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(ကျန်းမာ ရးနှငအ
့် ားကစားဝန် ကီးဌာန၊ ြပည် ထာင်စဝန် ကီး ဒါက်တာြမင့် ထွး၏ အမှာစကားတစ်ခမှ ကာက်နတ်ချက်)

1

ကျန်းမာ ရးနှငအ
့် ားကစားဝန် ကီးဌာန၊ သတင်းလာ

၂၀၁၆ ခနှစ၊် ဒီဇင်ဘာလအတွငး် ကျန်းမာ ရးနှငအ
့် ားကစားဝန် ကီးဌာန၊
ြပည် ထာင်စဝန် ကီး၊ အ မဲတမ်းအတွငး် ဝန်၊ ညန် ကား ရးမှူးချုပ်များနှငတ
့် ာဝန်ရသ
ိှ မ
ူ ျား၏
တက် ရာက်ခသ
့ဲ ည့် အဓိကအခမ်းအနားများနှင့် တွ ဆ
့ ဆွး နွးပွမ
ဲ ျား
 ၂-၁၂-၂၀၁၆

- ဆွစ်ဇာလန်နိင်ငမှ UICC (Union for International Cancer Control) အဖွဲ ့နှင့် တွ ့ဆြခင်း။
- Royal College of Psychiatrists အဖွဲ ့နှင့် တွ ့ဆြခင်း။
- ကမ္ဘာ့ခခအားကျဆင်းမ ရာဂါတိက်ဖျက် ရး န ့အခမ်းအနားဖွင့်လှစ်ြခင်း။
- သစ်လွင်သူနာြပုများခန် ့အပ်တာဝန် ပးအပ်ြခင်းအခမ်းအနားတက် ရာက်ြခင်း။
- Universal Health Coverage (UHC) Panel Discussion for the National Health Plan အစည်းအ ဝး
တက် ရာက်ြခင်း။

 ၅-၁၂-၂၀၁၆

- GAVI - The Vaccine Alliance PCA Team အဖွဲ ့နှင့် တွ ့ဆြခင်း။
- ကျန်းမာ ရးပညာ ပးလပ်ငန်းများနှင့် ကျာင်းကျန်းမာ ရးလပ်ငန်းများရှင်းလင်း ဆွး နွးပွဲသိ ့ တက် ရာက်ြခင်း။

 ၈-၁၂-၂၀၁၆

- က လး သဆးမ စာင့် ကပ် လ့လာြခင်းနှင့် တန် ့ြပန် ဆာင်ရွက်ြခင်းလပ်ငန်းစတင်ြခင်းအခမ်းအနားသိ ့တက် ရာက်ြခင်း။

 ၁၀-၁၂-၂၀၁၆ - Nippon Foundation အဖွဲ ့မှတာဝန်ရှိသူများနှင့် တွ ့ဆ ဆွး နွးြခင်း။
- ရန်ကန်ြပည်သူ ့ ဆးရ ကီးအား ကွင်းဆင်း ကည့်ရစစ် ဆးြခင်း။
 ၁၁-၁၂-၂၀၁၆ - တာင်ငူြပည်သူ ့ ဆးရ ကီးအား ကွင်းဆင်း ကည့်ရစစ် ဆးြခင်း။
် ိန်းချုပ် ရး ညိနင်း ဆွး နွးပွဲ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသိ ့တက် ရာက်ြခင်း။
 ၁၂-၁၂-၂၀၁၆ - အမျိုးသားအဆင့် ကင်ဆာ ရာဂါကာကွယထ
- ြမန်မာနိင်ငဆိင်ရာ အိန္ဒိယနိင်ငသရးမှ H.E. Mr.Vikram Misri နှင့် တွ ့ဆြခင်း။
 ၁၃-၁၂-၂၀၁၆ - National Consultative Meeting : To Devolop Five-Year Strategic Plan for School Health (2017-2022)
အခမ်းအနားသိ ့တက် ရာက်ြခင်း။
- ရန်ကန် မို ့အ ြခစိက် ဗီယက်နမ်နိင်ငသရးမှ သအမတ် ကီး H.E Mrs. Luan Thuy Duong ဦး ဆာင် သာ အဖွဲ ့နှင့်
တွ ့ဆြခင်း။
 ၁၄-၁၂-၂၀၁၆ - ြမန်မာနိင်ငအမျိုးသားအဆင့် ကျန်းမာ ရးဓာတ်ခဲွခန်းများ မူဝါဒ မိတ်ဆက်ြဖန် ့ ဝြခင်းအခမ်းအနားသိ ့ တက် ရာက်ြခင်း။
- Sasakawa Memorial Health Foundation မှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် တွ ့ဆြခင်း။
- National Strategic Planning Workshop on Cancer Control in Myanmar မှ Facilitators များနှင့် တွ ့ဆြခင်း။
 ၁၅-၁၂-၂၀၁၆ - အမျိုးသားကျန်းမာ ရးစီမကိန်း (၂၀၁၇-၂၀၂၁) အသိ ပးြဖန် ့ ဝြခင်းအခမ်းအနားသိ ့တက် ရာက်ြခင်း။
- UNICEF အဖွဲ ့နှင့် တွ ့ဆြခင်း။
- The World Bank မှ Dr. Toomas Palu (Health and Nutrition Practice Manager, East Asia Region)နှင့်
အဖွဲ ့အား တွ ့ဆြခင်း။
 ၁၆-၁၂-၂၀၁၆ - ြမန်မာနိင်ငပဂ္ဂလိက ဆးရများအသင်းဥက္က ဌနှင့် ဗဟိအလပ်အမ ဆာင် ကာ်မတီဝင်များအား တွ ့ဆြခင်း။
- Voluntary Service Overseas (VSO) Country Director နှင့်အဖွဲ ့အား တွ ့ဆြခင်း။
 ၁၉-၁၂-၂၀၁၆ - ဆးလူမဆက်ဆ ရးလပ်ငန်းဆိင်ရာအသိ ပးရှင်းလင်း ဆွး နွးပွဲအခမ်းအနားတွင် အဖွင့်အမှာစကား ြပာ ကားြခင်း။
- ပဂ္ဂလိကကျန်းမာ ရးလပ်ငန်းဆိင်ရာအသိ ပးရှင်းလင်း ဆွး နွးပွဲအခမ်းအနားသိ ့တက် ရာက်ြခင်း။
- 3MDG အဖွဲ ့နှင့် တွ ့ဆြခင်း။
 ၂၀-၁၂-၂၀၁၆ - Architect for International Development (UK) မှ Mr. Robin Cross and Mr. Michael Marett Crosby နှင့်
အဖွဲ ့အား တွ ့ဆြခင်း။
- Johns Hopkins University, Gates Foundation and Myanmar Partners in Policy and Research (MPPR)
အဖွဲ ့အား တွ ့ဆြခင်း။
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 ၂၁-၁၂-၂၀၁၆ - အမျိုးသားအဆင့်သူနာြပုနှင့်သားဖွား နှီး နှာဖလှယ်ပွဲအခမ်းအနားသိ ့တက် ရာက်ြခင်း။
- တရတ်ြပည်သူ ့သမ္မတနိင်င၊ China Sinopharm International Corporation မှ Mr. Fu Qiang, Chief Engineer
ဦး ဆာင်သည့်ကိယ်စားလှယ်အဖွဲ ့အား တွ ့ဆြခင်း။
 ၂၃-၁၂-၂၀၁၆ - ြပင်ဆင်ြဖည့်စွက်မည့်သူနာြပု၊ သားဖွားဝတ်စများမိတ်ဆက်ြပသြခင်းအခမ်းအနားသိ ့တက် ရာက်ြခင်း။
- ရန်ကန်ြပည်သူ ့ ဆးရ ကီးရှိယာဉ်မ တာ်တဆမ ကာင့်ထိခိက်ဒဏ်ရာရသူများအားသွား ရာက် ကည့်ရအား ပးြခင်း။
- ြပည်သူ ့ကျန်းမာ ရးတက္က သိလ်ရှိ ကျာင်းသား/သူများနှင့် တွ ့ဆြခင်း။
 ၂၄-၁၂-၂၀၁၆ - ဇီဝိတဒါနသဃာ့ ဆးရ ကျာက်ကပ် သွးသန် ့စင်စက်ဖွင့်ပွတ
ဲ က် ရာက်ြခင်း။
- ဗဟိအမျိုးသမီး ဆးရ ကီးဝန်ထမ်းအိမ်ရာနှင့်က လး ဆးရ ကီးရှိ ဆးရ ကီး ကပ် ဆးဆိင်အား ကည့်ရစစ် ဆးြခင်း။
 ၂၅-၁၂-၂၀၁၆ - ကို ့ကန်းငှကဖ
် ျားဌာနနှင့် ကျာက်တခါး မို ့နယ်၊ မို ့ ချာင်းအထူးတိက်နယ် ဆးရအား ကည့်ရစစ် ဆးြခင်း။
 ၂၇-၁၂-၂၀၁၆ - အီလက်ထ ရာနစ်ြပည်သူ ့ကျန်းမာ ရးသတင်းစနစ်အသးြပုြခင်းအသိ ပးရှင်းလင်းပွဲ (Awareness Raising of E-HMIS
using DHIS2) ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသိ ့တက် ရာက်ြခင်း။
- ဒတိယသမ္မတ(၁) ဦးြမင့် ဆွ ဦး ဆာင် သာ (၁၇) ကိမ် ြမာက် ြမန်မာ့တိင်းရင်း ဆးသမား တာ်များညီလာခ အ ကိုညိနင်း
ဆွး နွးပွဲသိ ့ တက် ရာက်ြခင်း။
 ၂၈-၁၂-၂၀၁၆ - ြပည် ထာင်စသမ္မတ ြမန်မာနိင်င တာ်ဆိင်ရာ ဘရာဇီးနိင်င သအမတ် ကီး H.E. Mr. Antonio J.M de Souzae Silva နှင့်
အဖွဲ ့အား တွ ့ဆြခင်း။
 ၂၉-၁၂-၂၀၁၆ - ရန်ကန်ြပည်သူ ့ ဆးရ ကီး၊ အ ရှ ့ပိင်း ဆးရနှင့် သန်လျင် ဆးရ ကီးအား ကည့်ရစစ် ဆးြခင်း။
 ၃၀-၁၂-၂၀၁၆ - ဆးတက္က သိလ်(၁)နှင့် ြမန်မာနိင်ငသွားနှင့်ခတွင်း ဆး ကာင်စီတာဝန်ရှိသူများနှင့် တွ ့ဆပွဲတက် ရာက်ြခင်း။

