အတးဲ (၁)၊ အမ္တံ (၁)

၂၀၁၆ ခုန္စံ၊ ေအာကံတိုဘာလ

က့နံဵမာေရဵန္ငံဴအာဵကစာဵဝနံှကီဵဌာနသတငံဵလွှာ၏ေဆာငံပုဒံ
“သတငံဵလွှာ၏ အရညံအေသးဵန္ငံဴျပညံဴစုဳမှုသညံ ဆကံလကံထုတံေဝရငံဵ ပိုမိတ
ု ိုဵတကံေကာငံဵမးနံလာရမညံ"

ရညံရးယံခ့ကံ
ဤသတငံဵလွှာကို သတငံဵမျှေဝရာေနရာတစံခုအျဖစံ တညံေဆာကံထာဵရ္ိျခငံဵျဖငံဴ ကျွနံုပံတို ဴ၏ေမျှာံမ္နံဵခ့ကံ၊ အေတးဵအျမငံတို ဴကို
သေဘာထာဵညီေးတံစးာျဖငံဴ ျပညံသူလူထုအတးကံ လကံေတး ဴအက့ိုဵေက့ဵဇူဵမ့ာဵေဖာံေဆာငံနိုငံရနံ

မိမိရဲ ဴကိုယံပိုငံအေရဵကိစ္စလိုသေဘာထာဵွပီဵေဆာငံရးကံတတံေစဖို ဴ
ျမနံမာနိုငံငဳ၏

က့နံဵမာေရဵေစာငံဴေရ္ာကံမှုစနစံ

လုပံငနံဵေဆာငံတာေတး၊

အာဵျဖညံဴေဆာငံရးကံေနတဲဴ အခ့ိနံမ္ာ "Sense of Ownership" လို ဴေျပာြကတဲဴ

ေဆာငံရးကံခ့ကံေတးကို

ပိုမိစ
ု နစံက့ေအာငံ

မိမိရဲ ဴကိုယံပိုငံအေရဵကိစ္စလို၊ မိမိပိုငံဆိုငံတနံဖိုဵထာဵတဲဴ

အရာေတးလို သေဘာထာဵွပီဵေဆာငံရးကံဖို ဴက အလးနံ ဴအလးနံ အေရဵှကီဵပါတယံ။ ဥပမာအာဵျဖငံဴ ျပညံသူ ဴက့နံဵမာေရဵနဲ ဴ ကုသေရဵဦဵစီဵဌာနမ့ာဵမ္
တိုငံဵေဒသှကီဵ/ ျပညံနယံဦဵစီဵဌာနမ္ူဵေတး၊ ေဆဵရုဳအုပံှကီဵေတးက
မိမိတို ဴ တာဝနံက့ရာေဒသ၊ ဌာနမ့ာဵတးငံ လုပံငနံဵမ့ာဵ စီမဳခနံ ဴခးဲ
အုပံခ့ုပံေဆာငံရးကံတဲဴေနရာမ္ာ "ဒါဟာ မိမိတို ဴရဲ ဴ ကိုယံပိုငံေဆဵရုဳ၊ ကိုယံပိုငံေနရာ၊ ကိုယံပိင
ု ံပစ္စညံဵ" ေတးလို ဴ သေဘာထာဵတဲဴစိတံကို
ထပံျပနံတလဲလဲ န္လုဳဵသးငံဵလို ဴရပါတယံ။ ဝနံှကီဵဌာနမ္ာ တာဝနံထမံဵေဆာငံလ့ကံရ္ိတဲဴ က့နံဵမာေရဵစီမဳကိနံဵမနံေနဂ့ာေတးကလညံဵ ဒီလိပ
ု ုဳစဳဘဲ
ေတးဵေခ်စဲံဵစာဵသငံဴပါတယံ။ အဲဒီစိတံဓါတံသာ ကျွနံေတာံတို ဴ က့နံဵမာေရဵန္ငံဴအာဵကစာဵဝနံှကီဵဌာနက ဝနံထမံဵအာဵလုဳဵမ္ာ လွှမံဵျခုဳထာဵနိုငံရငံ
ကျွနံေတာံတို ဴရဲ ဴ ရညံမ္နံဵခ့ကံျဖစံတဲဴ ျပညံသေူ တးကို အရညံအေသးဵျပညံဴဝတဲဴ က့နံဵမာေရဵေစာငံဴေရ္ာကံမှုေတးေပဵဖို ဴနဲ ဴ ေရရ္ညံပနံဵတိုငံျဖစံတဲဴ
လူတိုငံဵအရညံအေသးဵျပညံဴ က့နံဵမာေရဵေစာငံဴေရ္ာကံမှု လကံလ္မံဵမီရရ္ိေစေရဵ (Universal Health Coverage) ကို ေသခ့ာေပါကံ

အေရာကံသးာဵနိုငံမ္ာျဖစံပါတယံ။ အဲဒီလိုျဖစံဖို ဴ အေျခခဳအေနနဲ ဴ ကျွနံေတာံတို ဴအာဵလုဳဵ တာဝနံေက့မှု၊ တာဝနံသိမှု၊ တာဝနံခဳမှု ဆိုတဲဴ စိတံဓါတံေတး
ရ္ိေနဖို ဴပါပဲ။
မိမိကိုယံပိုငံအလုပံ၊ ကိုယံဴအေရဵကိစ္စလို ဴ သေဘာထာဵွပီဵ ခဳယူတဲဴ အေတးဵအေခ်ကို ပဳဴပိုဵနိုငံဖို ဴ အေြကာငံဵတရာဵေတးကေတာဴ
ကျွနံေတာံတို ဴ အာဵလုဳဵ

ေဆဵပညာရ္ငံက့ငံဴဝတံ၊ သူနာျပုက့ငံဴဝတံ၊ စီမဳခနံ ဴခးဲအုပံခ့ုပံမှုက့ငံဴဝတံ၊ ျပညံသူ ဴက့နံဵမာေရဵက့ငံဴဝတံ၊ သုေတသန

က့ငံဴဝတံ အသီဵသီဵကို ေကာငံဵမးနံစးာ လိုကံနာက့ငံဴသုဳဵြကရနံျဖစံပါတယံ။ အာဵလုဳဵျခုဳငုဳေျပာရရငံေတာဴ က့ငံဴဝတံေကာငံဵမ့ာဵကို လိုကံနာျခငံဵက
ကျွနံေတာံတို ဴရဲ ဴလုပံငနံဵမ့ာဵကို မ္နံကနံတဲဴနညံဵလမံဵ၊ ဦဵတညံခ့ကံနဲ ဴေဆာငံရးကံသးာဵဖို ဴ အေရဵအှကီဵဆုဳဵ အေျခခဳအေြကာငံဵတရာဵပဲ ျဖစံပါတယံ။
ဒါေြကာငံဴ ကျွနံေတာံတို ဴအာဵလုဳဵ တစံဦဵကိုတစံဦဵ ကူညီပဳဴပိုဵရငံဵ အတူတကးလကံတးဲလုပံကိုငံသးာဵြကပါစို ဴ။

(က့နံဵမာေရဵန္ငံဴအာဵကစာဵဝနံှကီဵဌာန၊ ျပညံေထာငံစုဝနံှကီဵ ေဒါကံတာျမငံဴေထးဵ၏
က့နံဵမာေရဵဝနံထမံဵမ့ာဵသို ဴ ေျပာြကာဵသညံဴ အမ္ာစကာဵတစံခုမ္ ေကာကံနုတံခ့ကံ)
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ကျန်းမာ ရးနှငအ
့် ားကစားဝန် ကီးဌာန၊ သတင်းလာ

ြပင်းထန်အဆတ် ရာင် ရာဂါပိးကာကွယ် ဆး
(Pneumococcal Conjugate Vaccine-PCV)
စတင်ထည်သ
့ င
ွ း် ထိးနှြခင်း
ကျန်းမာ ရးနှင့်အားကစားဝန် ကီးဌာန၊ ြပည်သူ ့ကျန်းမာ ရးဦးစီးဌာန၊ ဗဟိတိးချဲ ့ကာကွယ် ဆးထိး
လပ်ငန်း၏ "ပမှန်ကာကွယ် ဆးထိးအစီအစဉ်တွင် ြပင်းထန်အဆတ် ရာင် ရာဂါပိးကာကွယ် ဆး
(Pneumococcal Conjugate Vaccine - PCV) စတင်ထည့်သွင်းထိးနှြခင်း ဗဟိအဆင့်ဖွင့်ပွဲ
အခမ်းအနား" အား (၁-၇-၂၀၁၆)ရက် န ့တွင် ကျန်းမာ ရးနှင့်အားကစားဝန် ကီးဌာန၊ အစည်းအ ဝး
ခန်းမ၌ ကျင်းပြပုလပ်ခဲ့ပါသည်။ အဆိပါ ကာကွယ် ဆးအသစ်ကိ ပမှန်ကာကွယ် ဆးထိး အစီအစဉ်
တွင် (၂၀၁၆) ခနှစ် ဇူလိင်လမှစတင်၍ ထည့်သွင်းထိးနှ ပးလျက်ရှိ ပီး က လးငယ်များကိ ြပင်းထန်
အဆတ် ရာင် ရာဂါပိး ကာင့် ြဖစ်ပွားနိင် သာ ြပင်းထန်အဆတ် ရာင် ရာဂါအပါအဝင် ဦး နှာက်
အ ြမး ရာင် ရာဂါနှင့် အြခားြပင်းထန် သာ ရာဂါများမှ ကာကွယ် ပးနိင်မည်ြဖစ်ပါသည်။

ရန်ကန်-မန္တ လးအြမန်လမ်းမ ကီးတစ် လ ာက်
အ ရး ပ လူနာတင်ယာဉ်စနစ် (Emergency Medical Services)
ထူ ထာင်ြခင်း
ရန်ကန်- မန္တ လး အြမန်လမ်းတစ် လ ာက်တွင် အ ရး ပ လူနာတင်ယာဉ်စနစ်
(Emergency Medical Services) အား (၁-၈-၂၀၁၆)ရက် န ့တွင် စတင်၍
ဆာင်ရွက်လျက်ရှိ ပီး အြမန်လမ်းတစ် လ ာက်ရှိ လှည်းကူး၊ ဘရား ကီး၊ မို ့ ချာင်း၊
ြဖူး၊ တာင်ငူ၊ လယ် ဝး၊ အလည်ရာွ ၊ မိတ္ထီလာ၊ ြပင်စည် (နွားထိး ကီး)နှင့်
တတားဦး ြပည်သူ ့ ဆးရများ၌ လူနာတင်ယာဉ်များ ထားရှိအ ြခြပု၍ ဆာင်ရွက်
လျက်ရှိပါသည်။ လူနာများကိ ကနဦးအသက်ကယ်ကသမ ဆာင်ရွက်၍ လူနာတင်
ယာဉ်များြဖင့် ြပည်သူ ့ ဆးရများသိ ့ ပိ ့ ဆာင် ပးမည်ြဖစ်ပါသည်။ အ ရး ပ
ထိခိက်ဒဏ်ရာအ ြခအ နများအတွက် ဖန်းနပါတ် “192” သိ ့ ခ ဆိ ရမည်ြဖစ် ပီး
နြပည် တာ်ြပည်သူ ့ ဆးရ ကီး (ခတင်- ၁၀၀၀) တွင် Command and Control Centre ဖွင့်လှစ်ကာ လူနာတင်ယာဉ် စလတ်ြခင်းကိ စိစစ်
ဆာင်ရွက်မည်ြဖစ်ပါသည်။ လူနာတင်ယာဉ်များ ပ ၌ ယာဉ် မာင်း တစ်ဦးနှင့် အသက်ကယ်ဝန်ထမ်း နှစ်ဦး ပါဝင်မည်ြဖစ်ကာ လူနာတင်ယာဉ်
ကွပက
် မ
ဲ ကိ သက်ဆိင်ရာ ဆးရမှ အ ရး ပ ဆရာဝန်က အနီးကပ် ကီး ကပ် ဆာင်ရွက်မည်ြဖစ်ပါသည်။
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ကျန်းမာ ရးနှငအ
့် ားကစားဝန် ကီးဌာန၊ သတင်းလာ

၂၀၁၆ ခနှစ၊် ဇူလင်
ိ လမှစက်တင်ဘာလအတွငး် ကျန်းမာ ရးနှငအ
့် ားကစားဝန် ကီးဌာန၊
ြပည် ထာင်စဝန် ကီး၊ အ မဲတမ်းအတွငး် ဝန်၊ ညန် ကား ရးမှူးချုပ်များနှငတ
့် ာဝန်ရသ
ိှ မ
ူ ျား၏
ကွငး် ဆင်း ကီး ကပ်သည်ခ
့ ရီးစဉ်များ၊ တက် ရာက်ခသ
့ဲ ည့် အခမ်းအနားနှင့် တွ ဆ
့ ဆွး နွးပွမ
ဲ ျား
 ၁-၇-၂၀၁၆

- ပမှန်ကာကွယ် ဆးထိးအစီအစဉ်တွင် ြပင်းထန်အဆတ် ရာင် ရာဂါပိး ကာကွယ် ဆး (PCV) စတင်ထိးနှြခင်း ဗဟိအဆင့်ဖွင့်ပွဲ
အခမ်းအနားတက် ရာက်ြခင်း၊

 ၃-၇-၂၀၁၆

- ဧရာဝတီတိင်း ဒသ ကီးအတွင်း ကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက်မလပ်ငန်းများအား ကည့်ရစစ် ဆးြခင်းနှင့် ကျန်းမာ ရးဝန်ထမ်းများနှင့်
တွ ့ဆြခင်း၊

 ၅-၇-၂၀၁၆

- ကျန်းမာ ရးသတင်းစနစ် ဆန်းစစ်ြခင်းနှင့် ၂၀၁၆-၂၀၂၀ ခနှစအ
် တွက် မဟာဗျူဟာစီမကိန်း ရးဆွဲြခင်း အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲဖွင်ပ
့ ွဲ
အခမ်းအနားတက် ရာက်ြခင်း၊

 ၈-၇-၂၀၁၆

- ကျန်းမာ ရးနှင့်အားကစားဝန် ကီးဌာနတွင် တာဝန်ထမ်း ဆာင် န သာ သွားဘက်ဆိင်ရာ ဆရာဝန်များနှင့် တွ ့ဆြခင်း၊

 ၂၀-၇-၂၀၁၆

- ရန်ကန်တိင်း ဒသ ကီးအတွင်း ကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက်မ လပ်ငန်းများအား ကည့်ရစစ် ဆးြခင်းနှင့်ကျန်းမာ ရးဝန်ထမ်းများနှင့်
တွ ့ဆြခင်း၊ ြပည်သူ ့ကျန်းမာ ရးပညာရပ်ဆိင်ရာအ က ပးအဖွဲ ့နှင့် တွ ့ဆြခင်း၊ ဗဟိ ဆးသိ လှာင် ရးဌာန၊ သူနာြပုတက္က သိလ်
(ရန်ကန်)၊ အမျိုးသားကျန်းမာ ရးြပတိက်၊ ရန်ကန်တိင်း ဒသ ကီးြပည်သူ ့ကျန်းမာ ရးဦးစီးဌာနတိ ့သိ ့ သွား ရာက်၍ ဝန်ထမ်းများ
နှင့် တွ ့ဆ ပီး လပ်ငန်းညိနင်း ဆွး နွးြခင်း၊

 ၂၁-၇-၂၀၁၆

- ြမန်မာနိင်ငလူ နမဘဝနှင့် ကျန်းမာ ရးဆိင်ရာအ ြခခစစ်တမ်း(၂၀၁၅-၂၀၁၆) ကွင်းဆင်းစာရင်း ကာက်ယူြခင်းအတွက် အသိအမှတ်
ြပုလက်မှတ်ချီးြမင့်ြခင်းနှင့် အ တွ ့အ ကုရှင်းလင်းပွဲတက် ရာက်ြခင်း၊

 ၂၂-၇-၂၀၁၆

- ငှက်ဖျားသတင်းအချက်အလက် ထာက်လှမ်းြခင်းနှင့် ဓါတ်ခွဲလပ်ငန်းအရည်အ သွးထိန်းသိမး် ြခင်းစနစ်အတွက် အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ
ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတက် ရာက်ြခင်း၊

