤ 

 

የህክምና ክፍል የሚገኝበት ቦታ በተመለከተ 

• የጤና ክሊኒኩ የሚገኝበት ቦታ ለአትሌቱ ምቹ እና ቅርብ መሆን አለበት፤ ክሊኒኩ 

የሚይዛቸው ክፍሎች ብዛት፤ ዓይነትና መጠን የሚወሰነው አገልግሎቱን ለማቅረብ ባላቸው 

የስፖርተኞች ብዛት፤ የፋይናንስ አቅም እና ሊሰጡ በታሰቡት አገልግሎቶች ዓይነት ላይ 

የተመሠረተ ይሆናል፤  

 

የህክምና ባለሞያዎችንና አስፈላጊ በጀት በተመለከተ 

• በአትሌቶች የጤና እንክብካቤ መስጫ ኪሊኒክ ሊኖር የሚገባው የባለሞያ ስብጥር እና ምርጫ 

ላይ ብዙ ትኩረት ማድረግ የሚያስፈልግ ይሆናል፤ ይሐውም የሚቋቋመው ማዕከል የሽፋን 

አድማስ፤ የፋይናንስ አቅም ፤የባለሞያዎች ፍላጎት ፤ ፋሲሊቲ አጠቃላይ ሁኔታውን 

የሚጠቁም ይሆናል፤ በአማካይ ግን የተሟላ ስራዎችን ለማከናወን ይረዳ ዘንድ 

የሚከተሉትን አማራጮች መጠቀሙ ተገቢ ነው 

1. ከአካባቢው የመንግስት የጤና ተቋም አማተር ከፍተኛ የጤና ባለሞያዎች ጥንቅር የያዘ 

ኮሚቴ (በዚህ ውስጥ የውስጥ ደዌ፤ የአጥንት፤ የማህፀን እና የላቦራቶሪ ባለሞያዎች 

ቅድሚያ ቢያገኙ) 

2. ክሊኒኩን በተመለከተ በከፍተኛ ደረጃ ከሆነ ሀኪም/ የጤና መኮንን/ ፤ ነርስ (የተለያየ 

ደረጃ)፤የላቦራቶሪ ባለሞያ፤የፋርማሲ ባሞለያ ፤ የመጀመሪያ ደረጃ ህክምና የሰለጠኑ 

ባለሞያዎች፤ የማሳጅ ባለሞያዎችን (የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌደሬሽንን በመጠየቅ 

ሊሰለጥኑ የሚችሉ) ቢያካትት መልካም ይሆናል፤ 

3. ክሊኒኩን በተመለከተ በመካከለኛ ደረጃ ከሆነ የጤና መኮንን፤ ነርስ (የተለያየ 

ደረጃ)፤የላቦራቶሪ ባለሞያ፤ መጀመሪያ ደረጃ ህክምና የሰለጠኑ ባለሞያዎች፤ የማሳጅ 
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ባለሞያዎችን (የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌደሬሽንን በመጠየቅ ሊሰለጥኑ የሚችሉ) 

ቢያካትት መልካም ይሆናል፤ 

4. ክሊኒኩን በተመለከተ በዝቅተኛ ደረጃ ከሆነ ነርስ (የተለያየ ደረጃ)፤ በመጀመሪያ ደረጃ 

ህክምና የሰለጠኑ ባለሞያዎች፤ የማሳጅ ባለሞያዎችን (የኢትዮጵያ አትሌቲክስ 

ፌደሬሽንን በመጠየቅ ሊሰለጥኑ የሚችሉ) ቢያካትት መልካም ይሆናል፤ 

5. ክሊኒኩ በዓመት እንደ ድርጅቱ አቅምና የባሞያ ደረጃ በጀት የሚመደብበት ሲሆን ይህም 

ልዩ ቁጥጥር እየተደረገለትና በአማተር ኮሚቴው እየታመነበት ከ5,000 እስከ 15,000 

ብር ውስጥ ሊሆን ይችላል፤ 

 

የስፖርት ህክምና መርጃ መሣሪያዎችን በተመለከተ 

• በስፖርት ህክምና ክሊኒክ ውስጥ የሚገኙ የህክምና መሳርያዎች በአብዛኛው የመጀመርያ 

ደረጃ ህክምና መስጫ እና ቀላል አደጋዎችን ለማከም የሚጠቅሙ ሲሆኑ ተጨማሪ 

ለስፖርቱ አስፈላጊ ናቸው ተብለው የታመነባቸውንም በዚህ ሰነድ ውስጥ እንደሚከተለው 

ተካተው ዝርዝራቸው ቀርቧል፡፡ 

NO ITEMS REQUIRED   

1.  First Aid Kit  

 

2.  Measuring tape  and Skin Caliper 

 

 

 

 

  
 

3.  Goniometer  
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4.  Pulsometer [oximeter ] 

 

5.  Digital Weighing scale 

   

6.  Otoscope set 

 

7.  Glucometer, 

 

8.  Plastic apron, 

 

9.  Sharp disposal boxes, 

 

10.  Pickup forceps with jar, 

 

11.  Sterilizer (steam 
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12.  Stetescope and Sphygnomanometer 

 

13.  IV stand, 

 

14.  Emergency equipment and supplies 

(airways, aspirators, oxygen, mask, 

resuscitation bag/mask, etc.) 