ပီးြပည်စ
့ သာ ကျာင်းကျန်းမာ ရးစီမကိနး် (၂၀၁၇ - ၂၀၂၂) ရးဆွဲ ရး
အမျိုးသားအဆင်ည
့ န
ိ င်းအစည်းအ ဝးကျင်းပြခင်း
ကျန်းမာ ရးနှင့်အားကစားဝန် ကီးဌာန၊ ပညာ ရးဝန် ကီးဌာန
နှင့် ကမ္ဘာ့ကျန်းမာ ရးအဖွဲ ့တိ ့ ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်သည့် ပီးြပည့်စ သာ
ကျာင်းကျန်းမာ ရးစီမကိန်း (၂၀၁၇-၂၀၂၂) ရးဆွဲ ရး အမျိုးသား
အဆင့် ညိနင်းအစည်းအ ဝး (National Consultative Meeting for
Comprehensive School Health Program) (2017-2022)ကိ
ဒီဇင်ဘာလ(၁၃)ရက် န ့မှ(၁၅)ရက် န ့အထိ နြပည် တာ်၌ကျင်းပခဲ့ရာ
ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသိ ့ ကျန်းမာ ရးနှင့်အားကစားဝန် ကီးဌာနနှင့် ပညာ
ရး၀န် ကီးဌာနတိ ့မှ ြပည် ထာင်စ၀န် ကီးများ၊ အ မဲတမ်းအတွင်းဝန်
နှင့် ညန် ကား ရးမှူးချုပ်များ၊ ဒတိယညန် ကား ရးမှူးချုပ်များ၊
ညန် ကား ရးမှူးများ၊ ြပည်နယ်/တိင်း ဒသ ကီး ြပည်သူ ့ကျန်းမာ ရး
ဦးစီးဌာနမှူးများနှင့်ပညာ ရးမှူးများ၊ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာ ရးအဖွဲ ့မှတာဝန်
ရှိသူများ၊ ကျာင်းကျန်းမာ ရးအတိင်ပင်ခပဂ္ဂိုလ်များ၊ မိတ်ဖက်အဖွဲ ့
အစည်းများမှ တာဝန်ရှိပဂ္ဂုိ လ်များ တက် ရာက် ကပါသည်။

ရးလပ်ငန်းနှင့် ကျန်းမာ ရးအသိပညာြမင့်တင် ရး လပ်ငန်းများအား
အထူးအ လး ပး ဆာင်ရွက်လျက်ရှိ ကာင်း၊ ကျာင်းကျန်းမာ ရး
လပ်ငန်းများကိ ဆက်လက်အရှိန်အဟန်ြမင့်တင်နိင်ရန် ကျာင်းသား
လူငယ်များရင်ဆိင် နရသည့်ကျန်းမာ ရးြပဿနာများကိ ထိ ရာက်စွာ
ြဖရှင်း ပးနိင်မည့် လက် တွ ့အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင် သာ ငါးနှစ်တာ
ကျာင်းကျန်းမာ ရး မဟာဗျူဟာ စီမကိန်းတစ်ခကိ ရးဆွဲအ ကာင်
အထည် ဖာ် ဆာင်သွားနိင်ရန်နှင့် ကျာင်းသားလူငယ်များ၏ ကျန်းမာ
ရးအတွက် ပညာ ရးဝန် ကီးဌာနနှင့် ကျန်းမာ ရးနှင့်အားကစား
ဝန် ကီးဌာနတိ ့ ပူး ပါင်းလက်တွဲ ကိုးပမ်း ဆာင်ရွက်သွားရန် လိအပ်
ကာင်း ြပာ ကားခဲပ
့ ါသည်။