 ၂၂-၇-၂၀၁၆

- ပဂ္ဂလိကကျန်းမာ ရးလပ်ငန်းဆိင်ရာ ဗဟိအဖွဲ ့အစည်းအ ဝး တက် ရာက်ြခင်း၊

 ၂၅-၇-၂၀၁၆

- မန္တ လးတိင်း ဒသ ကီးအတွင်း ကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက်မလပ်ငန်းများ ကည့်ရစစ် ဆးြခင်း၊ ကျန်းမာ ရးဝန်ထမ်းများနှင့် တွ ့ဆ
ြခင်းနှင့် အားကစားနှင့်ကာယပညာသိပ္ပ၊ မန္တ လးသိ ့ သွား ရာက် ကည့်ရစစ် ဆးြခင်း၊

 ၃၀-၇-၂၀၁၆

- ရန်ကန်တိင်း ဒသ ကီးအတွင်း ကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက်မလပ်ငန်းများ ကည့်ရ စစ် ဆးြခင်းနှင့် ကျန်းမာ ရးဝန်ထမ်းများနှင့်
တွ ့ဆြခင်း၊ ဆးသ တသနဦးစီးဌာနနှင့် ြမန်မာနိင်င ဆးပညာရှင်များအဖွဲ ့၏ကိယ်အဂါအစားထိးခွဲစိတ်ြခင်းပညာဆိင်ရာ နှီး နှာ
ဖလှယ်ပသ
ဲွ ိ ့ တက် ရာက်ြခင်း၊ ြမန်မာနိင်ငသွားနှင့်ခတွင်းဆိင်ရာ ဆး ကာင်စီ၊ ြမန်မာနိင်ငသူနာြပုနှင့် သားဖွား ကာင်စီ၊ ဆးဘက်
ဆိင်ရာနည်းပညာတက္က သိလ်တိ ့သိ ့သွား ရာက်၍ ဝန်ထမ်းများနှင့် တွ ့ဆ ပီး လပ်ငန်းညိနင်း ဆွး နွးြခင်း၊

 ၁၀-၈-၂၀၁၆

- ကမ္ဘာ့မိခင်နိ ့တိက် က း ရးရက်သတ္တ ပတ်နှင့်အာဟာရဖွ ့ဖိုး ရးရက်သတ္တ ပတ် များ ဗဟိအဆင့်ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတက် ရာက်ြခင်း၊

 ၁၁-၈-၂၀၁၆

- ြပည် ထာင်စ ငိမ်းချမ်း ရးညီလာခ(၂၁)ရာစပင်လကျင်းပ ရးအတွက်တည်းခိ နထိင် ရးလပ်ငန်း ကာ်မတီဉက္က ဌ၊ ြပည် ထာင်စ
ဝန် ကီးမှညီလာခကိယ်စားလှယ်များတည်းခိရန် ကိုတင်ြပင်ဆင်ထားရှိမများအား ကည့်ရစစ် ဆးြခင်း၊

 ၁၃-၈-၂၀၁၆

- ရန်ကန်တိင်း ဒသ ကီးအတွင်း ကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက်မလပ်ငန်းများအား လှည့်လည် ကည့်ရစစ် ဆးြခင်းနှင့် ကျန်းမာ ရးဝန်ထမ်း
များနှင့် တွ ့ဆြခင်း၊

 ၃၀-၈-၂၀၁၆

- ဗဟိဝန်ထမ်းတက္က သိလ် (အထက်ြမန်မာြပည်)တွင် လက် ထာက်ဆရာဝန်နှင့် သွားဘက်ဆိင်ရာဆရာဝန်များ အရာထမ်း လာင်း
အ ြခခ (အထူး) သင်တန်း အမှတ်စဉ် (၃) ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတက် ရာက်ြခင်း၊

 ၈-၉-၂၀၁၆

- သားဖွားဆရာမများ၏လပ်ငန်းခွင်အ ကိုအတတ်ပညာြမင့်တင် ရးအလပ်ရ ဆွး နွးပွဲဖွင့်ပွတ
ဲ က် ရာက်ြခင်း၊

 ၈-၉-၂၀၁၆

- ကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက်မများကိ လက်လှမ်းမီရယူရာတွင် ကု တွ ့နိင် သာ အဟန် ့အတားများနှင့်ပတ်သက်၍ စစည်းထား သာ
အသများ ဖာ်ထတ် ဆွး နွးြခင်း အစီရင်ခစာမိတ်ဆက်ပွဲတက် ရာက်ြခင်း၊

 ၂၀-၉-၂၀၁၆

- ဗဟိအဆင့်လူထကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက်မလပ်ငန်းဆန်းစစ် ဆွး နွးပွဲ(၂၀၁၅)ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတက် ရာက်ြခင်း၊

 ၂၁-၉-၂၀၁၆

- ကိယ်အဂါအစိတ်အပိင်းလှူဒါန်းြခင်းဆိင်ရာ ကီး ကပ်မ ကာ်မတီအစည်းအ ဝး (၁/၂၀၁၆)တက် ရာက်ြခင်း၊

 ၂၃-၉-၂၀၁၆

- မိခင် သဆးမ စာင့် ကပ် ကည့်ရှြခင်းနှင့် တ ့ြပန် ဆာင်ရွက်ြခင်းစနစ် စတင် ဆာင်ရွက်ြခင်းနှင့် အသိ ပး ဆွး နွးပွဲဖွင့်ပွအ
ဲ ခမ်းအနား
တက် ရာက်ြခင်း၊

 ၂၄-၉-၂၀၁၆

- စတတ္ထ အ ကိမ် ြမာက် စိတ်ကျန်းမာ ရးပညာညီလာခဖွင့်ပွဲတက် ရာက်ြခင်း၊
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ကျန်းမာ ရးနှငအ
့် ားကစားဝန် ကီးဌာန၊ သတင်းလာ

ကျန်းမာ ရးနှငအ
့် ားကစားဝန် ကီးဌာနလပ်ငန်းညိနင်းအစည်းအ ဝးကျင်းပြခင်း
ကျန်းမာ ရးနှင့်အားကစားဝန် ကီးဌာန၏ လပ်ငန်းညိနင်းအစည်းအ ဝးအား
နြပည် တာ်ရှိ ကျန်းမာ ရးနှင့်အားကစားဝန် ကီးဌာန အစည်းအ ဝးခန်းမ၌
(၃-၈-၂၀၁၆)မှ (၅-၈-၂၀၁၆)ရက် န ့အထိ ကျင်းပြပုလပ်ခဲ့ပါသည်။ အစည်း
အ ဝးသိ ့

ကျန်းမာ ရးနှင့်အားကစားဝန် ကီးဌာန၊

ဒါက်တာြမင့် ထွး၊

ြပည် ထာင်စဝန် ကီး

ြပည်သူ ့လတ် တာ် ကျန်းမာ ရးနှင့် အားကစားဖွ ့ဖိုး

တိးတက် ရး ကာ်မတီ ဥက္က ဌ

ဒါက်တာစ ရဝင်း၊ အမျိုးသားလတ် တာ်

ကျန်းမာ ရး၊ အားကစားနှင့် ယဉ် ကျးမဆိင်ရာ ကာ်မတီဥက္က ဌ

ဒါက်တာ

သန်းဝင်း၊ အ မဲတမ်းအတွင်းဝန်နှင့် ဝန် ကီးဌာန အာက်ရှိ ဦးစီးဌာနများမှ
ညန် ကား ရးမှူးချုပ်များ၊ ဒတိယညန် ကား ရးမှူးချုပ်များ၊ တိင်း ဒသ ကီး
နှင့်ြပည်နယ်ြပည်သူ ့ကျန်းမာ ရးဦးစီးဌာနမှူးများ၊ကသ ရးဦးစီးဌာနမှူးများ၊
ညန် ကား ရးမှူးများ၊ ြပည်သူ ့ကျန်းမာ ရး ဖာင် ဒးရှင်းဥက္က ဌနှင့် တာဝန်ရှိသူများ၊ ြပည်သူ ့ကျန်းမာ ရးအ က ပးအဖွဲ ့ဝင်များ၊ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာ ရး
အဖွဲ ့မှ တာဝန်ရှိသူများတက် ရာက် ကပါသည်။ လပ်ငန်းညိနင်းအစည်းအ ဝးတွင် လက်ရှိအ ြခအ န ပ မူတည်၍ ပိမိ ကာင်းမွန်သည့် ကျန်းမာ
ရး စာင့် ရှာက်မလပ်ငန်းများ ဆာင်ရွကန
် ိင် ရးအတွက် အ ကဉာဏ်များ ပးြခင်း၊ ဘက် ပါင်းစ ရ ဒါင့်စမှ ဝိင်းဝန်းသးသပ် ဆွး နွးြခင်းနှင့်
ကျန်းမာ ရးနှင့်အားကစားဝန် ကီးဌာန၏ ရက် (၁၀၀) စီမချက်လပ်ငန်းများ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက် ပီးစီးမနှင့် ပတ်သက်၍ ဆန်းစစ်
သးသပ်ြခင်း၊ ြပည်သလ
ူ ထ
ူ အသများအား စစည်းဆန်းစစ်တင်ြပြခင်း၊ ြပည်သူ ့ကျန်းမာ ရးဦးစီးဌာနမှူးများ၊ ကသ ရးဦးစီးဌာမှူးများမှ လက် တွ ့
လပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်ရာတွင် ကု တွ ့ရသည့် အခက်အခဲများ၊ စိန် ခ မများနှင့်

ရှ ့လပ်ငန်းစဉ်များ၊ လိအပ်ချက်များကိ တင်ြပခဲ့ က ပီး

ြပည် ထာင်စဝန် ကီးမှ တင်ြပ ဆွး နွးချက်များကိ ပါင်းစပ်ညိနင်း၍ လမ်းညန်မများ ပးခဲ့ပါသည်။

ြပည်သလ
ူ ထ
ူ အ ြခြပုကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက်မ ဆးခန်းများ (Community Clinics) ဖွငလ
့် စ
ှ ၍
်
ကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက်မများ ပးြခင်း
ကျးလက် ဒသ န ြပည်သမ
ူ ျားအား ကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက်မ ပိမိရရှိ

အ ြခြပု

စ ရးနှင့် လက်လှမ်းမီ ရးတိ ့အတွက် ပဏာမကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက်

Clinics) အား တိင်း ဒသ ကီးနှင့်ြပည်နယ် အသီးသီးရှိ

ကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက်မ ဆးခန်းများ

(Community
ကျးလက်

မနည်းလမ်း (Primary Health Care Approach) ြဖင့် ြပည်သူ

ကျန်းမာ ရးဌာနများတွင်ဖွင့်လှစ်၍ ကျန်းမာ ရးဝန်ထမ်းများမှ အ ြခခ

လူထပါဝင်မ (Community Participation) ကိ ြမင့်တင်၍ အ ကာင်

ကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက်မလပ်ငန်းများကိ အားြဖည့် ဆာင်ရွက်လျက်

အထည် ဖာ်

ရှိပါသည်။

ဆာင်ရွက်သွားရန်

ရည်ရွယ်ချက်ြဖင့်

ပ

ြပည်သလ
ူ ထ
ူ

ြပည်သူလူထအ ြခြပုကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက်မ ဆးခန်း (Community Clinics)

မိခင်နှင့်က လးကျန်းမာ ရး
စာင့် ရှာက်မ (ကိယ်ဝန် ဆာင်
ကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက်မ၊
ကာကွယ် ဆးထိးနှြခင်း၊ အာဟာရ
ြမင်တ
့ င်ြခင်း စသည်ြဖင့်)
Immunization Corner များ
ဖွငလ
့် စ
ှ ် ဆာင်ရက
ွ ြ် ခင်း

ကျန်းမာသန်စမ
ွ း် သာသက် ကီးဘဝ
ရရှိ အာင် ကျန်းမာ သာ အမူအကျင့်
ရရှိ စရန်ကျန်းမာ ရးပညာ ပးြခင်း၊
အာဟာရပညာ ပးြခင်း၊ဆီးချို/ သွးတိး
စသည့် မကူးစက်တတ် သာ ရာဂါများ
ရှာ ဖွြခင်းနှင့် နာက်ဆက်တဲွ
ြပဿနာများမြဖစ် စရန် အ ြခခ
ကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက်မ ပးြခင်း

One Stop Service
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အမူအကျင့်များ ြပာင်းလဲ စရန်
ကျန်းမာ ရးပညာ ပးြခင်း၊ Health
Education Cornerများထားရှိြခင်း၊
ြပည်သူ ့ကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက်မ
လပ်ငန်းများကွင်းဆင်း ကီး ကပ်ြခင်း၊
Health Volunteer များနှင့်
ပူး ပါင်း ဆာင်ရွကြ် ခင်း

လူနာ လဲ ြပာင်း
ပးပိ ့ြခင်း

ကျန်းမာ ရးနှငအ
့် ားကစားဝန် ကီးဌာန၊ သတင်းလာ

ြပည်သူ ့ ဆးရ ကီးများတွင်Reception Services များ ဖွငလ
့် စ
ှ ် ဆာင်ရက
ွ ြ် ခင်း
ဗဟိအဆင့်၊ တိင်း ဒသ ကီး/ြပည်နယ်အဆင့်နှင့် ခတင်၂၀၀နှင့်အထက် ြပည်သူ ့
ဆးရ ကီးများတွင် လူနာများစိတ် ကျနပ်မရရှိ စရန်နှင့်အရည်အ သွးြပည့်ဝ သာ
ကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက်မများ

ပးနိင်ရန်အတွက်

ဆးလူမဆက်ဆ ရးဌာနမှ

ဦး ဆာင်၍ လူနာများအား ကိုဆိ ရး၊ ြပန် ကား ရး၊ ဆက်သွယ်ညိနင်း ရးလပ်ငန်း
များ (Reception Services) ကိ

ဆာင်ရွက် ပးလျက်ရှိပါသည်။ Hospital

Reception Service ဖွင့်လှစ်ရြခင်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ

လူနာနှင့်ဝန်ထမ်းများ

အ ကား ဆက်ဆ ရးအဆင် ြပ ချာ မွ ့ စရန် ပါင်းကူးဆက်သယ
ွ ် ဆာင်ရွက် ပး
ြခင်း၊ လူနာများနှင့်လူနာ စာင့်များ၏ စိတ်ဖစ
ိ ီးမများကိ အတိင်းအတာတစ်ခအထိ
လ ာ့ချ ပးြခင်းနှင့် ကသ ရးဦးစီးဌာန၏ ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းများအား တိးြမင့်
ဆာင်ရွက်ြခင်းတိ ့ြဖစ်ပါသည်။ ကသ ရးဦးစီးဌာန၊ ညန် ကား ရးမှူးချုပ် ပါ မာက္ခ
ဒါက်တာြမင့်ဟန်၏ လမ်းညန်ပ့ပိးမြဖင့် Training of Trainers for Hospital Receptionists သင်တန်းအား တိင်း ဒသ ကီးနှင့် ြပည်နယ်
များရှိ ဆးရအသီးသီးမှ Receptionists (၇၇) ဦး၊ Radiographers (၅၇) ဦး၊ Physiotherapists (၅၈) ဦး၊ Pharmacists (၆၂) ဦး တိ ့အား
သင်တန်းများပိ ့ချခဲ့ ပီးြဖစ်ပါသည်။

ကျာင်းကျန်းမာ ရးလပ်ငန်းများတိးြမင်အ
့ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရက
ွ ြ် ခင်း
ကျာင်းသားလူငယ်တစ်ရပ်လးအား ကျန်းမာ ရးနှင့်ညီညွတ် သာ လူ နမပစများ
(Healthy Life Style) ကိ သိရှိ ပီး စွဲ မဲစွာကျင့်သး စရန်နှင့် ကျန်းမာ ရး အဆင့်
အတန်းြမင့်မားတိးတက်လာ စရန်