    

15.  

 

 

 

 

Massage and examination bed 2 in 1  

   

16.  Examination Light 

 

 

17.  Oxygen cylinder  

 

18  Fridge / deep fridge  
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19  Ice box  

   

20  First aid kit 

  

21  Towels , blankets, bed sheets  

     

22  Stretchers   

 

23  Waste basket  

   

24  Field portable mattress  

    

25  Surgical scissors  
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26  Ear wash  

   

 

Consumables:የሚያልቁ ህክምና ቁሳቁሶችና መድኃኒቶች 

NO ITEMS REQUIRED  SPECIFICATION 

1.  Disposable glove 

 

2.  Medications /Anti-doping rule 

approved/ 

 

3.  Surgical glove 

 

4.  Gauze 

 

5.  Bandage, 

 

6.  Cotton 
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7.  IV Cannulae 

 

8.  Adhesive tape, 

 

9.  Surgical blades 

 

10.  Tongue depressor, 

 

11.  Splints (locally produced/ 

adapted), 

 

12.  Foley Catheters, 

 

13.  Tourniquets 

 

14.  Dressing packs 

 

15.  Disposable syringe with needle 
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16.  First aid set 

 

 

ፈቃድ መስጠት 

በጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ህገ ደንብ መሰረት ክልኒኩ በክልል ፤ ከተማ አስተዳደሩ የጤና ቢሮ  በኩል 

እውቅና ያገኘ መሆን ግዴታ ይሆናል፤ ክሊኒኩ የመስሪያ ፈቃድ ለማግኘት በፌደራል ጤና 

ሚኒስቴር እና በክልሉ /ከተማ አስተዳሩ በሀገር ውስጥ በየትኛውም ደረጃ ለሚቋቋሙ የጤና 

ማዕከላት ያወጣቸውን መመዘኛዎች ማሟላት ግዴታው ይሆናል ፤ ፈቃዱ የሚሰጣቸው ተግባሮችን 

በህጋዊ መንገድ ተጠያቂነትን ይዞ ለማካሄድ ሲሆን በአትሌቲክስ ማሰልጠኛ ተቋም ስር የሚገኝ 

ባለሙያ የወቅቱ የሙያ ፈቃድ ሰርተፍኬት ያስፈልጋል፤ ይህም ለእያንዳንዱ የህክምና አገልግሎቶች 

በየደረጃው የተለየ ፈቃድ ሊሰጥ ይችላል፡፡  

በህክምና ማዕከሉ የሚሰጡ አገልግሎቶች 

• በአትሌቲክስ ወቅታዊ የጤና ምርመራ 

• በአትሌቲክስ ዕድሜ ትመና እና ብቃት መለካት 

• የመጀመርያ ህክምና እርዳታ  

• መደበኛ ተመላላሽ ህክምና  

• የስፖር ፊዚዮቴራፒ ህክምና  

• የስፖርት መታሻ አገልግሎት 

• የስፖርት ህክምና የግንዛቤ ማበልፀጊያ ትምህርትና ስልጠና  

• የስፖርት ህክምና ማማከር አገልግሎት 

• የስፖርት ስልጠናዎች እና ውድድሮች ክትትልና ድጋፍ 

• በአትሌቲክስ አበረታች መድኃኒቶችንና ቅመሞችን መከላከልና መቆጣጠር 

 

አጠቃላይ መረጃ ማግኘትን በተመለከተ፡- 

በኢትዮጵያ በአትሌቲክስ ስልጠና ልማት ዙሪያ በሀገሪቱ እንቅስቃሴ ለሚያደርጉ ድርጅቶች ፤ 

ግለሰቦች፤ የአትሌቱን ሁለንተናዊ ጤንነት ለመንከባከብ ለሚያደርጉት እንቅስቃሴ የጤና ማዕከልን 

ለማደራጀት እንዲያስችል ብሔራዊ ፌደሬሽኑ ይህን ሰነድ ያዘጋጀ ሲሆን  የሚቋቋሙት ማዕከላትም 
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በመነሻነትም በጤና ኬላ ደረጃ ሆነው የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር በሀገሪቱ ለሚቋቋሙ የጤና ድጋፍ 

ሰጪ ማዕከላት ያወጣውን ህገ ደንብ መሰረት አድርገው እንዲቀሳቀሱ ምክሩን ይለግሳል፤ ፍላጎቱ 

ያላቸው ባለድርሻ አካላትም ለማንኛውም ተጨማሪ መረጃ የብሔራዊ ፌደሬሽኑን የህክምና ቡድን 

ባለሞያዎች በሚከተሉት አድራሻዎች ምክር ማግኘት እንደሚችሉ ማሳወቅ ይወዳል፤ 

 

አባሪ፡-  

1. የፌደራል ጤና ሚኒስቴር የጤና ኬላዎች ማቋቋሚያ ስታንዳርድ ሰነድ 

2. የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌደሬሽን የህክምና ባለሞያዎች ሙሉ አድራሻ 