အစည်းအ ဝးတွင် ပညာ ရးဝန် ကီးဌာန၊ ြပည် ထာင်စဝန် ကီး
ဒါက်တာမျိုးသိမး် ကီးက ဗလငါးတန်နှင့် ြပည့်စ သာ ကျာင်းသား၊
ကျာင်းသူများြဖစ် အာင် ြပုစပျိုး ထာင်ရာတွင် ကျာင်းကျန်းမာ ရး
လပ်ငန်းသည် မွန်ြမတ် သာ၊ အ ရး ကီး သာ လပ်ငန်းြဖစ် ကာင်း
ြပာ ကားပါသည်။ ဆက်လက်၍ ကျန်းမာ ရးနှင့်အားကစားဝန် ကီး
ဌာန၊ ြပည် ထာင်စဝန် ကီး၊ ဒါက်တာြမင့် ထွးက ကျာင်းကျန်းမာ
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အမျိုးသားကျန်းမာ ရးစီမကိနး် (၂၀၁၇-၂၀၂၁) အသိ ပးြဖန် ့ ဝြခင်းအခမ်းအနားကျင်းပြခင်း
ဤစီမကိန်း ပ တွင်အ ြခခ၍ ပိမိထိ ရာက် ကာင်းမွန် သာ ကျန်းမာ
ရး စာင့် ရှာက်မလပ်ငန်းများကိ ပးနိင်မည်ြဖစ်ပါ ကာင်း၊ လက် တွ ့
အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွကရ
် မည့် လပ်ငန်းစဉ်များကိ အြမန်ဆး
ရးဆွဲ

ဆာင်ရွက်ရမည်ြဖစ်ပါ ကာင်း၊ မိတ်ဖက်အဖွဲ ့အစည်းများမှ

လည်း မိမိတိ ့စိတ်ဝင်စား ပီး အဖွဲ ့အစည်း၏ရည်ရွယ်ချက်နှင့် ကိက်ညီ
သာ အခန်းက
ယခင်က

များတွင် ပါဝင် ဆာင်ရွက်နိင်မည် ြဖစ်ပါ ကာင်း၊

ရးဆွဲထားသည့် ကျန်းမာ ရးစီမကိန်းများနှင့်မတူ ကွဲြပား

ြခားနား ပီး လက်ရှိအစိးရ ကျန်းမာ ရးအသးစရိတ်နှင့် အရင်းအြမစ်
များြဖင့် လက် တွ ့ကျကျ အ ကာင်အထည် ဖာ်
အမျိုးသား ကျန်းမာ ရး စီမကိန်းတစ်ခအြဖစ်

အဆိပါ အခမ်းအနားသိ ့ အ မဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ညန် ကား ရး

စီမကိန်း(၂၀၁၇-၂၀၂၁) အား အသိ ပး ြဖန် ့ ဝြခင်း အခမ်းအနားကိ

မှူးချုပ်များ၊ ဒတိယညန် ကား ရးမှူးချုပ်များ၊ ညန် ကား ရးမှူးများ၊

နြပည် တာ်ရိှ Horizon Lake View

Hotel ၌ ကျင်းပခဲ့ရာ ြပည် ထာင်စဝန် ကီး

ြပည်နယ်နှင့် တိင်း ဒသ ကီး ြပည်သူ ့ကျန်းမာ ရးဦးစီးဌာနမှူးများနှင့်

ဒါက်တာြမင့် ထွးက

ကသ ရးဦးစီးဌာနမှူးများ၊ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာ ရးအဖွဲ ့၊ ြပည်တွင်း/ြပည်ပ

အမှာစကား ြပာ ကားခဲ့ပါသည်။

အစိးရမဟတ် သာ

အမျိုးသားကျန်းမာ ရးစီမကိန်း (၂၀၁၇-၂၀၂၁)ကိ ရးဆွဲချမှတ်
နိင်ြခင်းသည် ကျန်းမာ ရးနှင့်အားကစားဝန် ကီးဌာန၏
မှတ်တိင်တစ်ခ ြဖစ်ပါ ကာင်း၊

ရးဆွဲထားပါ ကာင်း

ဆက်လက် ြပာ ကားပါသည်။

ကျန်းမာ ရးနှင့်အားကစားဝန် ကီးဌာန၏ အမျိုးသားကျန်းမာ ရး
(၁၅-၁၂-၂၀၁၆)ရက် န ့တွင်

ဆာင်ရွက်နိင် သာ

အဖွဲ ့အစည်းများ၊

မိတ်ဖက်

အဖွဲ ့အစည်းများ၊

တိင်းရင်းသား ကျန်းမာ ရး အဖွဲ ့အစည်းများနှင့် တာဝန်ရှိပဂ္ဂိုလ်များ

အာင်ြမင်မ

တက် ရာက်ခဲ့ ကပါသည်။

နာင်လာမည့် (၅)နှစ်တာကာလတွင်

ပဂ္ဂလက
ိ ကျန်းမာ ရးလပ်ငန်းဆိင်ရာဗဟိအဖွဲ ့အစည်းအ ဝးကျင်းပြခင်း
ပဂ္ဂလိကကျန်းမာ ရးလပ်ငန်းဆိင်ရာ ဗဟိအဖွဲ ့အစည်းအ ဝး
(၄/၂၀၁၆)အား ကျန်းမာ ရးနှင့်အားကစားဝန် ကီးဌာန၊ အစည်းအ ဝး
ခန်းမ၌ (၁၉-၁၂-၂၀၁၆)ရက် န ့တွင် ကျင်းပခဲ့ရာ ပဂ္ဂလိကကျန်းမာ ရး
လပ်ငန်းဆိင်ရာ ဗဟိအဖွဲ ့ ဥက္က
ြပည် ထာင်စဝန် ကီး ဒါက်တာ
ြမင့် ထွးက ကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက်မလပ်ငန်းများကိ အစိးရနှင့်
ပဂ္ဂလက
ိ ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်မှသာ ြပည်သလ
ူ ထ
ူ အတွက် ကာင်းမွန်
သည့် ကျန်းမာ ရးဝန် ဆာင်မများ ပးနိင်မည်ြဖစ် ကာင်း၊ ပဂ္ဂလိက
ဆးရ၊ ဆးခန်းများအ နြဖင့် ဓာတ်ခွဲခန်းများ၏ အရည်အ သွး
ြမင့်မား ရး၊ စာရင်းဇယားများ မှန်ကန်စွာရရှိ ရး၊ လူနာများကိ
အရည်အ သွး ြပည့်ဝစွာ စာင့် ရှာက်ကသမ ပးနိင် ရး၊ အစိးရပဂ္ဂလိက ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်မများ ဖွ ့ဖိုးလာ စ ရး၊ ပဂ္ဂလိက
စွမ်းအားအရင်းအြမစ်များကိ ထိ ရာက်စွာ အသးြပုနိင် ရး၊ တာဝန်ခမ
ရှိ သာ၊ ကျင့်ဝတ်နှင့်အညီ အ ကာင်အထည် ဖာ်လပ်ကိင် သာလပ်ငန်း
များြဖစ် စ ရး ရည်ရွယ် ဆာင်ရွကလ
် ျက်ရှိပါ ကာင်း၊ ဗဟိအဖွဲ ့မှ
ထိ ရာက် သာ မူဝါဒများ၊ လပ်ငန်းစဉ်များ၊ ဆးြဖတ်ချက်များ ချမှတ်
ပး ပီး လက်ရိှအ ြခအ နကိ ြခုငသးသပ်ကာ လိအပ်ချက်များ ြပုြပင်