ကျန်းမာ ရးနှင့်အားကစားဝန် ကီးဌာနသည်

ပညာ ရးဝန် ကီးဌာနနှင့် ပူး ပါင်းညိနင်း၍
အ ကာင်အထည် ဖာ်

ကျာင်းကျန်းမာ ရးလပ်ငန်းများအား

ဆာင်ရွက်လျက်ရှရ
ိ ာတွင်

ကျာင်းကျန်းမာ ရးသီတင်းပတ်

ြဖစ် သာ ဩဂတ်လဒတိယပတ်၌ ကျာင်းကျန်းမာ ရးပညာ ပးလပ်ငန်း၊ ကျာင်း
ပတ်ဝန်းကျင်သန် ့ရှင်း ရးလပ်ငန်း (အမက်ကင်းစင် ကျာင်း၊ သန် ့ရှငး် သာယင်လ
အိမ်သာသးစွဲ ရး)၊

ကျာင်းတွင်းအာဟာရဖွ ့ဖိုး ရးလပ်ငန်း၊

အန္တရာယ်ကင်း ဝး ရးလပ်ငန်းနှင့်

အစားအစာများ

ကျာင်းကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက်မလပ်ငန်းများ

ကိတစ်နိင်ငလး အတိင်းအတာြဖင့် ဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

သဘာဝ ဘးနှင့် ြပည်သူ ့ကျန်းမာ ရးအ ရး ပ အ ြခအ နတ ့ြပန် ဆာင်ရက
ွ ် ရးလပ်ငန်းများ ဆာင်ရက
ွ ြ် ခင်း
၂၀၁၆ ခနှစ်၊ မိးဦးကာလမှစတင်၍ တိင်း ဒသ ကီးနှင့်ြပည်နယ်များတွင် ရ ကီး ရလ မ
များြဖစ်ပွားြခင်း၊

မလတွင် ရွန်နူဆိင်ကလန်း မန်တိင်းတိက်ခတ်ြခင်းနှင့် သဂတ်လ

တွင် အင်အားြပင်းထန်သည့် ငလျင်လပ်ခတ်ြခင်းတိ ့ ြဖစ်ပွားခဲ့ပါသည်။ ြပည်သူ ့ကျန်းမာ
ရးဦးစီးဌာန၊ သဘာဝ ဘးနှင့် ြပည်သူ ့ကျန်းမာ ရး အ ရး ပ အ ြခအ န တ ့ြပန်
ဆာင်ရွက် ရးဌာနခွဲအ နြဖင့် သဘာဝ ဘးြဖစ်စဉ်များတွင် လျင်ြမန်တ ့ြပန် ဆးအဖွဲ ့
များ (Rapid Response Teams) ြဖင့်လည်း ကာင်း၊ ယာယီ ဆးခန်းများနှင့် ရွ လျား
့
ဆးခန်းများဖွငလ
့် စ
ှ ၍
် လည်း ကာင်း၊ သဘာဝ ဘးသင့် ြပည်သူများအား

ဆးကသမ

ပးြခင်း၊ ဆးနှင့် ဆးပစ္စည်းများ ထာက်ပ့ ပးြခင်း၊ ရာဂါနှိမ်နင်း ရးလပ်ငန်းများနှင့်
ကျန်းမာ ရးအသိပညာ ပးြခင်းစသည့်လပ်ငန်းများကိ အချိန်နှင့်တစ် ြပးညီ ဆာင်ရွက်
ခဲ့ပါသည်။ အဆိပါသဘာဝ ဘးြဖစ်စဉ်များတွင် ကျန်းမာ ရးဌာနဆိင်ရာ အ ဆာက်အဦ
(၁၇၀)ခန် ့၌ ပျက်စီးမအချို ့ရှခ
ိ ဲ့ ပီး ြပန်လည်ထူ ထာင် ရးနှင့် တည် ဆာက် ရးလပ်ငန်း
များအား ဆာင်ရွက်လျက်ရှပ
ိ ါသည်။
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ကျန်းမာ ရးနှငအ
့် ားကစားဝန် ကီးဌာန၊ သတင်းလာ

စစ်ကင်
ိ းတိင်း ဒသ ကီး၊ နာဂကိယ်ပင်
ိ အပ်ချုပ်ခင
ွ ရ
့် ဒသအတွငး်
ဘက်စကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက်မလပ်ငန်းများ အရှန
ိ အ
် ဟန်ြမင့် ဆာင်ရက
ွ ြ် ခင်း
စစ်ကိင်းတိင်း ဒသ ကီး၊ လဟယ် မို ့နယ်၊ ထန် ခ လာမား
ကျးရွာတွင် ၀က်သက် ရာဂါ ကပ်အသွင် ြဖစ်ပွားမနှင့် ပတ်သက်၍
ကျန်းမာ ရးနှင့်အားကစားဝန် ကီးဌာနသည် (၂၁-၇-၂၀၁၆)ရက် န ့မှ
စတင် ပီး ဘက်စကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက်မလပ်ငန်းများကိ အရှိန်
အဟန်ြမင့်၍ ဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ြပည်သူ ့ကျန်းမာ ရးဦးစီး
ဌာန၊ ညန် ကား ရးမှူးချုပ် ဒါက်တာစိးလွင် ငိမ်း ဦး ဆာင်၍ ကူးစက်
ဆရာဝန် ကီးများ၊ အထူးကဆရာဝန် ကီးများနှင့် ြပည်သူ ့ကျန်းမာ ရး
ဆရာဝန် ကီးများပါဝင် သာ ဗဟိအဆင့် ကွင်းဆင်းအဖွဲ ့(၇)ဖွဲ ့၊ တိင်း
ဒသ ကီးအဆင့် ကွင်းဆင်းအဖွဲ ့(၃)ဖွဲ ့နှင့် မို ့နယ်အဆင့်ကွင်းဆင်းအဖွဲ ့
များသည် လဟယ်နှင့်နန်းယွန်း မို ့နယ် များအတွင်း ဝက်သက် ရာဂါ
ထိန်းချုပ်နှိမ်နင်းြခင်း၊ ရာဂါ စာင့် ကပ် ကည့်ရြခင်း၊ ကျးရွာများတွင်
ဆးခန်းများဖွင့်လှစ်၍ ဆးကသမ ပးြခင်း၊ ဝက်သက် ရာဂါထပ်မ
ြဖစ်ပွားမမရှိ စ ရးအတွက် လဟယ် မို ့နယ်အတွင်းရှိ အသက် (၉)နှစ်မှ
(၁၅)နှစ်အတွင်းရှိ က လးများအား ဝက်သက် ရာဂါကာကွယ် ဆးထိး
နှ ပးြခင်း၊ က လးငယ်များအား ဗီတာမင်နှင့်အာဟာရမန် ့တိက် က း
ြခင်း၊ အသက် (၂)နှစ်မှ (၉)နှစ် အတွင်း က လးများအား သန်ချ ဆး

တိက် က းြခင်း၊ မိခင်နှင့်က လး ကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက်မ ပးြခင်း၊
တီဘီ ရာဂါ၊ ငှက်ဖျား ရာဂါနှင့် အြခားကူးစက် ရာဂါများ ကာကွယ်
နှိမ်နင်းြခင်း၊ မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာ ရးလပ်ငန်းများအတွက် ဆးနှင့်
ဆးပစ္စည်းများ
ထာက်ပ့ ပးအပ်ြခင်း၊ ကျန်းမာ ရးဝန်ထမ်းများ
ကွင်းဆင်း ဆာင်ရွက်ရန်အတွက် ဆိင်ကယ်များနှင့် ဆက်သွယ် ရး
စက်များ ထာက်ပ့ြခင်း၊ ကသ ရးဦးစီးဌာနမှ အထူးကဆရာဝန်များ
စလတ်ြခင်းလပ်ငန်းများအား ဒသအပ်ချုပ် ရးအဖွဲ ့၊ တပ်မ တာ်၊
WHO၊ UNICEF အဖွဲ ့များ၊ ဒသခများနှင့် ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်
ခဲ့ပါသည်။ နာဂကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒသ ( လရှီး၊ လဟယ်၊ နန်းယွန်း)
မို ့နယ်များအတွင်းရှိ
ကျးရွာများတွင် ကျန်းမာ ရးမှူး (၁)ဦး၊
သားဖွားဆရာမ (၂၇)ဦး၊ ကျန်းမာ ရး ကီး ကပ်(၂) (၂၈)ဦး၊ စစ ပါင်း
(၅၆)ဦးတိ ့မှ ကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက်မလပ်ငန်းများကိ အားြဖည့်
ဆာင်ရွက်သွား ကမည်ြဖစ် ပီး ၄င်းတိ ့အားတာဝန် ပးအပ်ပွဲနှင့် ဂဏ်ြပု
ကိုဆိပွဲ အခမ်းအနားကိ (၄-၉-၂၀၁၆)ရက် န ့တွင် လဟယ် မို ့နယ်၊
အ ထွ ထွအပ်ချုပ် ရးဦးစီးဌာန၊ အစည်းအ ဝးခန်းမ၌ ကျင်းပခဲ့
ပါသည်။

ဇီကာဗိင်းရပ်စ် ရာဂါကာကွယတ
် ားဆီး ရးလပ်ငန်းများကိ အရှန
ိ အ
် ဟန်ြမင့် ဆာင်ရက
ွ လ
် ျက်ရြိှ ခင်း
ဇီကာဗိင်းရပ်စ် ရာဂါြဖစ်ပွားမနှင့်ပတ်သက်၍ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာ ရးအဖွဲ ့က
(၁-၂-၂၀၁၆)ရက် န ့တွင် ြပည်သူ ့ကျန်းမာ ရးဆိင်ရာအ ရး ပ အ ြခအ န
အြဖစ် ကညာခဲ့ ပီး ကျန်းမာ ရးနှင့်အားကစားဝန် ကီးဌာနသည် (၂၀၁၆)
ခနှစ်၊ ဖ ဖာ်ဝါရီလမှစ၍ ရာဂါ ကိုတင်ကာကွယန
် မ
ိှ ်နင်း ရးလပ်ငန်းများ
အတွက်ညိနင်းအစည်းအ ဝးများကျင်းပြခင်း၊ ြမန်မာနိင်င ဆးပညာရှင်များ
ပူး ပါင်း၍ ဇီကာဗိင်းရပ်စ် ရာဂါဆိင်ရာ အသိပညာ နှီး နှာ ဖလှယ်ပွဲများ
ကျင်းပြခင်းတိ ့ကိ ဆာင်ရွက်ခဲ့ ပီး အမျိုးသားအဆင့် ဇီကာဗိင်းရပ်စ် ရာဂါ
ကာကွယတ
် ားဆီး ရးနှင့် တ ့ြပန်ကာကွယ် ရးစီမချက် ရးဆွဲ၍
ရာဂါ
ကူးစက်ဝင် ရာက်မမရှိ စ ရး၊ စာစီးစွာသိရှိနိင် ရးနှင့် တ ့ြပန် ဆာင်ရွက်
ရးတိ ့အတွက် အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
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ဆးဘက်ဆင်
ိ ရာ လူ ့စွမး် အားအရင်းအြမစ် ဖွ ့ဖုိ းတိးတက် ရးနှင့် စီမခန် ့ခွဲ ရးလပ်ငန်းများ ဆာင်ရက
ွ ြ် ခင်း
ဆးတက္က သိလ်များနှင့်
ဘွဲ ့ကိုသင်ရိးညန်းတမ်းများတွင်

ဆးပညာနှီးနွယတ
် က္က သိလ်များ၏

နှင့်အားကစားဝန် ကီးဌာန၊ ြပည် ထာင်စဝန် ကီး ဒါက်တာြမင့် ထွးက

ဆးပညာကျင့်ဝတ်နှင့်

အမှာစကား ြပာ ကားခဲ့ပါသည်။ အဆိပါအလပ်ရ ဆွး နွးပွဲတွင် ဆး

ဆးပညာ

အသက် မွးဝမ်း ကျာင်းဆိင်ရာ ဘာသာရပ်များကိ စာသင်နှစ်အလိက်

ပညာကျင့်ဝတ်နှင့်

ထည့်သွင်းသင် ကားနိင် ရးအတွက် အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲကိ ရန်ကန် မို ့ရှိ

ရပ်များကိ စာသင်နှစ်အလိက် ထည့်သွင်းသင် ကားနိင် ရး၊ ဘွဲ ့ကို

ဆးဘက်ဆိင်ရာ လူ ့စွမ်းအားအရင်းအြမစ် ဖွ ့ဖိုးတိးတက် ရးနှင့် စီမ

သင်ရိးညန်းတမ်းများတွင် Integrated Curriculum ြဖင့် သင် ကား

ခန် ့ခွဲ ရးဦးစီးဌာန၊ ဆးပညာသင် ကား ရး/ ပညာ ပးဌာနတွင် ၂၀၁၆

နိင် ရးကိစ္စရပ်များကိ ပညာရှင်များနှင့် ဆွး နွးပွဲ တက် ရာက်လာသူ

ခနှစ်၊ ဇူလိင်လ ၄ရက်မှ ၆ရက် န ့အထိ ကျင်းပြပုလပ်ခဲ့ရာ ကျန်းမာ ရး

များမှ ဆွး နွးခဲ့ ကပါသည်။

ဆးပညာအသက် မွးဝမ်း ကျာင်းဆိင်ရာ ဘာသာ

သ တသနဆိင်ရာ ဟာ ြပာပွမ
ဲ ျားကျင်းပြပုလပ်ြခင်း
Symposium on “Transplant in Myanmar: Past, Present and Future” အခမ်းအနားကိ ြမန်မာနိင်င ဆးပညာရှင်အဖွဲ ့မှဦးစီး၍
၂၀၁၆ ခနှစ်၊ ဇူလိင် ၃၀ ရက်တွင် ဆးသ တသနဦးစီးဌာန၊ အဆင့်ြမင့် မာ်လီကျူးသ တသနဌာန အစည်းအ ဝးခန်းမ (၂) ၌ ကျင်းပြပုလပ်ခဲ့ရာ
ကျန်းမာ ရးနှင့်အားကစားဝန် ကီးဌာန၊ ြပည် ထာင်စဝန် ကီး ဒါက်တာြမင့် ထွးတက် ရာက်၍ အဖွင့်အမှာစကား ြပာ ကားခဲ့ရာတွင် ယ န ့ကျင်းပ
သည့် ပညာရပ်ဆိင်ရာနှီး နှာဖလှယ်ပွဲသည် နိင်င တာ်၏ကျန်းမာ ရး
စာင့် ရှာက်မက

တွင် အလွန်အ ရးပါသည့် ခန္ဓာကိယ်တွင်းအဂါများ

အစားထိးကသ ပးြခင်းကိ နိင်ငတကာအဆင့်မီ၊ အရည်အ သွးြပည်ဝ
့ စွာ
ဆာင်ရွက်နိင်ရန်အတွက် ယခင်အ တွ ့အ ကု၊ အားသာချက်၊ အားနည်း
ချက်များကိ လ့လာသးသပ် ပီး ရှ ့ဆက် ဆာင်ရွကမ
် ည့်လပ်ငန်းအတွက်
လိအပ်သည့် အ ကြပုချက်များရယူရန်၊ ြမန်မာနိင်ငတွင် ခန္ဓာကိယ်တွင်း
အဂါအစားထိးကသြခင်းများကိ ပမှန်လပ်ငန်းတစ်ရပ်အြဖစ် အာင်ြမင်စွာ
ဆာင်ရွက်နိင်သည့်အ ြခအ နသိ ့