နိင် စရန်အတွက် ဆာင်ရွက်ရမည်ြဖစ် ကာင်း ြပာ ကားပါသည်။
အစည်းအ ဝးသိ ့ ညန် ကား ရးမှူးချုပ်များ၊ ဒတိယအ မဲတမ်းအတွင်း
ဝန်၊ ဒတိယညန် ကား ရးမှူးချုပ်များ၊ ဗဟိအဖွဲ ့ဝင်များြဖစ် ကသည့်
နှီးနွယ်ဌာနများမှတာဝန်ရှိသူများ၊ ြမန်မာနိင်င ဆးပညာရှင်အဖွဲ ့၊ ြမန်မာ
နိင်င ဆး ကာင်စီ၊ ြမန်မာနိင်င သွားနှင့်ခတွင်းဆိင်ရာ ဆး ကာင်စီ၊
ြမန်မာနိင်ငသူနာြပုနှင့်သားဖွား ကာင်စီတိ ့မှ ဥက္က များနှင့် တာဝန်ရှိသူ
များတက် ရာက်ခဲ့ ကပါသည်။
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အမျိုးသားအဆင့် ကင်ဆာ ရာဂါကာကွယထ
် န
ိ း် ချုပ် ရး ညိနင်း ဆွး နွးပွဖ
ဲ င
ွ ပ
့် က
ဲွ ျင်းပြခင်း
အမျိုးသားအဆင့်ကင်ဆာ ရာဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ် ရးညိနင်း ဆွး နွးပွဲ
(Strategic Planning Meeting on National Cancer Control
Programme) ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိ (၁၂-၁၂-၂၀၁၆)ရက် န ့တွင် နြပည် တာ်
ရှိ မဂလာသီရိဟိတယ်၌ ကျင်းပရာ ကျန်းမာ ရးနှင့်အားကစားဝန် ကီးဌာန၊
ြပည် ထာင်စဝန် ကီး

ဒါက်တာြမင့် ထွးက အမှာစကား

ြပာ ကားရာတွင်

“ကင်ဆာ ရာဂါ ဝဒနာခစားရပါက စိတ်ဖိစီးမ ဝဒနာအြပင် ၎င်း၏မိသားစ
ဝင်များပါ

ငွ ကးကန်ကျမများကိ ရင်ဆိင်ရ လ့ရှိပါ ကာင်း၊ ဘဝ နထိင်မ

အရည်အ သွး (Quality of Life) ကျဆင်းသွားနိင်ပါ ကာင်း၊ နိင်ငအတွင်း
ကင်ဆာ ရာဂါြပဿနာသည် မည်မ အထိ ကီးမား နသည်ကိ တိကျစွာ သိရှိရန်
သ တသနလပ်ငန်းများအပါအဝင် နည်းလမ်းအသွယ်သွယ်ြဖင့်

ဆာင်ရွက်

သွားရန် လိအပ် ကာင်း၊ ြပည်သူများအ နြဖင့် ကျန်းမာ ရးအသိရှိရန်နှင့် မိမိတိ ့၏ ကျန်းမာ ရးကိ ပမှန်စစ် ဆးတတ် သာ အ လ့အထများ
ရှိလာရန်လိအပ်ပါ ကာင်း၊ ကင်ဆာ ရာဂါကိတိက်ဖျက်ရာတွင် စီမချက်မန် နဂျာ၊ တိင်း ဒသ ကီး/ြပည်နယ်ကသ ရးနှင့် ြပည်သူ ့ကျန်းမာ ရး
ဦးစီးဌာနမှူးများ၊ အထူးသြဖင့် အ ြခခကျန်းမာ ရးဝန်ထမ်းများသည် အလွန်အ ရးပါ ကာင်း၊ ကလသမဂ္ဂနှင့် အဖွဲ ့အစည်းများ၊ IAEA, IARC
စသည့် ကင်ဆာ ရာဂါတိက်ဖျက် ရး မိတ်ဖက်အဖွဲ ့အစည်းများနှင့် ြပည်သလ
ူ ထ
ူ တစ်ရပ်လးမှ ပါဝင်ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်ရန် အလွန်အ ရး ကီး
ပါ ကာင်း” ြပာ ကားပါသည်။ ထိ ့ နာက် ကမ္ဘာ့ကျန်းမာ ရးအဖွဲ ့ ြမန်မာနိင်ငကိယ်စားလှယ် Dr. Jorge M Luna နှင့် IAEA မှ ကိယ်စားလှယ်
Mr. Lucca Li Bassi တိ ့မှလည်း နတ်ခွန်းဆက်စကားများ ြပာ ကားခဲ့ ကပါသည်။

ြမန်မာနိင်င အမျိုးသားအဆင့် ကျန်းမာ ရးဓာတ်ခခ
ဲွ န်းများမူဝါဒ မိတဆ
် က်ြဖန် ့ ဝြခင်းအခမ်းအနားကျင်းပြခင်း
ြမန်မာနိင်င အမျိုးသားအဆင့် ကျန်းမာ ရးဓာတ်ခွဲခန်းများမူဝါဒ
မိတ်ဆက်ြဖန် ့ ဝြခင်းအခမ်းအနား (Dissemination Ceremony of
Myanmar National Policy on Health Laboratories) အား
(၁၄-၁၂-၂၀၁၆)ရက် န ့၌ ကျန်းမာ ရးနှင့်အားကစားဝန် ကီးဌာန၊ အစည်း
အ ဝးခန်းမတွင် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ အခမ်းအနားသိ ့ ြပည် ထာင်စဝန် ကီး
ဒါက်တာြမင့် ထွး တက် ရာက် အမှာစကား