ရာက်ရှိ စရန် န ည်းဗျူဟာများနှင့်
န

လိအပ်ချက်များ၊ ြဖည့်စွက် ဆာင်ရွကရ
် မည့်အချက်များ ထွက် ပ လာ စ ရး ဆာင်ရွက်ရန်တိ ့ကိ ြပာ ကားခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍ ြမန်မာနိင်င
ဆးပညာရှင်အဖွဲ ့ဥက္က ဌ ပါ မာက္ခ ဒါက်တာ နဝင်းက အမှာစကား ြပာ ကား ပီး ပါ မာက္ခ ဒါက်တာ မာင် မာင်ဝင့်နှင့် ပါ မာက္ခ ဒါက်တာထွန်းဦး
တိ ့ကသဘာပတိများအြဖစ် ဆာင်ရွက်ခဲ့ ကပါသည်။ ဆးသ တသနဦးစီးဌာနသည် သ တသနပညာရပ်ဆိင်ရာ ဟာ ြပာပွဲများနှင့်သင်တန်းများ
အား ညန် ကား ရးမှူးချုပ် ဒါက်တာ ကျာ်ဇင်သန် ့မှ ဦး ဆာင်၍ ဆာင်ရွက်လျက်ရှိရာ
(၁-၇-၂၀၁၆) ရက် န ့တွင် Vulnerability in Research Ethics၊ (၁၁-၇-၂၀၁၆) ရက် န ့
တွင် Time-Motion Study နှင့် Utilization of Urban Health Centres သ တသန
များအတွက် ဆွး နွးညိနင်းပွဲ၊ (၁၂-၇-၂၀၁၆)ရက် န ့တွင် ဓာတ်ခွဲခန်းနည်းပညာရပ်ဆိင်ရာ
ဟာ ြပာပွဲ၊ (၁၃-၇-၂၀၁၆)ရက် န ့တွင် Data Collector Training on Time-Motion
Study၊ (၂၀-၇-၂၀၁၆)ရက် န ့တွင် Data Collector Training on Assessment of
Utilization of Urban Health Centers in Yangon & Mandalay Regions (2016)
တိ ့အား ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
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အစားအ သာက်နင
ှ ့် ဆးဝါးကွပက
် ဲ ရးဦးစီးဌာနမှ ဓာတ်ခခ
ဲွ န်းများအား
နိင်ငတကာအသိအမှတ်ြပုဓာတ်ခခ
ွဲ န်းများအြဖစ် ဆာင်ရက
ွ ြ် ခင်း
အစားအ သာက်နှင့် ဆးဝါးကွပ်ကဲ ရးဦးစီးဌာန၊ ဓါတ်ခွဲခန်းများအား နိင်ငတကာအသိအမှတ်ြပု ဓာတ်ခွဲခန်းများအြဖစ် ရပ်တည်နိင်ရန်
အတွက် ISO 17025 ရရှိရန် ညန် ကား ရးမှူးချုပ်

ဒါက်တာသန်းထွဋ်မှ ဦး ဆာင် ကိုးပမ်း ဆာင်ရက
ွ ်လျက်ရပ
ိှ ါသည်။ Pharmaceutical

Chemistry Laboratory သည် USP/ UNOPS တိ ့၏ အကူအညီြဖင့် Training For Quality Management System အတွက် အနီးကပ်
သင်တန်းများ ပးြခင်းနှင့် စက်ပစ္စည်းများ တပ်ဆင် အသးြပုရန်အတွက်
ဆာင်ရွက်ခဲ့ရာ External Assessment အတွက် စစ် ဆးခရန်အဆင့်သိ ့
ရာက်ရှိ န ပီြဖစ်ပါသည်။ Food Microbiology Laboratory (Yangon)
နှင့် Food Microbiology Laboratory

(NayPyiTaw) တိ ့အား

UNIDO ၏အကူအညီြဖင့် ISO 17025 ရရှိရန် ဆာင်ရွက်လျက်ရှရ
ိ ာ
Quality Training သင် ကားပိ ့ချခဲ့ ပီးြဖစ်သည့်အြပင် အချက်အလက်များ
လည်း

ြပင်ဆင် ပီးြဖစ်ပါသည်။

ISO

17025

Accreditation

ကိ

Pharmaceutical Chemistry Laboratory သည် ၂၀၁၇ ခနှစ်၊ နှစ်ဦးပိင်း
တွင်လည်း ကာင်း၊ နြပည် တာ်နှင့် ရန်ကန်တိ ့ရှိ Food Microbiology
Laboratory များသည် ၂၀၁၇ ခနှစ်၊ နှစ်လယ်ပိင်းတွင်လည်း ကာင်း ရယူ
နိင်မည်ဟ မ ာ်မှန်းထားပါသည်။

တိင်းရင်း ဆးြဖင့် ကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက်မလပ်ငန်းများ ဆာင်ရက
ွ ြ် ခင်း
တိင်းရင်း ဆးပညာဦးစီးဌာနအ နြဖင့် တိင်းရင်း ဆးဖများနှင့်
ဆးနည်းများ တစ် ြပးညီြဖစ် စရန် အတည်ြပု သတ်မှတ် ရးနှင့်
ြပန်လည်ညိနင်း စိစစ်ထတ် ဝြခင်းတိ ့အတွက် တိင်းရင်း ဆးပညာ
ဦးစီးဌာန၊ ညန် ကား ရးမှူးချုပ်မှ

ဒါက်တာရီရီြမင့်မှ ဦး ဆာင်၍

တိင်းရင်း ဆးပညာဦးစီးဌာနနှင့်တိင်းရင်း ဆးတက္က သိလ်မှ တိင်းရင်း
ဆးပညာရှင်များ၊ အြခားနှီးနွယ်သည့် ဘာသာရပ်ဆိင်ရာ က မ်းကျင်
ပညာရှင်များပါဝင်သည့်အဖွဲ ့သည် ၂၀၁၆ခနှစ်၊ ဧ ပီလမှစတင်၍ အလပ်ရ
ဆွး နွးပွဲများြပုလပ်ခဲ့ပါသည်။ ‘ဌာနသးတိင်းရင်း ဆးနည်းများနှင့်
သမားစဉ် ဆးဖများ’ ခါင်းစဉ်ြဖင့် ၂၀၁၆ခနှစ် ဇူလိင်လတွင် ပနှိပ်
ူ ူထအား
ထတ် ဝခဲ့ပါသည်။ တိင်းရင်း ဆးပညာဦးစီးဌာနမှ ြပည်သလ
တိင်းရင်း ဆးပညာြဖင့် ကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက် ပးမများကိ စာရင်း
ဇယားအချက်အလက်များ၊ အညန်းကိန်းများြဖင့် ဖာ်ြပနိင်ရန်အတွက်
တိင်းရင်း ဆးရများ၊ ဆးခန်းများနှင့် ကွင်းဆင်းကသမများတွင် ကသမ ပးလျက်ရိှ သာ ရာဂါအမျိုးအစား ပါင်း (၁၅၀) တိ ့ကိ International
Classification of Diseases (ICD code - 3 digit)

ြဖင့် သတ်မှတ်ရန်အတွက်

ဆာင်ရွက်နိင်ခဲ့ပါသည်။ သဘာဝ ဘးကျ ရာက်သည့်

ဒသြဖစ် သာ မ ကွးတိင်း ဒသ ကီး၊ မင်းဘူးခရိင်၊ မင်းဘူး မို ့ရှိ ရ ဘးသင့်ြပည်သူများအား (၁-၈-၂၀၁၆) ရက် န ့မှ (၁၁-၈-၂၀၁၆)ရက် န ့
အထိ အထူး ဆးခန်းများဖွင့်လှစ်၍ တိင်းရင်း ဆးြဖင့် ကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက်မများ ပးခဲ့ပါသည်။
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ကျန်းမာ ရးနှငအ
့် ားကစားဝန် ကီးဌာန၊ သတင်းလာ

တိင်း ဒသ ကီးနှငြ့် ပည်နယ် ကက် တာင်ရက်
ိ ပိုင်ပမ
ဲွ ျားကျင်းပြခင်း
၂၀၁၆ ခနှစ်၊ တိင်း ဒသ ကီးနှင့်ြပည်နယ် ကက် တာင်ရိက် ပိုင်ပွဲ ဗိလ်လပွဲနှင့် ဆ ပးပွဲ
အခမ်းအနားအား သဂတ်လ (၅)ရက် န ့တွင် နြပည် တာ် ဝ

သိဒိ္ဓ အားကစားရ (C)၌

ကျင်းပြပုလပ်ခဲ့ရာ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အသင်းလိက် ပိုင်ပွဲများတွင် အနိင်ရ ဗိလ်စွဲ
သွားသည့် မန္တ လးတိင်း ဒသ ကီးအသင်းအား တခွန်စိက်ဆဖလားကိ ကျန်းမာ ရးနှင့်
အားကစားဝန် ကီးဌာန၊ အ မဲတမ်းအတွင်းဝန် ပါ မာက္ခ ဒါက်တာသက်ခိင်ဝင်းမှ

ပးအပ်

ချီးြမင့်ခဲ့ပါသည်။

ရီယအိ
ိ လပစ် ပိုင်ပတ
ဲွ င
ွ ် ြမန်မာနိင်ငမှဝင် ရာက်ယဉ
ှ ် ပိုင်ြခင်း
(၃၁) ကိမ် ြမာက် ရီယိအိလပစ် ပိုင်ပွဲကိ ၂၀၁၆ ခနှစ်၊ သဂတ်လ(၅)ရက်မှ (၂၁)ရက် န ့အထိ
ဘရာဇီးနိင်င၊ ရီယိဒီဂျ နရိး မို ့တွင် ကျင်းပြပုလပ်ခဲ့ရာ ြမန်မာနိင်ငမှ ရကူး၊ ြမားပစ်၊ ဂျူဒိ၊
သနတ်ပစ်၊ ြပးခန်ပစ်အားကစားနည်းများတွင် အားကစားသမား(၇)ဦးဝင် ရာက်ယှဉ် ပိုင်ခဲ့
ပါသည်။ ြမားပစ်ကစားနည်းတွင် စန်းယ ထွးက(၁၆)ဦးအဆင့်သိ ့လည်း ကာင်း၊ သနတ်ပစ်
အားကစားတွင် ရဲထွန်း နာင်က လပစ္စတိမီတာ(၅၀)တွင် အဆင့်(၁၇)ကိလည်း ကာင်း၊ ဂျူဒိ
အားကစားတွင် ရန်နိင်စိးက (၁၆)ဦးအဆင့်သိ ့လည်း ကာင်း၊ ရကူး ပိုင်ပွဲတွင် အိအသ
ိ က်က
အမျိုးသမီးမီတာ(၅၀)အလွတ်ကူး ပိုင်ပွဲတွင် အဆင့်(၇၀)၊ သင့်ြမတ်က အမျိုးသားမီတာ(၁၀၀)
လိပ်ြပာကူး ပိုင်ပွဲတွင်အဆင့်(၄၃)ကိလည်း ကာင်း၊ ြပးခန်ပစ် ပိုင်ပွဲတွင်စန်းနိင်ကအမျိုးသား
မီတာ(၅၀၀၀) အ ြပး ပိုင်ပွဲတွင် အဆင့်(၄၉)၊ ဆွလီြမင့်က အမျိုးသမီးမီတာ(၈၀၀) အ ြပး
ပိုင်ပွဲတွင် အဆင့်(၆၂)ကိလည်း ကာင်း ရရှိခဲပ
့ ါသည်။

Asian Men’s Club Volleyball Championship ပိုင်ပက
ဲွ ျင်းပြခင်း
အာရှ ဘာ်လီ ဘာအဖွဲ ့ချုပ်နှင့် ြမန်မာနိင်င ဘာ်လီ ဘာအဖွဲ ့ချုပ်တိ ့ပူး ပါင်း၍ ြမန်မာနိင်ငမှ
အိမ်ရှင်အြဖစ်လက်ခကျင်းပ သာ 2016 Asian Men’s Club Volleyball Championship
ပိုင်ပွဲဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိ သဂတ်လ(၂၃)ရက် န ့က နြပည် တာ်၊ဝ

သိဒ္ဓိအားကစားရ(B)၌

ကျင်းပြပုလပ်ရာ ြပည် ထာင်စဝန် ကီး ဒါက်တာြမင့် ထွး တက် ရာက်၍ အခမ်းအနားကိ
ဖွင့်လှစ် ပးခဲ့ပါသည်။ ယင်း ပိုင်ပွဲတွင် ြမန်မာနိင်ငအပါအဝင် ထိင်း၊ တရတ်၊ ဗီယက်နမ်၊
တိင် ပ၊ ဟာင် ကာင်၊ မ လးရှား၊ အင်ဒိနီးရှား၊ ဂျပန်၊ အီရန်၊ အီရတ်၊ UAE၊ ကာတာနှင့်
ကာဇက်စတန်နိင်ငများမှ ချန်ပီယကလပ်အသင်း(၁၄)သင်းတိ ့ပါဝင်၍ သဂတ်လ(၃၁)ရက် န ့
အထိ ကျင်းပြပုလပ်ခဲ့ပါသည်။

၂၀၁၆ ခနှစ၊် ဝန် ကီးဌာန ပါင်းစနှင့် တိင်း ဒသ ကီးနှငြ့် ပည်နယ်
ဘာလး ပိုင်ပမ
ွဲ ျားကျင်းပြပုလပ်ြခင်း
၂၀၁၆ ခနှစ်၊ အဌမအ ကိမ်

နြပည် တာ်ဝန် ကီးဌာန ပါင်းစ

ဘာလး ပိုင်ပွဲကိ ဇူလိင်လ

(၁၈)ရက် န ့မှစတင်၍လည်း ကာင်း၊ တိင်း ဒသ ကီးနှင့်ြပည်နယ် (အမျိုးသား)အလွတ်တန်း
ဘာလး ပိုင်ပွဲကိ သဂတ်လ(၄)ရက် န ့မှစတင်၍လည်း ကာင်း၊ (အမျိုးသမီး) ဘာလး ပိုင်ပဲွ
ကိ သဂတ်လ(၂၇)ရက် န ့မှစတင်၍လည်း ကာင်း နြပည် တာ်၊ဝ

သိဒ္ဓိအားကစားနယ် ြမ

ဘာလးကွင်းများတွင် ယှဉ် ပိုင်ခဲ့ ကပါသည်။ စက်တင်ဘာလ(၁၁)ရက် န ့တွင် ကျင်းပသည့်
(အမျိုးသမီး) ဘာလး ပိုင်ပွဲ ဗိလ်လပွဲတွင်အနိင်ရရှိ သာ ရန်ကန်တိင်း ဒသ ကီးအသင်းအား
အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန ညန် ကား ရးမှူးချုပ် ဦးမျိုးလင်က တခွန်စိက်ဆဖလား
ချီးြမင့် ပးအပ်ခဲ့ပါသည်။
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ကျန်းမာ ရးနှငအ
့် ားကစားဝန် ကီးဌာန၊ သတင်းလာ

၂၀၁၆ ခနှစ၊် ဧ ပီလမှ စက်တင်ဘာလအတွငး် ဆာင်ရက
ွ ခ
် သ
့ဲ ည့် အစည်းအ ဝး/အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ/သင်တန်းများ
ြပည်သူ ့ကျန်းမာ ရးဦးစီးဌာန
အမျိုးသားတီဘီ ရာဂါတိက်ဖျက် ရးစီမချက်
စဉ်
၁
၂
၃
၄
၅
၆
၇
၈

အစည်းအ ဝး/ အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ/ သင်တန်းအမည်
ဓါတ်ခွဲဝန်ထမ်းများအတွက် သလိပ် ကည့်တီဘီဓါတ်ခွဲ (Sputum Microscopy) သင်တန်း
ရင် ခါင်းဓါတ်မှန် ကည့်ရြခင်း (Chest X-ray ) ဆရာြဖစ်သင်တန်း
တီဘီ ရာဂါဆိင်ရာနည်းပညာရှင်အဖွဲ ့ (Core Technical Surpport Group) အစည်းအ ဝး
တီဘီ ရာဂါတိက်ဖျက် ရးဆိင်ရာ အမျိုးသားအဆင့်လပ်ငန်းဆန်းစစ် ဆွး နွးပွဲ
တီဘဓ
ီ ါတ်ခွဲလပ်ငန်းဆိင်ရာ အမျိုးသားအဆင့်ဆန်းစစ် ဆွး နွးပွဲ
သးလပါတ်လပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်ရန် တိင်း ဒသ ကီး/ြပည်နယ် တီဘီဆရာဝန် ကီးများနှင့် စီမချက်
ရးဆွဲြခင်း အစည်းအ ဝး
တီဘီ ရာဂါဆိင်ရာနည်းပညာရှင်အဖွဲ ့ (Extended Technical Surpport Group) အစည်းအ ဝး
တီဘီ ရာဂါတိက်ဖျက် ရးစီမခန် ့ခွဲမသင်တန်း

တက် ရာက်သူ
သင်တန်း
သင်တန်း
အစည်းအ ဝး
အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ
အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ
အစည်းအ ဝး

(၂၅) ဦး
(၅၀) ဦး
(၃၀) ဦး
(၁၂၀) ဦး
(၇၀) ဦး
(၄၅) ဦး

အစည်းအ ဝး
သင်တန်း

(၄၀) ဦး
(၅၀) ဦး

ခခကျ/ကာလသား ရာဂါတိက်ဖျက် ရးစီမချက်
စဉ်

အစည်းအ ဝး/ အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ/ သင်တန်းအမည်

၁ မိခင်မှက လးသိ ့ HIV ပိးကူးစက်မကာကွယ်ြခင်းလပ်ငန်း (Prevention of Mother to Child

တက် ရာက်သူ
အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ

(၇၀)ဦး

Transmission - PMTCT) ဆန်းစစ်ြခင်းဆိင်ရာ သ တသနရလဒ်များ အသိ ပးရှင်းလင်း ဆွး နွးပွဲ
၂

ခခကျ/ကာလသား ရာဂါတိက်ဖျက် ရးစီမချက်၏နှစ်ပတ်လည်လပ်ငန်းဆန်းစစ် ဆွး နွးပွဲ

အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ

(၁၄၀) ဦး

၃ HIV ကူးစက်မဆိင်ရာ စာင့် ကပ် ကည့်ရ ရးလပ်ငန်းစဉ်များ (HIV Surveillance) အတွက်

အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ

(၄၅) ဦး

အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ

(၄၃) ဦး

အစည်းအ ဝး

(၉၂) ဦး

ဗဟိအဆင့် ဆွး နွးပွဲ
၄

အန္တရာယ်ရှိသည့်ဦးတည်အပ်စများအတွက် ပိမိထိ ရာက်သည့် အိပ်ချ်အိင်ဗွီ ရာဂါ ကာကွယတ
် ားဆီး ရး
နှင့်ကသ ရးလပ်ငန်းများအတွက် Programmatic Mapping အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ

၅

Global Fund အ ထာက်အပ့ြဖင့် ဆာင်ရွကမ
် ည့်လပ်ငန်းစဉ်များ ရးဆွဲြခင်းလပ်ငန်းအစည်းအ ဝး

၆

ဆရာဝန်များနှင့်သူနာြပုများအား အအာတီ ဆးကသမ (Anti-retrovial Therapy) သင်တန်း

သင်တန်း

(၃၆) ဦး

၇

ဦးတည်အပ်စများတွင်ရာနန်းြပည့်ကွန်ဒးအသးြပု ရး (100% Targetted Condom Promotion)

သင်တန်း

(၈၁) ဦး

ဗဟိအဆင့်သင်တန်း
ငှကဖ
် ျား ရာဂါတိက်ဖျက် ရးစီမချက်
စဉ်
၁

အစည်းအ ဝး/ အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ/ သင်တန်းအမည်
ကွင်းဆင်းဝန်ထမ်းများအတွက် ရာဂါပိးမျိုးသယ် ဆာင် သာပိးမား ကာင်များမှတဆင့်ကူးစက်တတ် သာ

တက် ရာက်သူ
သင်တန်း

(၅၃) ဦး

အစည်းအ ဝး

(၁၁၄) ဦး

သင်တန်း

(၁၀၅) ဦး

သင်တန်း

(၅၂) ဦး

ရာဂါများကာကွယ်နှိမ်နင်း ရး (ရပကန) (Vector Borne Diseases Control - VBDC) သင်တန်း
၂

ရပကန နှစ်ပတ်လည်လပ်ငန်းများြပန်လည်ဆန်းစစ် ဆွး နွးပွဲအစည်းအ ဝး

၃

ငှက်ဖျား ဆးဝါးပစ္စည်းများစာရင်းထိန်းသိမ်းြခင်း (Logistic Management Information System LMIS) သင်တန်း

၄

ငှက်ဖျား ဆးဝါးပစ္စည်းများကိ စာရင်းြဖည့်သွင်းြခင်းသင်တန်း (mSupply Training)

၅

(၂)လတစ် ကိမ် လပ်ငန်းဆန်းစစ် ဆွး နွးပွဲ

၆

ငှက်ဖျားမှန်ဘီလူး ကည့်မွမ်းမသင်တန်း (၂- ကိမ)်

သင်တန်း

(၄၉)ဦး

၇

ကိမိလ ဗဒသင်တန်း(Entomology Training)

သင်တန်း

(၂၂) ဦး

၈

ဂျပန်အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက် ရး အဂျင်စီ (JICA) ၏ အ ထာက်အပ့ြဖင့်ြပုလပ် သာ

အစည်းအ ဝး

(၂၅) ဦး

ဆွး နွးပွဲ

လပ်ငန်းများဆိင်ရာလပ်ငန်းညိနင်းအစည်းအ ဝး
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(၅၁) ဦး

ကျန်းမာ ရးနှငအ
့် ားကစားဝန် ကီးဌာန၊ သတင်းလာ

စဉ်

အစည်းအ ဝး/ အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ/ သင်တန်းအမည်

တက် ရာက်သူ

၉

လက် ထာက်သတင်းအချက်အလက်ြဖည့်သွင်း ဆာင်ရွက်သူ (Data Assistant)များအတွက်သင်တန်း

သင်တန်း

(၇၆)ဦး

၁၀

စတနာ့ဝန်ထမ်း ငှက်ဖျားလူထကျန်းမာ ရးလပ်သားများအတွက် ငှက်ဖျား ရာဂါကာကွယ်နှိမ်နင်း ရး

သင်တန်း

(၃၃၅) ဦး

သင်တန်း
၁၁

ကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက်မ ပးသူများအတွက်ငှက်ဖျား ရာဂါဆိင်ရာကာကွယ်ကသမသင်တန်းများ

သင်တန်း

(၂၄၀၁) ဦး

၁၂

ကွင်းဆင်းဝန်ထမ်းများအတွက်သင်တန်းများ

သင်တန်း

(၃၉၂) ဦး

အနာ ကီး ရာဂါတိက်ဖျက် ရးစီမချက်
စဉ်

အစည်းအ ဝး/ အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ/ သင်တန်းအမည်

၁
၂

Leprosy Post-Exposure Prophylaxis (LPEP) စီမချက်၏နှစ်ဝက်အစီရင်ခတင်ြပြခင်းအစည်းအ ဝး
WHO အဖွဲ ့မှ အနာ ကီး ရာဂါတိက်ဖျက် ရးစီမချက်အား ကွင်းဆင်း ကီး ကပ်ြခင်း အနှစ်ချုပ် အစီရင်ခ
တင်ြပြခင်း အစည်းအ ဝး
၃ အနာ ကီး ရာဂါတိက်ဖျက် ရးဝန်ထမ်းများအား အနာ ကီး ရာဂါလူနာ ကိယ်အဂါချို ့ယွင်းမ ကာကွယ် ရး
လပ်ငန်းသင်တန်းများ (စစ ပါင်း-၁၈ ကိမ)်
၄ ြပည် ထာင်စနယ် ြမ၊ နြပည် တာ်ရှိ မို ့နယ်များမှ အနာ ကီး ရာဂါတိက်ဖျက် ရးဝန်ထမ်းများ
(Township Focal Persons - LHV, THN, PHS-I, PHS-II) အား သင်တန်းပိ ့ချြခင်း

တက် ရာက်သူ
အစည်းအ ဝး
အစည်းအ ဝး

(၂၀) ဦး
(၁၅) ဦး

သင်တန်း

(၁၀၁၆) ဦး

သင်တန်း

(၂၉) ဦး

မျက်ခမ်းစပ်နင
ှ မ
့် ျက်မြမင်ကာကွယ် ရးစီမချက်
စဉ်

အစည်းအ ဝး/ အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ/ သင်တန်းအမည်

၁ မျက်စိအြမင်စမ်းသပ်ြခင်းနှင့်ပဏာမ စာင့် ရှာက်မသင်တန်း
(Vision Screening & Primary Eye Care Training )

တက် ရာက်သူ
သင်တန်း

(၅၀) ဦး

မကူးစက်နင်
ိ သာ ရာဂါများ ကာကွယန
် မ
ိှ န
် င်း ရးဌာနခွဲ
စဉ်

အစည်းအ ဝး/ အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ/ သင်တန်းအမည်

တက် ရာက်သူ

၁ က လးကင်ဆာ ရာဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ် ရးဆိင်ရာ ( Childhood Cancer Control Programme)
အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ
အမျိုးသားအဆင့်အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ
၂ ကင်ဆာ ရာဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ် ရးအမျိုသားအဆင့်မဟာဗျူဟာ ရးဆွဲ ရးလပ်ငန်းညိနင်းအစည်းအ ဝး
အစည်းအ ဝး
၃ ကင်ဆာ ရာဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ် ရးဆိင်ရာအမျိုးသားစီမကိန်း (၂၀၁၇-၂၀၂၁) ရးဆွဲ ရးလပ်ငန်းညိနင်း
အစည်းအ ဝး
အစည်းအ ဝး
၄ ကျန်းမာ ရးဝန်ထမ်းများ (Medical Officers and Basic Health Staff) အတွက် မကူးစက်နိင် သာ
သင်တန်း
ရာဂါများကာကွယက
် သ ရးလပ်ငန်းဆိင်ရာမွမ်းမသင်တန်း
၅ စိတ်ကျန်းမာ ရးဆိင်ရာသ တသနလပ်ငန်းစွမ်းရည်ြမင့်တင် ရးသင်တန်း
သင်တန်း

(၇၀) ဦး
(၂၇) ဦး
(၃၅) ဦး
(၄၀) ဦး
(၁၂) ဦး

အ ြခခကျန်းမာ ရးဌာနခွဲ
စဉ်
၁
၂
၃
၄

အစည်းအ ဝး/ အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ/ သင်တန်းအမည်
ကမ္ဘာ့ ဆးလိပ်မ သာက် ရး န ့ အခမ်းအနား
ြပည်သူ ့ကျန်းမာ ရး ကီး ကပ်(၂)သင်တန်း သင်ရိးညန်းတမ်းြပင်ဆင်ြခင်း၊ အ ြခခကျန်းမာ ရးဝန်ထမ်း
များ၏ တာဝန်ဝတ္တ ရားများြပင်ဆင်သတ်မှတ်ြခင်းနှင့် ပညာသင်ဆချီးြမင့်ရန်ညိနင်းြခင်း
ဆးလိပ်နှင့် ဆးရွက် ကီးထွက်ပစ္စည်း သာက်သးမ ထိန်းချုပ် ရး ဥပ ဒြပင်ဆင် ရး ဆွး နွးပွဲ
ကမ္ဘာလးဆိင်ရာ လူငယ်များ ဆးလိပ် ဆးရွက် ကီး သာက်သးမဆန်းစစ်ြခင်း (Global Youth
Tobacco Survey) သင်တန်း
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တက် ရာက်သူ
ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား
အစည်းအ ဝး

(၄၅၀) ဦး
(၅၆) ဦး

အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ
သင်တန်း

(၃၀) ဦး
(၅၀) ဦး

ကျန်းမာ ရးနှငအ
့် ားကစားဝန် ကီးဌာန၊ သတင်းလာ

အာဟာရဖွ ့ဖုိ း ရးဌာနခွဲ
စဉ်
၁

အစည်းအ ဝး/ အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ/ သင်တန်းအမည်
ပါင်းစည်းအာဟာရဖွ ့ဖိုး ရးစီမချက် (ကရင်ြပည်နယ်)

တက် ရာက်သူ
သင်တန်း
အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ

(၂၆) ဦး

၂

အာဟာရြမင့်တင် ရးလပ်ငန်း (Scaling up Nutrition – SUN) လပ်ငန်းဆန်းစစ် ဆွး နွးပွဲ

(၄၄) ဦး

၃

အ ြခခပဓာနအာဟာရဆိင်ရာလပ်ငန်းများ (Essential Nutrition Actions )သင်တန်း

သင်တန်း

(၉၀) ဦး

၄

ြပည်သူလူထအတွင်းအာဟာရဖွ ့ဖိုး ရးဆိင်ရာသင်တန်း

သင်တန်း

(၄၈) ဦး

၅

မိခင်နိ ့စနစ်တကျတိက် က း ရး( ဆးရတွင် မွးဖွားြခင်း)ဆိင်ရာ ဆရာြဖစ်သင်တန်း

သင်တန်း

(၃၉) ဦး

၆

အာဟာရတန်ဖိး လ့လာ ဖာ်ထတ်ြခင်း (Nutrient Profiling) အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ

အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ

(၁၉) ဦး

၇

အ ရှ ့ တာင်အာရှနိင်ငများအတွင်း အသင့် လျာ်ဆးစား သာက်မဓ လ့ ပ ထွန်းလာ စ ရးလမ်းညန်

အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ

(၂) ဦး

အစည်းအ ဝး

(၂၀) ဦး

ြပုစြခင်းတွင် ပါဝင် ဆာင်ရွကြ် ခင်းညိနင်း ဆွး နွးပွဲ
၈

ဆန်တွင်အဏအာဟာရြဖည့်စွက်ြခင်းလပ်ငန်းအဖွဲ ့အစည်းအ ဝး
က လးကျန်းမာ ရးဖွ ့ဖုိ း ရးဌာနခွဲ

စဉ်

အစည်းအ ဝး/ အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ/ သင်တန်းအမည်

တက် ရာက်သူ

၁

၁၁ ကိမ် ြမာက်ဦး ဆာင်လပ်ငန်းအဖွဲ ့အစည်းအ ဝး(Lead Child Health Working Group Meeting)

အစည်းအ ဝး

(၂၉) ဦး

၂

ငါးနှစ် အာက်က လး သဆးြခင်းဆိင်ရာ စာင့် ကပ် ကည့်ရြခင်းနှင့် တ ့ြပန် ဆာင်ရွက်ြခင်းလပ်ငန်း

အစည်းအ ဝး

(၂၃) ဦး

သင်တန်း

(၈၀) ဦး

သင်တန်း

(၇၈) ဦး

သင်တန်း

(၆၀) ဦး

အစည်းအ ဝး (Pretest on Training Package of Child Death Surveillance and Response)
၃

အ ြခခ မွးကင်းစက လးြပုစ စာင့် ရှာက်ြခင်းနှင့် မကျန်းမာ သာ မွးကင်းစက လးနှင့် က လးအား
ပါင်းစည်းကသြခင်းလပ်ငန်း (ဗဟိအဆင့်) ဆရာြဖစ်သင်တန်းများ

၄

အ ြခခ မွးကင်းစက လးြပုစ စာင့် ရှာက်ြခင်းနှင့် မကျန်းမာ သာ မွးကင်းစက လးနှင့် က လးအား
ပါင်းစည်းကသြခင်းလပ်ငန်း သင်တန်းအ ပီးဆက်လက် ကည့်ရြခင်းလပ်ငန်း

၅

မိဘိင်းဖန်းနည်းပညာကိအသးြပု၍ မိခင်နှင့်က လးကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက်မလပ်ငန်းအား အားြဖည့်
ဆာင်ရွက်ြခင်းလပ်ငန်းဆင့်ပွားသင်တန်း ( မို ့နယ်အဆင့်)
မိခင်နင
ှ မ
့် ျိုးဆက်ပာွ းကျန်းမာ ရးဌာနခွဲ

စဉ်
၁

အစည်းအ ဝး/ အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ/ သင်တန်းအမည်
လက် မာင်းအ ရြပား အာက်ထည့်သားဆက်ြခားပစ္စညး် ထည့်သွင်းြခင်းဆိင်ရာသင်တန်း(Long Acting

တက် ရာက်သူ
အစည်းအ ဝး

(၂၆) ဦး

အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ

(၅၅) ဦး

အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ

(၃၂) ဦး

သင်တန်း

(၄၀) ဦး

သင်တန်း

(၃၀) ဦး

Reversible Contraception-Implant Training )နှင့် မိခင် သဆးမဆိင်ရာ စာင့် ကပ် ကည့်ရြခင်းနှင့်
တ ့ြပန် ဆာင်ရွက်ြခင်းလပ်ငန်း (Maternal Death Surveillence Response - MDSR) ညိနင်း
အစည်းအ ဝး
၂

သားဆက်ြခားစီမကိန်း ၂၀၂၀ (Family Planning 2020) ဆိင်ရာ အဆင့်ြမင့်အရာရှိ ကီးများအသိ ပး