ြပာ ကားခဲ့ရာ၌ ြပည်သူ

တစ်ရပ်လး၏ ကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက်မအတွက်

ဆးပညာရပ်ဆိင်ရာ

ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်မရလဒ်များသည် တိကျမှန်ကန် ပီး အချိန်မီရရှိရန်လိအပ်
ကာင်း၊ ကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက်မတွင် ရာဂါကာကွယ်ြခင်းနှင့်ထိန်းချုပ်
ကသြခင်းတိ ့အတွက် မရှိမြဖစ်အ ရးပါ ကာင်း၊ ကျန်းမာ ရးဓာတ်ခွဲခန်း
များဆိင်ရာမူဝါဒများချမှတ်ြခင်း၊ ဘက် ပါင်းစအရည်အ သွးမီကျန်းမာ ရး
ဓာတ်ခွဲခန်း ဝန် ဆာင်မများရရှိရန် ဥပ ဒ ရးရာစည်းမျဉ်းများနှင့်အတူ စီမကိန်း ရးဆွဲြခင်းတိ ့ လိအပ်ပါ ကာင်း၊ မူဝါဒကိ အ ကာင်အထည် ဖာ်
ရန်အတွက် စီမကိန်းများ၊ မဟာဗျူဟာ၊ နည်းဗျူဟာများကိ ရးဆွဲရမည်ြဖစ် ကာင်း၊ အဓိကမိတ်ဖက်အဖွဲ ့အစည်းများနှင့် ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက် ပီး
ြပည်သလ
ူ ထ
ူ ၏ ကျန်းမာ ရးအဆင့်အတန်းကိြမင့်တင်နိင် သာ ဓာတ်ခွဲခန်းဝန် ဆာင်မစနစ် ပ ပါက်လာမည်ဟ ယ ကည်ပါ ကာင်း ြပာ ကားခဲ့
ပါသည်။ အဆိပါ ကျန်းမာ ရးဓာတ်ခွဲခန်းများမူဝါဒတွင် တည်ဆဲဓာတ်ခွဲခန်းစနစ်အား ဘက် ပါင်းစမှ ြခုငသးသပ်ထား ပီး နိင်ငအတွက် ရရှည်
တည်တ့မရှိကာ အရည်အ သွးြမင့်မားသည့် ဓာတ်ခွဲခန်း၀န် ဆာင်မများ ပးနိင် သာ အ ြခခအကျဆးနယ်ပယ် (၈)ခြဖင့် လမ်းညန်မ ချမှတ်ထား
ပါသည်။
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အသည်းအစားထိးခွစ
ဲ တ
ိ က
် သြခင်း
ရန်ကန် မို ့၊ ခတင် (၅၀၀) အထူးက ဆးရ ကီး၌ အသည်း
အစားထိး ခွဲစိတ်ကသြခင်းကိ (၂၀၁၆) ခနှစ်အတွင်း

လျက် (၂၉-၁၂-၂၀၁၆) ရက် န ့တွင် ခတင်(၅၀၀) အထူးက ဆးရ ကီး

အာင်ြမင်စွာ

သိ ့လာ ရာက် ပီး လူနာများအား ကည့်ရအား ပးကာ

ဆာင်ရွက် န ပီြဖစ်ပါသည်။ ြမန်မာနိင်ငတွင် အသည်းအစားထိးခွဲစိတ်

နှင့် ခွဲစိတ်ပါ မာက္ခတိ ့အား ဂဏ်ြပုစကားများ

ြပာ ကားခဲ့ပါသည်။

ယခအခါ ခတင် (၅၀၀) အထူးက ဆးရ ကီးတွင် အသည်းအစားထိး

ကသြခင်းကိ (၂၀၀၄) ခနှစ်တွင်တစ် ကိမ်၊ (၂၀၀၉) ခနှစ်တွင် တစ် ကိမ်
အာင်ြမင်စွာ

ဆးရအပ် ကီး

ခွဲစိတ်ကသြခင်းနှင့်

ဆာင်ရွက်နိင်ခဲ့ပါသည်။ ယင်းနှစ် နာက်ပိင်းများတွင်

ကျာက်ကပ်အစားထိး

ခွဲစိတ်ကသြခင်းများကိ

အာင်ြမင်စွာ ဆာင်ရွက် ပးလျက်ရှိပါသည်။

ဆာင်ရွက်နိင်ခဲ့ြခင်းမရှိဘဲ (၂၀၁၆) ခနှစ်တွင် ကျန်းမာ ရးနှင့်အား
ကစားဝန် ကီးဌာန၏ အြပည့်အဝ ပ့ပိးမြဖင့် ကိုတင် ြပင်ဆင်ြခင်း၊
ပညာသင် စလတ်ြခင်းစသည့် International Collaboration အစီ
အစဉ်ြဖင့်

ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ယင်း နာက် ကိရီးယားသမ္မတနိင်င

Seoul National University Hospital မှ Transplant Surgeon
Prof. Lee အဖွဲ ့နှင့် ရန်ကန် မို ့၊ ခတင် (၅၀၀) အထူးက ဆးရ ကီးမှ
ဆရာဝန် ကီးများပူး ပါင်း၍ (၆-၁၀-၂၀၁၆) ရက် န ့တွင်လည်း ကာင်း၊
(၂၀-၁၂-၂၀၁၆) နှင့် (၂၁-၁၂-၂၀၁၆) ရက် န ့များတွင်လည်း ကာင်း၊
စစ ပါင်း အသည်းအစားထိး ခွဲစိတ်ကသမ (၃) ကိမ် ဆာင်ရွက်ခဲ့ ပီး
အသည်းလှူဒါန်းသူ (၃) ဦးနှင့် လူနာ (၃) ဦး၊ စစ ပါင်း (၆) ဦးလး
သည် ခွဲစိတ်မ အာင်ြမင်၍ ကျန်းမာလျက်ရှိ ကပါသည်။
ြပည် ထာင်စဝန် ကီး

ဒါက်တာြမင့် ထွးသည်

အ မဲတမ်း

အတွင်းဝန်နှင့် ညန် ကား ရးမှူးချုပ်၊ ကသ ရးဦးစီးဌာနတိ ့ လိက်ပါ

မိး ကိုးဆာလ်ဖျူရစ်အက်ဆစ်စက်ရ ပတ်ဝန်းကျင်ရိှ လ၊ ရများကိ တိင်းတာြခင်း
ဝန်ထမ်းများနှငြ့် ပည်သလ
ူ ထ
ူ တိ ့အား ကျန်းမာ ရးစစ် ဆး ပးြခင်း
ြပည်သူ ့ကျန်းမာ ရးဦးစီးဌာန၊

လပ်ငန်းခွင်နှင့်ပတ်ဝန်းကျင်

များ၊ စက်ရမှ ကျးရွာသိ ့ ထာက်ပ့ ပး န သာ သာက်သး ရ နမူနာ

ဦး ဆာင် သာ

အဖွဲ ့သည်

များနှင့် စက်ရစွန် ့ပစ် ရနမူနာများကိ ရယူ၍ သတ်မှတ်စနန်းအတွင်း

ဒီဇင်ဘာလ (၂၅)ရက် န ့မှ (၃၀)ရက် န ့အထိ စစ်ကိင်းတိင်း ဒသ ကီး၊

ရှိ/မရှိ အရည်အ သွး တိင်းတာစစ် ဆးြခင်း လပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်ခဲ့