၃

သားဆက်ြခားစီမကိန်း ၂၀၂၀ ဆိင်ရာအလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ

၄

မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာ ရး ဆးဝါးပစ္စည်း ထာက်ပ့ြဖန် ့ြဖူး ရးစနစ် (Reproductive Health

ဆွး နွးပွဲ

Commodity Logistics System - RHCLS)ဆရာြဖစ်သင်တန်း
၅

လက် မာင်းအ ရြပား အာက်ထည့်သားဆက်ြခားပစ္စညး် ထည့်သွင်းြခင်းဆိင်ရာဗဟိအဆင့်သင်တန်း
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ကျန်းမာ ရးနှငအ
့် ားကစားဝန် ကီးဌာန၊ သတင်းလာ

ကျာင်းကျန်းမာ ရးဌာနခွဲ
စဉ်
၁။

အစည်းအ ဝး/ အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ/ သင်တန်းအမည်
ကျာင်းကျန်းမာ ရးလပ်ငန်းများ အရှိန်အဟန်ြမင့်တင် ရးနှင့် ကျာင်းအ ြခြပု သွးလွန်တပ် ကွး

တက် ရာက်သူ
အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ

(၃၃၄) ဦး

အစည်းအ ဝး

(၁၀)ဦး

သင်တန်း

(၉၀)ဦး

သင်တန်း

(၃၀)ဦး

ရာဂါ ကာကွယ် ရး ဆွး နွးပွဲ (၅) ကိမ်
၂။

ကျာင်းကျန်းမာ ရး ရှ ့လပ်ငန်းများအရှိန်အဟန်ြမင့်တင် ရးနှင့် ကျာင်းကျန်းမာ ရးမဟာဗျူဟာများ
ချမှတ် ရးအစည်းအ ဝး

၃။

(၂၀၁၆) ခနှစ်အတွက် အ လးထား ဆာင်ရွက်ရမည့် ကျာင်းကျန်းမာ ရးလပ်ငန်းစဉ်များ ရှင်းလင်း

၄။

ကမ္ဘာလးဆိင်ရာ ကျာင်းအ ြခြပု ကျန်းမာ ရး စစ်တမ်းအတွက်စာရင်း ကာက်ယူရန်ဆရာြဖစ်သင်တန်း

ဆွး နွးြခင်းသင်တန်း

ကျန်းမာ ရးပညာဌာနခွဲ
စဉ်

အစည်းအ ဝး/ အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ/ သင်တန်းအမည်

၁

(၂၀၁၆) ခနှစ် ကမ္ဘာ့ကျန်းမာ ရး န ့ အခမ်းအနား ကျင်းပြခင်း

၂

ဆယ် ကျာ်သက်နှင့်လူငယ်လူရွယ်ဆိင်ရာကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက်မဆိင်ရာဗဟိအဆင့်ဆရာြဖစ်သင်တန်း

တက် ရာက်သူ
ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား

(၃၀၀) ဦး

သင်တန်း

(၅၆)ဦး

သဘာဝ ဘးနှငြ့် ပည်သူ ့ကျန်းမာ ရး အ ရး ပ အ ြခအ နတ ့ြပန် ဆာင်ရက
ွ ် ရးဌာနခွဲ
စဉ်

အစည်းအ ဝး/ အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ/ သင်တန်းအမည်

၁ ကူးစက် ရာဂါများြဖစ်ပွားမကိ ဆာလျင်စွာ သိရှိသတိ ပးြခင်းနှင့် တန် ့ြပန် ဆာင်ရွက်ြခင်း (Early

တက် ရာက်သူ
သင်တန်း

(၇၉) ဦး

Warning and Response System) သင်တန်း (ရခိင်ြပည်နယ်)
ဗဟိကူးစက် ရာဂါတိက်ဖျက် ရးဌာနခွဲ
စဉ်

အစည်းအ ဝး/ အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ/ သင်တန်းအမည်

တက် ရာက်သူ

၁ ကူးစက် ရာဂါကပ်အသွင်ြဖစ်ပွားမ ကိုတင်ကာကွယ်နှိမ်နင်း ရးနှင့် ထိ ရာက်စွာထိန်းချုပ်နိင် ရးအတွက်
သင်တန်း
လ ပ်တြပက်တ ့ြပန် ဆာင်ရွက် ရး (Field Epidemiology Training program for Rapid Response
Team) သင်တန်း
၂ ကာကွယ် ဆးြဖင့်ကာကွယ်၍ရ သာ ရာဂါများ (Vaccine Preventable Diseases – VPD) စာင့် ကပ် အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ
ကည့်ရ ရးနှင့်တ ့ြပန် ဆာင်ရွက် ရးလပ်ငန်းလမ်းညန်ြပန်လည်ဆန်းစစ်ြခင်းအလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ

(၂၉) ဦး

(၃၄) ဦး

တိးချဲ ့ကာကွယ် ဆးထိးလပ်ငန်းဌာနခွဲ
စဉ်

အစည်းအ ဝး/ အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ/ သင်တန်းအမည်

၁

ကာကွယ် ဆးထိးနှတိက် ကး ရးအထိမး် အမှတရ
် က်သတ္တပတ်အခမ်းအနား

၂

တက် ရာက်သူ
ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား

(၄၀၀) ဦး

ဂျပန်ဦး နှာက် ရာင် ရာဂါကာကွယ် ဆးအသစ်ထည့်သွင်းထိးနှရန်နှင့်အစလိက်ထိးနှမည့်အစီအစဉ်
အတွက် GAVI the Vaccine Alliance သိ ့ အဆိြပုလာကိ Inter-Agency Coordinating
Committee (ICC) သိ ့ တင်ြပ သာ အစည်းအ ဝး

အစည်းအ ဝး

(၄၀) ဦး

၃

ဝက်သက် ရာဂါနှင့် ဂျိုက်သိး ရာဂါကင်းစင် ရးနှင့် မွးရာပါဂျိုက်သိး ရာဂါ လျာ့နည်း ရး အတည်ြပု
ကာ်မတီ (National Switch Validation Committee) အစည်းအ ဝး

အစည်းအ ဝး

(၂၅) ဦး

၄

ပမှန်ကာကွယ် ဆးထိးအစီအစဉ်တွင်ြပင်းထန်အဆတ် ရာင် ရာဂါပိးကာကွယ် ဆး (Pneumococcal
Conjugate Vaccine - PCV) ထည့်သွင်းထိးနှြခင်း ဗဟိအဆင့်အသိ ပး ဆွး နွးပွဲ

ဆွး နွးပွဲ

၅

ြပင်းထန်အဆတ် ရာင် ရာဂါပိးကာကွယ် ဆး (PCV) စတင် ထည့်သွင်းထိးနှြခင်းဗဟိအဆင့်သင်တန်း

၆
၇

(၄၀၀) ဦး

သင်တန်း

(၆၀) ဦး

ြပင်းထန်အဆတ် ရာင် ရာဂါပိးကာကွယ် ဆး (PCV) စတင် ထည့်သွင်းထိးနှြခင်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား

ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား

(၄၀၀) ဦး

ြပင်းထန်အဆတ် ရာင် ရာဂါပိးကာကွယ် ဆး (PCV) စတင် ထည့်သွင်းထိးနှြခင်း မီဒီယာအသိ ပး
ဆွး နွးပွဲ

ဆွး နွးပွဲ
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စဉ်
၈

အစည်းအ ဝး/ အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ/ သင်တန်းအမည်
ြပင်းထန်အဆတ် ရာင် ရာဂါပိးကာကွယ် ဆး (Pneumococcal Conjugate Vaccine - PCV) စတင်

တက် ရာက်သူ
အစည်းအ ဝး

(၅၀) ဦး

အစည်းအ ဝး

(၂၅) ဦး

အစည်းအ ဝး

(၂၅) ဦး

ထည့်သွင်းထိးနှြခင်းနှင့် ပမှန်ကာကွယ် ဆးထိးလပ်ငန်းများတွင် ပါဝင် ဆာင်ရွက်ရန် ြမန်မာနိင်င မိခင်နှင့်
က လး စာင့် ရှာက် ရးအသင်း (ဗဟိ) သိ ့ အသိ ပး ဆွး နွးပွဲအခမ်းအနား
၉

GAVI the Vaccine Alliance သိ ့ ၂၀၁၆ ခနှစ် (Jopint Appraisal for 2016) အတွက် အဆိြပုလာကိ
Inter-Agency Coordinating Committee (ICC) သိ ့ တင်ြပ သာ အစည်းအ ဝး

၁၀

ကာကွယ် ဆးအသစ်များအတွက် နိင်င တာ်အစိးရမှ ထည့်ဝင် ငွကိ ထပ်မ လ ာ့ချ ပးမည့် အစီအစဉ်
အတွက် ထပ်မအဆိြပုရန် (Vaccine renewal grant) Gavi the vaccine alliance သိ ့ အဆိြပုလာကိ
Inter-Agency Coordinating Committee (ICC) သိ ့ တင်ြပ သာ အစည်းအ ဝး

၁၁
၁၂

ဆးရ (၉၈)ရတွင် ကာကွယ် ဆးထိးခန်းဖွင့်လှစ်နိင်ရန် ကသ ရးဦးစီးဌာနနှင့် ညိနင်းအစည်းအ ဝး
Joint International and National Review for EPI and VPD surveillance and Outbreak

အစည်းအ ဝး

(၅) ဦး

အစည်းအ ဝး

(၅၅) ဦး

Response Assessment- OBRA တင်ြပြခင်းအစည်းအ ဝး
ကျန်းမာ ရးသတင်းအချက်အလက်ဌာနခွဲ
စဉ်

အစည်းအ ဝး/ အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ/ သင်တန်းအမည်

၁ ြမန်မာနိင်ငလူ နမဘဝနှင့်ကျန်းမာ ရးဆိင်ရာ အ ြခခအချက်အလက်စစ်တမ်း(MDHS) ပဉ္စမအ ကိမ်

တက် ရာက်သူ
အစည်းအ ဝး

(၃၅) ဦး

အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ

(၁၀၀) ဦး

အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ

(၂၀၀) ဦး

အစည်းအ ဝး
၂

ကျန်းမာ ရးသတင်းစနစ်အားဆန်းစစ်ြခင်းနှင့်မဟာဗျူဟာ (၂၀၁၆-၂၀၂၀) ရးဆွဲြခင်း အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ

၃ ြမန်မာနိင်ငလူ နမဘဝနှင့်ကျန်းမာ ရးဆိင်ရာ အ ြခခအချက်အလက်စစ်တမ်း(MDHS)(၂၀၁၆-၂၀၁၇)
ကွင်းဆင်းစာရင်း ကာက်ယူြခင်းအတွက်အသိအမှတ်ြပုလက်မှတ်ချီးြမင့်ြခင်းနှင့် အ တွ ့အ ကုရှင်းလင်းပွဲ
ဝယ်ယြူ ဖန် ့ြဖူး ရးဌာနခွဲ
စဉ်

အစည်းအ ဝး/ အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ/ သင်တန်းအမည်

၁ ြပည်သူ ့ကျန်းမာ ရးဦးစီးဌာနမှ ဆးစတိတာဝန်ခများအတွက် ဆးသိ လှာင်ရစီမခန် ့ခွဲမသင်တန်း

တက် ရာက်သူ
သင်တန်း

(၃၂) ဦး

ကသ ရးဦးစီးဌာန
စဉ်

အစည်းအ ဝး/ အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ/ သင်တန်းအမည်

တက် ရာက်သူ

၁

ဆးရ ကိုဆိလက်ခသူများ (Hospital Receptionists )အတွက်ဆရာြဖစ်သင်တန်း

သင်တန်း

(၇၇) ဦး

၂

ဆးဘက်က မ်းကျင်(၁)(ဓာတ်မှန်၊အ ကာ၊ ဆးဝါး)ဝန်ထမ်းများမွမ်းမသင်တန်း

သင်တန်း

(၁၇၇) ဦး

သင်တန်း

(၂၉) ဦး

သင်တန်း

(၆၃) ဦး

ဆွး နွးပွဲ

(၃၃၅) ဦး

အစည်းအ ဝး

(၃၇) ဦး

အစည်းအ ဝး

(၁၁၈) ဦး

အစည်းအ ဝး

(၁၂) ဦး

၃

ကွန်ပျုတာြဖင့် ဆးအဝင်အထွက်စာရင်းသွင်းြခင်းစနစ် (Computerized Inventory System)
သင်တန်း

၄

သွားဘက်ဆိင်ရာမွမ်းမသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၅)

၅

ြပည် ထာင်စဝန် ကီးနှင့်သွားဘက်ဆိင်ရာဆရာဝန်များ တွ ့ဆ ဆွး နွးပွဲ

၆

ရန်ကန်-မန္တ လးအြမန်လမ်းမ ကီးတစ် လ ာက်နှင့် နြပည် တာ်တိ ့တွင် အ ရး ပ လူနာတင်ယာဉ်
စနစ်စတင်အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်နိင် ရးလပ်ငန်းညိနင်းအစည်းအ ဝးများ

၇

အခမဲ့ ဆးကသမနှင့်ပတ်သက်၍ ဆာင်ရွက်ခဲ့မနှင့် ရှ ့ဆက်လက် ဆာင်ရွက်မည့်အစီအစဉ်
ညိနင်းအစည်းအ ဝး

၈

မူးယစ် ဆးဝါးနှင့်ကျန်းမာ ရးလပ်ငန်း ကာ်မတီလပ်ငန်းညိနင်းအစည်းအ ဝး
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စဉ်
၉

အစည်းအ ဝး/ အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ/ သင်တန်းအမည်
နြပည် တာ်၊ သားဖွားမီးယပ် ရာဂါအထူးက ဆးရ ကီး၏ ဆးကသမလပ်ငန်းများအဆင် ြပ

တက် ရာက်သူ
အစည်းအ ဝး

(၃၈) ဦး

အစည်းအ ဝး

(၂၀) ဦး

အစည်းအ ဝး

(၃၈) ဦး

ချာ မွ ့စွာ ဆာင်ရွကန
် ိင်ရန်အတွက် ညိနင်းအစည်းအ ဝး
၁၀

ြပည်သူ ့ ဆးရများတွငြ် ဖန် ့ ဝမည့် ဆးရများမှတစ်ဆင့် ရာဂါကူးစက်မကာကွယထ
် န
ိ း် ချုပ်ြခင်းလပ်ငန်း
လမ်းညန်(မူ ကမ်း)အားြပင်ဆင်တည်းြဖတ်ြခင်းအစည်းအ ဝး

၁၁

နြပည် တာ်ရှိအထူးက ဆးရ ကီးများ၏ ဆးကသ ရးလပ်ငန်းများ အဆင် ြပ ချာ မွ ့စွာ
ဆာင်ရွက်နိင်ရန်အတွက် ညိနင်းအစည်းအ ဝး

၁၂

ဆးရစီမခန် ့ခွဲမသင်တန်း(အဆင့်ြမင့်)

သင်တန်း

(၃၈) ဦး

၁၃

ဆးရစီမခန် ့ခွဲမသင်တန်း(အလယ်အလတ်အဆင့်)

သင်တန်း

(၇၈) ဦး

၁၄

ပိး ကာင် ရ (Viral Load) စစ် ဆးြခင်းနှင့်ပတ်သက်၍ သက်ဆိင်ရာက မ်းကျင်ပညာရှင်များ
အစည်းအ ဝး

အစည်းအ ဝး

(၃၁) ဦး

၁၅

အသည်း ရာင်အသားဝါ(ဘီ)၊(စီ)၊ စိင်တိမီဂါလိဗိင်းရပ်(စ်) ရာဂါနှင့် ခွးရူးြပန် ရာဂါများ
(Hepatitis B, Hepatitis C, Cytomegalovirus and Rabies) အတွက် အသိ ပး ဆွး နွးြခင်း
အစည်းအ ဝး

အစည်းအ ဝး

(၁၄) ဦး

၁၆

နယ်စပ် ဒသ ဇီဝလြခုမဆိင်ရာလမ်းညန်ချက်လက်စွဲစာအပ် ြဖစ် ပ လာ ရး လပ်ငန်းအဖွဲ ့ဝင်များ
(Biosafety Manual for Cross Border Coordinators) အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ

အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ

(၃၉) ဦး

၁၇

HIV ရာဂါပိးစစ် ဆးြခင်းနှင့် နှစ်သိမ့် ဆွး နွးပညာ ပးြခင်းအတွက် လပ်ငန်းအဖွဲ ့ဝင်များ
အစည်းအ ဝး

အစည်းအ ဝး

(၂၃) ဦး

၁၈

ဓာတ်ခွဲက မ်းကျင်(၄)များသင် ကား ရးအတွက်သင်ရိးညန်းတမ်းြပင်ဆင်ြခင်းအစည်းအ ဝး

အစည်းအ ဝး

(၃၄) ဦး

၁၉

Biosafety Cabinet အား စချိန်စညန်းနှင့်ကိက်ညီမရှိမရှိစစ် ဆးြခင်းဆိင်ရာသင်တန်း

သင်တန်း

(၁၅) ဦး

၂၀

Economic development, Ecosystem Modifications, and Emerging infectious
diseases Risk Evaluation (ECOMORE) အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ

အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ

(၃၁) ဦး

၂၁

HIV ပိးစမ်းသပ်စစ် ဆးြခင်းဆိင်ရာ (HIV Point of Care testing ) မိတ်ဖက်အဖွဲ ့အစည်းများ
အစည်းအ ဝး

အစည်းအ ဝး

(၇၉) ဦး

၂၂

ဓာတ်ခွဲစစ် ဆးြခင်းဆိင်ရာအရည်အ သွးြမင့်တင် ရးစီမခန် ့ခွဲမစနစ်ဆိင်ရာအလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ

၂၃

HIV CD4 စစ် ဆးြခင်းအတွက် External Quality Assessment Schemes (EQAS) ဆိင်ရာ
သင်တန်း

သင်တန်း

(၂၈) ဦး

၂၄

HIV Antibody စစ် ဆးြခင်းအတွက် National External Quality Assessment Scheme
(NEQAS) သင်တန်း

သင်တန်း

(၂၆) ဦး

၂၅

CD4 Count စစ် ဆးြခင်းဆိင်ရာ အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ
တီဘီ ရာဂါ (Phenotype, Genotyping, Culture & DST) စစ် ဆးြခင်းသင်တန်း

အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ
သင်တန်း

(၂၉) ဦး
(၃၀) ဦး

သင်တန်း

(၇၁၆) ဦး

သင်တန်း

(၁၀) ဦး

သင်တန်း

(၁၀) ဦး

အစည်းအ ဝး

(၃၀) ဦး

သင်တန်း
သင်တန်း
သင်တန်း
သင်တန်း
သင်တန်း

(၁၃) ဦး
(၄) ဦး
(၄) ဦး
(၄၁) ဦး
(၅) ဦး

၂၆
၂၇
၂၈
၂၉
၃၀
၃၁
၃၂
၃၃
၃၄
၃၅

အလပ်သင်ဆရာဝန်များအား လပ်ငန်းခွင်မဝင်မီ ၎င်းတိ ့နှင့်သက်ဆိင်သည့် သွးသွင်းကသမဆိင်ရာ
လမ်းညန်ချက်များ ပးြခင်းသင်တန်း
သွးနှင့် သွးပစ္စညး် များမှန်ကန်စွာအသးြပုနိင်ရန် သွးလှူဘဏ်ဆိင်ရာ
နိင်ငရပ်ြခားက မ်းကျင်ပညာရှင်များမှ သင်တန်းပိ ့ချြခင်း
သွးအပ်စဆိင်ရာစမ်းသပ်စစ် ဆး ရးနည်းပညာများနှင့်ပတ်သက်၍
အဂလန်နိင်ငမှက မ်းကျင်ပညာရှင်များမှ သင်တန်းပိ ့ချြခင်း
သွးသွင်းကသရာတွင် စထားရမည့်စနန်းများနှင့်ပတ်သက်၍ သွးအသးြပု သာပညာရှင်များနှင့်
နိင်ငတကာစနန်းများကိ ညိနင်းကာ ြပည်တွင်းတွင်အသးြပုသင့်သည့် စနန်းရရှိရန် ဆွး နွးြခင်း
ဆးရအပ်များနှင့် လက် ထာက် ဆးရအပ်များအား ဆးရစီမခန် ့ခွဲမသင်တန်း ၁/၂၀၁၆
သူနာြပုများအားနှလးအထူးကဌာနတွင် သင် ကား န သာ အသက်ကယ်ကသမသင်တန်း
သူနာြပုများအား မွးကင်းစက လးအထူး ကပ်မတ်ကသမသင်တန်း
ဆးလူမဆက်ဆ ရးမှူးများအားလပ်ငန်းခွင်မွမ်းမသင်တန်း
သူနာြပုအဆင်(့ ၁)များနှင့်ဓာတ်ခွဲက မ်းကျင်များအား HIV ပိးစမ်းသပ်စစ် ဆးြခင်းဆိင်ရာ (HIV
point of care testing) ဆရာြဖစ်သင်တန်း

15

အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ

ကျန်းမာ ရးနှငအ
့် ားကစားဝန် ကီးဌာန၊ သတင်းလာ

ဆးသ တသနဦးစီးဌာန
စဉ်
၁

အစည်းအ ဝး/ အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ/ သင်တန်းအမည်
Structured Operational Research Training Initiative (SORT IT) for TB and Malaria

တက် ရာက်သူ
သင်တန်း

(၄၅) ဦး

သင်တန်း

(၂၀) ဦး

သင်တန်း

(၃၀) ဦး

အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ

(၈၀) ဦး

အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ

(၄၀) ဦး

သင်တန်း

(၄၀) ဦး

သင်တန်း

(၄၀) ဦး

(Module 3) သင်တန်း
၂

စာရင်း ကာက်ယူမည့်သူများအတွက် Acceptability Study on Leprosy Post-Exposure
Prophylaxis သင်တန်း

၃

Tracking Resistance to Artemisinin Collaboration မွမ်းမသင်တန်း

၄

လူနာဗဟိြပုတီဘီ ရာဂါ စာင့် ရှာက်မဆိင်ရာလက် တွ ့အသးချသ တသနများ ဘာ တွလပ်ခဲ့ ပီး
ပီလဲ၊ ဘာ တွ ဆက်လပ် ကမလဲ ဆွး နွးပွဲ

၅

Baseline Study of Primary Healthcare System Strengthening Project in Hlegu

၆

စာရင်း ကာက်ယူမည့်သူများအတွက် Assessment of patients flow at first point of care in

Township, Yangon Region ရလဒ်များအသိ ပး ဆွး နွးပွဲ
Tertiary care hospitals သင်တန်း
၇

စာရင်း ကာက်ယူမည့်သူများအတွက် Assessment of Utilization of Urban Health Centres
သင်တန်း

အစားအ သာက်နင
ှ ့် ဆးဝါးကွပက
် ဲ ရးဦးစီးဌာန
စဉ်
၁

အစည်းအ ဝး/ အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ/ သင်တန်းအမည်
အရည်အ သွးြပည့်မီ၍ ဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်း သာ စားသးဆီများ ထတ်လပ် ရာင်းချနိင် ရး အလပ်ရ

တက် ရာက်သူ
အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ

(၁၃၈) ဦး

သင်တန်း

(၃၀) ဦး

အစည်းအ ဝး

(၂၄) ဦး

အစည်းအ ဝး

(၂၀) ဦး

အစည်းအ ဝး

(၂၀) ဦး

သင်တန်း

(၂၉) ဦး

အစည်းအ ဝး

(၃၆) ဦး

ဆွး နွးပွဲ
၂

အစားအ သာက်စစ် ဆးသူသင်တန်း

၃

နိ ့စိ ့က လးနှင့်က လးငယ်အတွက် ဖာ်စပ်ထတ်လပ်ထား သာ အစားအ သာက်များ စျးကွက်တင်ြခင်း
ဆိင်ရာအမိန် ့နှင့်ပတ်သက်သည့်ညိနင်းအစည်းအ ဝး

၄

(၂၀၁၆-၂၀၁၇) စာသင်နှစ် စာသင် ကျာင်းမန် ့ စျးတန်း အစားအ သာက် ဘးအန္တရာယ် ကင်းရှင်း ရး
လပ်ငန်းစီမချက်ညိနင်းအစည်းအ ဝး

၅

ဆးဝါးအ က ပး ကာ်မတီအစည်းအ ဝး(၁/၂၀၁၆)

၆

ဆးဝါး ကီး ကပ်ကွပ်ကမ
ဲ ဆိင်ရာကိစ္စရပ်များ သင် ကားပိ ့ချြခင်း

၇

အမျိုးသား ဆးပစ္စည်းဥပ ဒ(မူ ကမ်း) ရးဆွဲ ရးညိနင်းအစည်းအ ဝး (တတိယအ ကိမ်)

၈

ELISA သင်တန်း

သင်တန်း

(၁၈) ဦး

၉

နိင်ငတကာအသိအမှတ်ြပုဓာတ်ခွဲခန်း (ISO 17025) ရရှိ ရးအတွက် သင်တန်းပိ ့ချြခင်း

သင်တန်း

(၁၉) ဦး

၁၀

Innovation of Analytical Instrument အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ

အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ

(၂၄) ဦး

၁၁

HPLC (High Performance Liquid Chromatography) သင်တန်း

သင်တန်း

(၃၅) ဦး

၁၂

Trade Development Program (TDP) စီမချက်တတိယအ ကိမ် ညိနင်းအစည်းအ ဝး

အစည်းအ ဝး

(၁၀) ဦး
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ဆးဘက်ဆင်
ိ ရာလူ ့စွမး် အားအရင်းအြမစ်ဖွ ့ဖုိ းတိးတက် ရးနှငစ
့် မ
ီ ခန် ့ခွဲ ရးဦးစီးဌာန
စဉ်
၁

အစည်းအ ဝး/ အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ/ သင်တန်းအမည်
ဘွဲ ့ကိုသင်ရိးညန်းတမ်းများတွင် ဆးပညာကျင့်ဝတ်နှင့် ဆးပညာ အသက် မွးဝမ်း ကျာင်းဆိင်ရာ

တက် ရာက်သူ
အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ

(၈၉)ဦး

အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ

(၃၀) ဦး

ဘာသာရပ်များကိ စာသင်နှစ်အလိက် Integrated Curriculum ြဖင့် သင် ကားနိင် ရးအတွက် အလပ်ရ
ဆွး နွးပွဲ
၂

Cervical Spine Instrumentation အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ

၃

အ ြခခနှင့်အဆင့်ြမင့်ထိခိက်ဒဏ်ရာကိစ္စရပ်များကသနိင် ရးအတွက်သင်တန်း

သင်တန်း

၄

Policy Analysis and Policy Brief Development ဆရာြဖစ်သင်တန်း

သင်တန်း

(၁၅)ဦး

၅

Early warning Score (ICU) အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ

အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ

(၅၇)ဦး

၆

Myanmar – Korea Organ Transplantation အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ

အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ

(၅၄)ဦး

၇

In house ISO 90001:2015 Internal Auditor Training –Risk-Based Thinking Approach

အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ

(၃၀) ဦး

သင်တန်း

(၅၀) ဦး

towards Sustainability and Business Excellence အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ
၈

အ ရး ပ ကသနိင် ရးအတွက် ဆးဘက်က မ်းကျင်များအား သင်တန်း ပးြခင်းကိစ္စ

တိင်းရင်း ဆးပညာဦးစီးဌာန
စဉ်
၁

အစည်းအ ဝး/ အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ/ သင်တန်းအမည်
စဉ်ဆက်မြပတ်တိင်းရင်း ဆးပညာ ပးအစီအစဉ်၊ ခတင် ၁၀၀ ဆ့တိင်းရင်း ဆးရ ကီး၊ နြပည် တာ်

တက် ရာက်သူ
ဟာ ြပာပွဲ

(၁၀၀) ဦး

ဟာ ြပာပွဲ

(၇၀) ဦး

ဟာ ြပာပွဲ

(၆၀) ဦး

ဟာ ြပာပွဲ

(၈၀) ဦး

သင်တန်း

(၉၁) ဦး

သင်တန်း

(၃၀) ဦး

( သွးတိး ရာဂါအ ကာင်း)
၂

စဉ်ဆက်မြပတ်တိင်းရင်း ဆးပညာ ပးအစီအစဉ်၊ ခတင် ၁၀၀ ဆ့တိင်းရင်း ဆးရ ကီး၊ နြပည် တာ်
(ဆီးချို ရာဂါအ ကာင်း)

၃

စဉ်ဆက်မြပတ်တိင်းရင်း ဆးပညာ ပးအစီအစဉ်၊ ခတင် ၁၀၀ ဆ့ တိင်းရင်း ဆးရ ကီး၊ နြပည် တာ်
(ဝမ်းပျက်ဝမ်း လ ာ ရာဂါနှင့်သမဌာန်ကထးအ ကာင်း)

၄

စဉ်ဆက်မြပတ်တိင်းရင်း ဆးပညာ ပးအစီအစဉ်၊ ခတင် ၁၀၀ ဆ့တိင်းရင်း ဆးရ ကီး၊ နြပည် တာ်
(ဝမ်းကိက် ရာဂါအ ကာင်း)

၅

ဌာနဆိင်ရာ ရးလပ်ငန်းနှင့်ဘ

ာ ရးဆိင်ရာလပ်ထးလပ်နည်းရက်တိသင်တန်း အမှတ်စဉ် ၁/၂၀၁၆၊

ခတင် ၁၀၀ ဆ့တိင်းရင်း ဆးရ ကီး၊ နြပည် တာ်
၆

ြမန်မာ့တိင်းရင်း ဆးပညာအ တွးအ ခ အယူအဆနှင့်ကထးဆိင်ရာ အရည်အ သွးြမင့်သင်တန်း၊
အမှတ်စဉ် ၁/၂၀၁၆

အားကစားနှငက
့် ာယပညာဦးစီးဌာန
စဉ်

အစည်းအ ဝး/ အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ/ သင်တန်းအမည်

တက် ရာက်သူ

၁

ဝန်ထမ်းများလပ်ငန်းစွမ်း ဆာင်ရည်ြမင့်တင် ရးသင်တန်း အမှတ်စဉ် (၁/၂၀၁၆)

သင်တန်း

(၁၂၆) ဦး

၂

အြပည်ြပည်ဆိင်ရာအိလပစ် ကာ်မတီ၏ သွးစည်းညီညတ်သည့်အစီအစဉ် ြဖင့်ဖွင့်လှစ်သည့်

သင်တန်း

(၁၅၀) ဦး

အစည်းအ ဝး

(၅၁) ဦး

အစည်းအ ဝး

(၅၅) ဦး

အမျိုးသားအားကစားစီမခန် ့ခွဲသူများသင်တန်း (၁/၂၀၁၆)(၂/၂၀၁၆)(၃/၂၀၁၆)
၃

ြပည် ထာင်စဝန် ကီးနှင့် တိင်း ဒသ ကီး/ြပည်နယ်အား/ကာဦးစီးဌာနရှိ အရာထမ်းများနှင့်
လပ်ငန်းညိနင်းအစည်းအ ဝး

၄

၂၀၁၆ခနှစ် တိင်း ဒသ ကီး/ြပည်နယ် အားကစား ပိုင်ပွဲများ အာင်ြမင်စွာ ကျင်းပနိင် ရး ပါင်းစပ်ညိနင်း
အစည်းအ ဝး
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ကျန်းမာ ရးနှငအ
့် ားကစားဝန် ကီးဌာန၊ သတင်းလာ

စဉ်
၅

အစည်းအ ဝး/ အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ/ သင်တန်းအမည်

တက် ရာက်သူ

၂၀၁၆ခနှစ် အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ အိလပစ် န ့ အထိမ်းအမှတ်လမ်း လ ာက်ပွဲနှင့် နြပည် တာ်ဝန် ကီးဌာန