မရွာခရိင်၊ ကကန်း ကျးရွာရှိ ြမန်မာ့စီးပွား ရးဦးပိင်လီမိတက်၊ မိး ကိုး

ပါသည်။

ကျန်းမာ ရးဌာနခွဲမှ

ညန် ကား ရးမှူး

ဆာလ်ဖျူရစ်အက်ဆစ်စက်ရ၊

လးညင်း

ထိ ့အြပင် စက်ရဝန်ထမ်း (၉၃)ဦး၊ ရွာသူ/ရွာသား (၁၈၄)ဦးနှင့်

လထအရည်အ သွး တိင်းတာ

ကျာင်းသူ/ ကျာင်းသား (၄၈) ဦးတိ ့အား ကျန်းမာ ရးစစ် ဆးမများ

အထက်တန်း ကျာင်းနှင့်

တာင်ဘရားတိ ့တွင် ပတ်ဝန်းကျင်

ဆာင်ရွက် ပးခဲ့ပါသည်။

စစ် ဆးြခင်း၊ ကျးရွာအများသး ရကန်နှင့် ယမား ချာင်းမှ ရနမူနာ
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ကမ္ဘာခ
့ ခအားကျဆင်းမကူးစက် ရာဂါတိက်ဖျက် ရး န ့အခမ်းအနားကျင်းပြခင်း
“အားလးလက်တွဲကာကွယ် အိပ်ချ်အိင်ဗွီကူးစက်မအန္တရာယ်”
“HANDS UP FOR # HIV PREVENTION”

ဆာင်ပဒ်ြဖင့်

ကျင်းပ သာ (၂၀၁၆) ခနှစ် ကမ္ဘာ့ခခအားကျဆင်းမကူးစက် ရာဂါ
တိက်ဖျက် ရး န ့အခမ်းအနားကိ ဒီဇင်ဘာလ(၂)ရက် န ့ နနက်ပိင်း၌
နြပည် တာ်ရှိ ကျန်းမာ ရးနှင့်အားကစားဝန် ကီးဌာနတွင် ကျင်းပရာ
ြပည် ထာင်စဝန် ကီး

ဒါက်တာြမင့် ထွးက

အိပ်ချ်အိင်ဗွီ/ အအိင်ဒီ

အက်စ် လူနာများအား အအာတီ ဆးြဖင့် ကသြခင်းကိ (၂၀၀၅)ခနှစ်မှ
စတင်ခဲ့ ပီး (၂၀၁၁)ခနှစ်တွင် မို ့နယ်အဆင့်အထိတိးချဲ ့နိင်ခဲ့ပါ ကာင်း၊
အိပ်ချ်အိင်ဗွီပိး

သွးစစ် ဆးြခင်းကိလည်း

ကျးလက် ဒသအထိ

ရာက်ရှိ စရန် ဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါ ကာင်း၊ မူးယစ် ဆး အစားထိး
မက်သာဒန်း ဆး

တိက် က းြခင်းလပ်ငန်း၊

မိခင်မှ

က လးသိ ့

အိပ်ချ်အိင်ဗွီပိးကူးစက်မကာကွယ်ြခင်းလပ်ငန်းများကိ မို ့နယ်အ ြခြပု

အစည်းတစ်ရပ် ပ ထွက်နိင် ရး မ ာ်မှန်းထားရှိပါ ကာင်း ြပာ ကား

(၃၁၄) မို ့နယ်အထိ ဆာင်ရွက်ခဲ့ ပီး ဆးရအ ြခြပု လပ်ငန်းများကိ

ခဲ့ပါသည်။ ထိ ့ နာက် ကလသမဂ္ဂအ ထွ ထွ အတွင်း ရးမှူးချုပ်၏

လာမည့် (၂၀၁၇) ခနှစ်တွင် တစ်နိင်ငလး လမ်းြခုမ ရရှိ စရန်

သဝဏ်လာအား

စီစဉ် ဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါ ကာင်း၊ ခခအားကျဆင်းမ ကူးစက် ရာဂါ

ကမ္ဘာ့ကျန်းမာ ရးအဖွဲ ့၏

ဌာ နကိယ်စားလှယ်

Dr. Jorge M Luna ကလည်း ကာင်း၊ ကလသမဂ္ဂ အအိင်ဒီအက်စ်

ဆိင်ရာ အမျိုးသားမဟာဗျူဟာစီမကိန်း (၂၀၁၆-၂၀၂၀) တွင် ဖာ်ြပ

အစီအစဉ်၏

ပါရှိသည့် လပ်ငန်းစဉ်များအတိင်း ရည်မှန်းချက်များ ြပည့်မီ အာင်

သဝဏ်လာအား

UNAIDS

ဌာ နကိယ်စားလှယ်

Mr. Eamonn Murphy ကလည်း ကာင်း ဖတ် ကားခဲ့ပါသည်။

ဆာင်ရွက်ကာ အိပ်ချ်အိင်ဗွီပိး ကူးစက်မ ကင်း ဝးသည့် လူ ့အဖွဲ ့

က လး သဆးမ စာင့် ကပ် လ့လာြခင်းနှင့် တန် ့ြပန် ဆာင်ရက
ွ ြ် ခင်းလပ်ငန်းအစီအစဉ်များစတင် ဆာင်ရက
ွ ြ် ခင်း
ကာကွယ၍
် ရ သာအ ကာင်းများ ကာင့် မွးကင်းစနှင့်က လး သဆး
မများကိ အဆးသတ်နိင်ရန်နှင့် သတ်မှတ်ထား သာ ပန်းတိင်ကိ
ရာက်ရှိရန် ဆက်လက် ဆာင်ရွက်ရမည်ြဖစ်ပါ ကာင်း၊ ြမန်မာနိင်င၏
အသက်ငါးနှစ် အာက်က လးနှင့် မွးကင်းစက လး သဆးမနန်းတိ ့
သည် အ ရှ ့ တာင်အာရှနိင်ငများအတွင်း ြမင့်မား နဆဲြဖစ်ပါ ကာင်း၊
သိ ့ပါ၍ က လး သဆးမ စာင့် ကပ် လ့လာြခင်းနှင့်တန် ့ြပန် ဆာင်ရွက်
ြခင်းအဖွဲ ့များ (Child Death Surveillance and Response Team)
ကိ အဆင့်ဆင့်ဖွဲ ့စည်း ဆာင်ရွကသ
် ာွ းမည်ြဖစ် ကာင်း မှာ ကားပါသည်။
အဆိပါအခမ်းအနားသိ ့ ညန် ကား ရးမှူးချုပ်များ၊ ဆးတက္က သိလ်နှင့်
ကျန်းမာ ရးတက္က သိလ်များမှ ပါ မာက္ခ/ဌာနမှူးများ၊ ြပည်နယ်နှင့်တိင်း
ဒသ ကီးများမှ ြပည်သူ ့ကျန်းမာ ရးနှင့် ကသ ရးဦးစီးဌာနမှူးများ၊
အထူးကဆရာ၀န် ကီးများ၊ ြပည်တွင်း/ြပည်ပ အစိးရမဟတ် သာ အဖွဲ ့
အစည်းများမှတာ၀န်ရှိသူများတက် ရာက်ခဲ့ ကပါသည်။ က လး သဆး
မ စာင့် ကပ် လ့လာြခင်းနှင့် တန် ့ြပန် ဆာင်ရွက်ြခင်းလပ်ငန်းဆိင်ရာ
ဗဟိအဆင့်ဆရာြဖစ်သင်တန်းကိ ဒီဇင်ဘာလ(၁)ရက် န ့မှ (၆)ရက် န ့
အထိ နြပည် တာ်တွင်ကျင်းပြပုလပ်ခဲ့ရာ တိင်း ဒသ ကီးနှင့်ြပည်နယ်
ြပည်သူ ့ကျန်းမာ ရးဦးစီးဌာနနှင့် ကသ ရးဦးစီးဌာနတိ ့မှ သင်တန်း
သား စစ ပါင်း (၃၄)ဦး တက် ရာက်ခဲ့ ကပါသည်။