အစည်းအ ဝး

(၇၀) ဦး

အစည်းအ ဝး

(၉၅) ဦး

အစည်းအ ဝး

(၂၈) ဦး

ပါင်းစ အားကစား ပိုင်ပွဲများ ကျင်းပနိင် ရး ပါင်းစပ်ညိနင်းအစည်းအ ဝး
၆

နိင်င တာ်အစိးရ၏ ြပည်သူ ့အတွက် ပထမ ြခလှမ်းရက် (၁၀၀)စီမချက် ကာလအတွငး်
ြပည် ထာင်စဝန် ကီးနှင့် ြမန်မာနိင်ငအားကစားအဖွဲ ့ချုပ်များမှ ြမန်မာ့အားကစား အဆင့်အတန်း
တိးတက်ြမင့်မား ရးအတွက် ရှ ့ဆက် ဆာင်ရွက်မည့်လပ်ငန်းစဉ်များညိနင်းအစည်အ ဝး

၇

19th SEA Junior Men’s Volleyball Championship ပိုင်ပွဲနှင့် Futsal Club Championship
2016 ပိုင်ပွဲ အာင်ြမင်စွာကျင်းပနိင် ရး ပါင်းစပ်ညိနင်းအစည်းအ ဝး

၈

ြပးခန်ပစ်၊ တိက်ကွမ်ဒိ၊ ကရာ တးဒိ၊ နည်းြပမွမ်းမသင်တန်း

သင်တန်း

(၁၃၀) ဦး

၉

GYM နည်းြပသင်တန်း

သင်တန်း

(၅၉) ဦး

၁၀

အမျိုးသမီးကိယ်ကာယ က့ခိင်မ လ့ကျင် ရးနည်းစနစ်/နည်းြပနှင့် ဒိင်သင်တန်း

သင်တန်း

(၅၁) ဦး

၁၁

တိင်း ဒသ ကီး/ြပည်နယ်အလိက် ဒသတွင်း အားကစား ဖွ ့ဖိုးတိးတက် ရးလပ်ငန်းများအား

အစည်းအ ဝး

(၃၉) ဦး

သင်တန်း

(၂၅) ဦး

ြပည်သူဗဟိြပုအသွင်ြဖင့် အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်နိင်မအစည်းအ ဝး
၁၂

အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ ြပးခန်ပစ်အဖွဲ ့ချုပ်နည်းြပပညာ ပး ရးနှင့်အသိအမှတ်ြပု ရးအစီအစဉ်ြဖင့်
ဖွင့်လှစ်သည့် ြပးခန်ပစ်နည်းြပသင်တန်းအဆင့်(၁)

ြပည်ပသိ ့ အစည်းအ ဝး/အလပ်ရ ဆွး နွးပွန
ဲ င
ှ သ
့် င်တန်းများ စလွတမ
် အ ြခအ န
(၂၀၁၆ ခနှစ် ဧ ပီလမှ စက်တင်ဘာလအထိ)
သင်တန်း
စဉ်

ဦးစီးဌာန

အစည်းအ ဝး/
အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ

Degree

စစ ပါင်း

Non-Degree
(၆လ) အာက်

(၆လ)အထက်

၁

ြပည်သူ ့ကျန်းမာ ရးဦးစီးဌာန

၁၄၈

၂

၁၃

၁

၁၆၄

၂

ကသ ရးဦးစီးဌာန

၂၅၃

၁

၆၄

၄

၃၂၂

၁၆၄

၂

၂၈

၁

၁၉၅

၃၅

-

၃

-

၃၈

၃၁

၁

၁

-

၃၃

၃

ဆးဘက်ဆိင်ရာလူ ့စွမ်းအားအရင်းအြမစ်ဖွ ဖ
့ ိုးတိးတက် ရးနှင့်
စီမခန်းခွဲ ရးဦးစီးဌာန

၄
၅

အစားအ သာက်နှင့် ဆးဝါးကွပ်ကဲ ရးဦးစီးဌာန
ဆးသ တသနဦးစီးဌာန

၆

တိင်းရင်း ဆးပညာဦးစီးဌာန

၂၀

-

၃

-

၂၃

၇

အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန

၃၀

၁

-

၃

၃၄

စစ ပါင်း

၆၈၁

၇

၁၁၂

၉

၈၀၉
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ခတင်(၁၀၀)

ခွင့်ြပုခတင်
စစ ပါင်း

ကျးလက်
ကျန်းမာ ရးဌာန

ကျးလက်
ကျန်းမာ ရးဌာနခွဲ

-

၁
-

-

၂
-

၅
၁

၁၃
၅

-

၃၄
၁၀

၅၈
၁၇

၂၁၄၄
၈၃၅

၆၃
၂၉

၃၁၈
၁၁၆

၃ ကရင်ြပည်နယ်

-

-

-

-

၁

-

၃

၂

၇

-

၂၄

၃၇

၁၁၅၉

၆၂

၃၂၇

၄ ချင်းြပည်နယ်
၅ စစ်ကိင်းတိင်း

-

-

၁

၁

၂
၂

-

၂
၆

၂
၁၁

၃
၁၉

-

၁၉
၉၄

၂၈
၁၃၄

၁၀၇၉
၄၃၂၉

၇၄
၂၃၆

၃၂၄
၁၂၆၉

၆ တနသာရီတိင်း

-

-

-

-

၂

-

၁

၃

၅

-

၂၇

၃၈

၁၂၀၇

၄၉

၂၅၂

၇ ပဲခူးတိင်း

-

-

၂

-

၁

-

၃

၁၀

၁၃

-

၈၀

၁၀၉

၃၆၀၅

၁၈၉

၈၉၆

၁၁

၁
၂

-

၁

၃
၃

-

၃
၃

၈
၁၆

၁၄
၇

-

၆၇
၆၅

၉၆
၁၀၈

၂၉၂၂
၈၂၄၀

၁၈၃
၁၄၇

၉၀၉
၇၇၇

၁၀ မွန်ြပည်နယ်

၁

-

၁

-

-

-

၂

၄

၃

၁

၂၉

၄၁

၁၆၅၅

၆၆

၃၀၁

၁၁ ရခိင်ြပည်နယ်

-

-

၁

-

-

-

၅

၇

၅

-

၄၆

၆၄

၂၂၁၁

၁၂၁

၆၀၅

၁၄
-

၃
၂

၂
၁

၀

၄
၂

၂

၁
၆

၁၁
၁၆

၁၁
၃၃

၄
၅

၃၃
၉၅

၈၃ ၁၁၄၃၅
၁၆၂ ၅၇၂၅

၈၈
၁၉၈

၄၃၈
၉၂၂

၁၄ ဧရာဝတီ

-

-

၁

-

၅

-

၂

၁၀

၁၂

-

၉၅

၁၂၅

၄၀၂၀

၂၄၁

၁၄၅၂

၁၅ နြပည် တာ်

၄

၁

-

၁

၁

-

၂

၆

၁

-

၇

၂၃

၄၁၃၇

၃၂

၁၇၇

စစ ပါင်း

၃၂

၉ ၁၁

၃

၂၇

၁၁၂၃ ၅၄၇၀၃

၁၇၇၈

၉၀၈၃

၈ မ ကွးတိင်း
၉ မန္တ လးတိင်း

၁၂ ရန်ကန်တိင်း
၁၃ ရှမ်း

၂ ၄၁ ၁၁၂ ၁၅၁

ခတင်(၁၆)

၁၀ ၇၂၅

ဆးရစစ ပါင်း

ခတင်(၁၅၀)

၁
၁

တိက်နယ် ဆးရ

ခတင်(၂၀၀)

-

ခတင်(၂၅)

ခတင်(၃၀၀)

၂
-

တိင်း ဒသ ကီး/
ြပည်နယ်

ခတင်(၅၀)

ခတင် (၅၀၀)

၁ ကချင်ြပည်နယ်
၂ ကယားြပည်နယ်

စဉ်

အထူးက ဆးရ

သင် ကား ရး

ကျန်းမာ ရးနှငအ
့် ားကစားဝန် ကီးဌာန အာက်ရိှ ဆးရများနှင့်ကျန်းမာ ရးဌာနများစာရင်း (၃၁-၈-၂၀၁၆)

ကျန်းမာေရးနှင့် အားကစား၀န် ကီးဌာန၏
ဘ ာေရးနှစအ
် လိက
ု ် ရန်ပေံု ငွ တိးု တက်ရရှမိ ှု
၈၅၀,၆၄၄.၇၀၆

၉၀၀၀၀၀

၈၄၅,၅၅၃.၃၆၂

၈၀၀၀၀၀

၇၀၈၉၄၉.၀၀၆

(ကျပ်သန်းေပါင်း)

၇၀၀၀၀၀
၆၀၀၀၀၀
၄၈၅,၂၆၃.၂၉၈

၅၀၀၀၀၀
၃၄၉,၆၃၀.၉၆၇

၄၀၀၀၀၀
၃၀၀၀၀၀
၂၀၀၀၀၀
၁၀၀၀၀၀

၈၆,၅၈၂.၈၇၁

၀

၂၀၁၁-၁၂ ၂၀၁၂-၁၃ ၂၀၁၃-၁၄ ၂၀၁၄-၁၅ ၂၀၁၅-၁၆ ၂၀၁၆-၁၇
ေငွလးံု ေငွရင်းအသုးံ စရိတ်

သာမန်အသုးံ စရိတ်
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ကျန်းမာ ရးနှငအ
့် ားကစားဝန် ကီးဌာန၊ သတင်းလာ

The notion of “sense of ownership”
 ကျန် း မာ ရးနှ င ် ့ အ ားကစား၀န် ကီ း ဌာန၏
သတင်းလာ၊ အတွဲ(၁)၊အမှတ်(၁)အား အများ
ြပည်သူသိ ့ ပထမဆးအ ကိမ်

ကိုးစားတင်ြပ

အပ်ပါသည်။
 ြပည် သ ူ လ ူ ထ တစ် ရ ပ် လ း၏ကျန် း မာ ရး
အဆင် ့ ြ မင် ့ တ င် ရးအတွ က ် ရာဂါကာကွ ယ ်
နှိမ်နင်း ရးလပ်ငန်းများ၊ ြပည်သူ ့ကျန်းမာ ရး
နှင့်ကသ ရးလပ်ငန်းများ၊ ဆးပညာသင် ကား
ရးလပ်ငန်းများ၊ သ တသန လပ်ငန်းများ၊
အစားအ သာက်နှင့် ဆးဝါးစိတ်ချ ဘးကင်း
ရးလပ်ငန်းများ၊ တိင်းရင်း ဆးြဖင့်ကျန်းမာ
ရး စာင့် ရှာက်မလပ်ငန်းများ၊ အားကစားနှင့်
ကာယပညာစသည့်က

အသီးသီး၌ ကိုးပမ်း

တာ၀န်ထမ်း ဆာင်လျက်ရှိသည့် ကျန်းမာ ရး
၀န်ထမ်းများ၏

ဆာင်ရွက်ချက်များကိ ဤ

သတင်းလာတွင်မှတ်တမ်းတင်အပ်ပါသည်။
 ၀န် ကီ း ဌာနမှ န ိ င် င သားတိ င် း လက် လ ှ မ ် း မီ

နိင်သည့် ကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက်မလမ်းြခုမ
(Universal Health Coverage) ရရှိ ရး
အတွက် ဦးတည် ကိုးပမ်း ဆာင်ရွက်လျက်
ရှိသည့်

လပ်ငန်းစဉ်များကိ

နှီးနွယ်၀န် ကီး

ဌာနများ၊ အဖွဲ ့အစည်းများ၊ တိင်း ဒသ ကီး/
ြပည်နယ်အစိးရများ၊ မိမိဝန် ကီးဌာနရှိ ဦးစီး
ဌာနများ၊ အဆင့်ဆင့် သာ ကျန်းမာ ရးဌာန
များနှင့်

အများြပည်သူသိ ့

အသိ ပးနိင်ရန်

ရည်ရွယ်၍ ဤသတင်းလာကိ လစဉ်ထတ် ဝ
သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။
ဆက်သယ
ွ ရ
် န်လပ
ိ စ
် ာ
(အ ကြပုချက်များ ပးပိ ့နိင်ပါသည်)
ရးအမှတ် (၄)နှင့် (၄၇)၊
ကျန်းမာ ရးနှင့်အားကစားဝန် ကီးဌာန၊ နြပည် တာ်။
ဖန်း - ၀၆၇ ၄၃၁၀၈၀၊ ၀၆၇ ၄၁၁၃၅၃၊
ဖက်စ် - ၀၆၇ ၄၃၁၃၆၉
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The notion of “sense of ownership” plays a very important role while we
are systematizing the performance and functions of the health care
delivery system in our country at this point in time. It connotes that if
Medical Superintendents of various categories of hospitals as well as
State/Regional Public Health and Medical Service Directors inculcate the
spirit that they are managing and administering their respective work
areas (both geographical and technical domains) as though “it is their
own family or own house or own domain of work or own property” in an
appropriate context. Likewise, Program Managers of various health
programs in the Ministry of Health and Sports should consider along this
line of thinking. If this spirit prevails among the staff of the Ministry of
Health and Sports, we shall be able to achieve our objective of
effectively serving our population at large with quality health care
services and also for successfully reaching our long term goal of
attaining the Universal Health Care coverage. The basic idea behind this
is having a sense of “dutifulness, accountability and responsibility” by all
of us. To support or attain this idea of “sense of ownership”, we should
seriously adhere to the principles and practice of good medical ethics,
nursing ethics, administrative/management ethics, public health ethics
and research ethics respectively and without fail. After all, good ethical
practice is one of the most powerful determinants in steering our work
in the right approach and direction. So, let us work together and support
each other without any reservation.
(Excerpt from one of the speeches delivered to health staff
by Dr Myint Htwe, Union Minister for Health and Sports)
အယ်ဒတ
ီ ာအဖွဲ ့
အယ်ဒတ
ီ ာချုပ်
ဒ အး အးစိန်(ဒတိယညန် ကား ရးမှူးချုပ်-စီမ/ဘ ာ)၊ ြပည်သူ ့ကျန်းမာ ရးဦးစီးဌာန၊
တာဝန်ခအယ်ဒတ
ီ ာ
ဒါက်တာစစလင်း (ဒတိယညန် ကား ရးမှူး)၊ ြပည်တင
ွ း် /ြပည်ပဆက်ဆ ရးနှင့်
သတင်းြပန် ကား ရးဌာနခွဲ
အယ်ဒတ
ီ ာအဖွဲ ့ဝင်များ
ြပည်သူ ့ကျန်းမာ ရးဦးစီးဌာန
ဒါက်တာြဖူြဖူ အး(ဒတိယညန် ကား ရးမှူး)၊ ဒါက်တာလွင်လွင် အး(လ/ထညန် ကား ရးမှူး)၊
ဒ အိအိ ဆွ (လ/ထညန် ကား ရးမှူး)၊ ဒါက်တာယမင်း သာင်း(လ/ထညန် ကား ရးမှူး)၊
ဒါက်တာထူးြမင့် ဆွ(လ/ထဆရာဝန်)
ကသ ရးဦးစီးဌာန
ဒါက်တာမျိုးသူဇာ(လ/ထညန် ကား ရးမှူး)၊ ဒါက်တာရွယ်နနခင်(လ/ထညန် ကား ရးမှူး)
ဆးဘက်ဆင်
ိ ရာလူ ့စွမး် အားအရင်းအြမစ်ဖွ ဖ
့ ုိ းတိးတက် ရးနှငစ
့် မ
ီ ခန် ့ခွဲ ရးဦးစီးဌာန
ဒါက်တာဝင်းကိကိသိန်း (လ/ထညန် ကား ရးမှူး)၊ ဒါက်တာဝင်းြမြမထွဋ်(ဌာနစမှူး)
အစားအ သာက်နင
ှ ့် ဆးဝါးကွပက
် ဲ ရးဦးစီးဌာန
ဒါက်တာနှင်းနန္ဒာ ကျာ် (လ/ထညန် ကား ရးမှူး)
ဆးသ တသနဦးစီးဌာန
ဒါက်တာယဉ်သက်နဦး (သ တသနမှူး)၊ ဒါက်တာစလတ်ထန
ွ း် ြမင့်(သ တသနအရာရှိ)
တိင်းရင်း ဆးပညာဦးစီးဌာန
ဒါက်တာယဉ်လဲ့ ဝ (လ/ထညန် ကား ရးမှူး)
အားကစားနှင်ကာယပညာဦးစီ
့
းဌာန
ဦးထွန်းသန်. (ဒတိယညန် ကား ရးမှူး)
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