ြပည်သူ ့ကျန်းမာ ရးဦးစီးဌာန၊ က လးကျန်းမာ ရးဖွ ့ဖုိ း ရး
ဌာနခွဲမှ ကီးမှူးကျင်းပသည့် “က လး သဆးမ စာင့် ကပ် လ့လာြခင်း
နှင့်တန် ့ြပန် ဆာင်ရွက်ြခင်း” လပ်ငန်းစတင်မ အခမ်းအနားကိ နြပည်
တာ်ရိှ Grand Amara ဟိတယ်တွင် (၈-၁၂-၂၀၁၆)ရက် န ့က ကျင်းပ
ရာ အ မဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပါ မာက္ခ ဒါက်တာသက်ခိင်ဝင်းက အဖွင့်
အမှာစကား ြပာ ကားရာ၌ စဉ်ဆက်မြပတ် ဖွ ့ဖိုးမပန်းတိင် (၃)အရ
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ြပင်ဆင်ြဖည်စ
့ က
ွ မ
် ည့် သူနာြပု၊ သားဖွားဝတ်စသစ်များ မိတဆ
် က်ြပသြခင်း
ကသ ရးဦးစီးဌာနမှ

ကျင်းပသည့်

ြပင်ဆင်ြဖည့်စွက်မည့်

ရာင်သာ အသးြပုသွားမှာြဖစ် ကာင်း၊ အမျိုးသားသူနာြပုများအ န

သူနာြပု၊ သားဖွားဝတ်စများ မိတ်ဆက်ြပသြခင်း အခမ်းအနားကိ

ြဖင့် လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ရာတွင်

(၂၃-၁၂-၂၀၁၆)ရက် န ့တွင် နြပည် တာ်ရှိ ကျန်းမာ ရးနှင့်အားကစား

ြဖည့်စွက် ပီး ပွဲတက်ဝတ်စအြဖစ် အသးြပုရမည်ြဖစ် ကာင်း ြပာ ကား

ဝန် ကီးဌာန၊ အစည်းအ ဝးခန်းမ၌ ကျင်းပရာ အ မဲတမ်းအတွင်းဝန်

ခဲ့ပါသည်။ ထိ ့ နာက် ြပင်ဆင်ြဖည့်စွက်မည့် သူနာြပု၊ သားဖွား ဝတ်စ

ပါ မာက္ခ ဒါက်တာသက်ခိင်ဝင်းက အဖွင့်အမှာစကား

များအား သူနာြပု၊ သားဖွားများမှ သရပ်ြပ ဝတ်ဆင်ြပသခဲ့သည်။

ြပာ ကားခဲ့ပါ

ယခင်ဝတ်စနှင့် Neck Tie ကိ

အခမ်းအနားသိ ့ ကျန်းမာ ရးနှင့်အားကစားဝန် ကီးဌာန၊ ဦးစီး

သည်။ ကျန်းမာ ရးနှင့်အားကစားဝန် ကီးဌာနတွင် တာဝန်ထမ်း ဆာင်

ဌာနများမှ

န က သာ ဝန်ထမ်းများအနက် သူနာြပု၊ သားဖွားများသည် အ ရ

ညန် ကား ရးမှူးချုပ်များ၊

ဒတိယညန် ကား ရးမှူးချုပ်

အတွက်အများဆးြဖစ် ကာင်း၊ ြမန်မာနိင်ငတစ်ဝန်းလးတွင် ဆးရများ

များ၊ ညန် ကား ရးမှူးများနှင့်တာဝန်ရှိသူများ၊ ြမန်မာနိင်င သူနာြပုနှင့်

အဆင့်ြမင့်တင်ြခင်း၊ တိးချဲ ့ြခင်းတိ ့ကိ

ဆာင်ရွက်ခဲ့ ပီး ကျန်းမာ ရး

သားဖွား ကာင်စီ၊ ြမန်မာနိင်ငသူနာြပုနှင့် သားဖွားအသင်းမှ ကိယ်စား

ဝန် ဆာင်မ ပးရာတွင် သူနာြပုနှင့်သားဖွားများသည် အ ရး ကီး သာ

လှယမ
် ျား၊ သူနာြပုအပ် ကီးများ၊ သူနာြပုအပ်များ၊ သူနာြပုတက္က သိလ်

အခန်းက

(ရန်ကန်)နှင့် သူနာြပုတက္က သိလ်(မန္တ လး)မှတာဝန်ရှိသူများ၊ ပဂ္ဂလိက

မှ တက် ကစွာ ပါဝင်လပ်ရှားခဲ့သည်ကိ

တွ ့ရှိရ ကာင်း၊

ဆးရများအသင်းမှ

သူနာြပုနှင့်သားဖွားများသည်သတ်မှတ်ဝတ်စများကိ ြမန်မာ့ယဉ် ကျး
မနှင့်အညီဝတ်စားဆင်ယင်၍

ရာဂါပိးကာကွယ်ထန
ိ ်းချုပ်ရန်၊

နှင့်လိက် လျာညီ ထွြဖစ် စရန်နှင့်

လြခုမရှိ၍

တက် ရာက်ခဲ့ ကပါသည်။

ခတ်

ရာသီဥတဒဏ်ကိ

ကာကွယ်နိင် ပီး ပါ့ပါးစွာ ဝတ်ဆင်နိင်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ြဖင့် ြပင်ဆင်
ြဖည့်စွက်မည်ြဖစ်ပါ ကာင်း၊ လက်ရှိဝတ်စကိ အခမ်းအနားတက်ဝတ်စ
အြဖစ်သတ်မှတ်၍လည်း ကာင်း၊ လပ်ငန်းခွင်ဝတ်စ(၁)ကိ ယခင်ဝတ်စ
ထက် ခါးရှည်၍လည်း ကာင်း၊ လပ်ငန်းခွင်ဝတ်စ(၂)ကိ ကမ္ဘာနှင့်
တစ်ဝန်းဝတ်ဆင် သာ နှစ်ထပ် ကာ်လာနှင့် ဘာင်းဘီရှညက
် ိ တွဲဖက်
ဝတ်ဆင် ပီး သန် ့ရှင်းမကိ ဖာ် ဆာင်သည့်အြဖူ ရာင်ကိ ရွးချယ်ထား
ပါ ကာင်း၊

ကိယ်ဝန် ဆာင်များအတွက်

ကိယ်စားလှယ်များနှင့်

ကိယ်ဝန် ဆာင်အကျကိ

လည်း ကာင်း၊ ချမ်း အး သာ ရာသီဥတအတွက် အ ပ ဝတ်အကျ
လက်ရှည်ကိလည်း ကာင်း၊ သူနာြပုဦး ဆာင်း(Cap)ကိ ရာထူးအဆင့်
အလိက် ခွဲြခားထားမည်ြဖစ် ကာင်း၊ ဖိနပ်အ ရာင်မှာလည်း အြဖူ
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ကျန်းမာ ရးနှငအ
့် ားကစားဝန် ကီးဌာန၊ သတင်းလာ

သူနာြပု/ သားဖွား သင်တန်း ကျာင်းမှ ဆရာများ၏ အရည်အ သွးကိ ြမင်တ
့ င်ြခင်းနှင့်
သင်ရးညန်
ိ
းတမ်းများ ဆန်းစစ်မမ
ွ း် မြခင်း
သူနာြပု/သားဖွား သင်တန်း ကျာင်းမှသင် ကား ရးဆရာများ

ညန်းတမ်းကိ ြပန်လည်ဆန်းစစ်ြခင်း၊ မွမ်းမြပင်ဆင်ြခင်းနှင့် သားဖွား

၏အရည်အ သွး ြမင့်တင်ရန်အတွက် သင် ကား ရးနှင့် စီမခန် ့ခွဲ ရး

သိပ္ပ ( ပါင်းကူး) (၂)နှစ် သင်ရိးညန်းတမ်း

ရးဆွဲနိင် ရး အလပ်ရ

ဆိင်ရာသင်တန်း ကိ (၁၂-၁၂-၂၀၁၆) မှ (၁၄-၁၂-၂၀၁၆) ရက် န ့အထိ

ဆွး နွးပွဲအား နြပည် တာ်၊ မဂလာသီရိ ဟိတယ်၌ (၁၃-၁၂-၂၀၁၆)

သူနာြပုသင်တန်း ကျာင်း ( နြပည် တာ်) တွင် ကျင်းပခဲ့ရာ တိင်း

မှ (၁၆-၁၂-၂၀၁၆) ရက် န ့အထိ ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ အဆိပါ သင်တန်း

ဒသ ကီး/ြပည်နယ် သူနာြပု/သားဖွားသင်တန်း ကျာင်းများမှ နည်းြပ

ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားများသိ ့ ကျန်းမာ ရး လူ ့စွမ်းအားအရင်းအြမစ်ဦးစီး

နှင့် ဒတိယနည်းြပ (၄၀)ဦး တက် ရာက်ခ့ဲ ကပါသည်။ ကျန်းမာ ရး

ဌာန၊ ညန် ကား ရးမှူးချုပ်

လူ ့စွမ်းအားအရင်းအြမစ်ဦးစီးဌာနနှင့်UNFPA, Jhpiego, 3 MDG

အဖွင့်အမှာစကား ြပာ ကားခဲ့ပါသည်။

အဖွဲ ့တိ ့ ပူး ပါင်း

ဒါက်တာ တင်တင် လး တက် ရာက်၍

ဆာင်ရွက် သာ ဘက်စသားဖွားဒီပလိမာ သင်ရိး

အ ကိမ် (၄၀) ြမာက် သွးလှူရှင် ဂဏ်ြပုပွဲကျင်းပြခင်း
နှစ်စဉ် ဒီဇင်ဘာလ (၁၄) ရက် န ့သည် National Blood
Donor Day ြဖစ်ပါသည်။ အ ကိမ် (၄၀)

ြမာက်

(၉) ဦး၊ အ ကိမ် (၁၀၀) အာက် သွးလှူရှင် (၃၄၅) ဦးတိ ့ကိ ဂဏ်ြပု

သွးလှူရှင်များ

တဆိပ်နှင့် ဂဏ်ြပုလက် ဆာင်များ ပးအပ်ချီးြမင့်ခဲ့ပါသည်။

ဂဏ်ြပုပွဲကိ (၁၇-၁၂-၂၀၁၆) ရက် န ့တွင် သူနာြပုတက္က သိလ် အစည်း

အလပ်သင်ဆရာဝန်များအား လပ်ငန်းခွင်သိ ့ မဝင် ရာက်မီ

အ ဝးခန်းမ၌ ကျင်းပခဲ့ရာ ကသ ရးဦးစီးဌာနမှ ညန် ကား ရးမှူးချုပ်

သွးသွင်းကသြခင်းနှင့် ပတ်သက် သာ Guideline များသိရှိ စရန်

ပါ မာက္ခ ဒါက်တာြမင့်ဟန် တက် ရာက်၍ အဖွင့်အမှာစကား ြပာ ကား

အတွက် (၂၇-၁၂-၂၀၁၆) ရက် န ့တွင် အမျိုးသား သွးဌာန၌ အလပ်

ခဲ့ပါသည်။ ၎င်းဂဏ်ြပုပွဲတွင် သွးလှူရှင် သဃာ (၃၃) ပါး၊

သင်ဆရာဝန် (၃၅) ဦးအား Common Module သင်တန်း ပိ ့ချ ပး

အ ကိမ်

(၁၀၀)အထက် သွးလှူရှင်(၇၂)ဦး၊ အ ကိမ(် ၁၀၀) ြမာက် သွးလှူရှင်

ခဲ့ပါသည်။
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သ တသနဆိင်ရာသင်တန်းနှငအ
့် ခမ်းအနားများကျင်းပြခင်း
ရန်ကန် မို ့ရှိ ဆးရ ကီးများ၏ ဆးရလပ်ငန်းတာဝန်များနှင့်
ဆးရတက်လူနာများ၏ ကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက် ပးမအ ပ

ဒသ ကီးအတွငး် ရှိ

ရန်ကန်ြပည်သူ ့ ဆးရ ကီး၊

ရန်ကန်အ ထွ ထွ

စိတ်

ရာဂါက ဆးရသစ် ကီး၊ ရန်ကန် ခတင် (၅၀၀) အထူးက ဆးရသစ်

ကျနပ်မအ ြခအ နနှင့်ပတ်သက်၍ ဆန်းစစ် လ့လာသည့် သ တသန

ကီး၊ အရိး ရာဂါက ဆးရ ကီး၊ ရန်ကန်က လး ဆးရ ကီးနှင့် ဗဟိ

လပ်ငန်းအတွက် အချက်အလက်

ကာက်ယူြခင်း သင်တန်း (Data

အမျိုးသမီး ဆးရများသိ ့ ကွင်းဆင်းသွား ရာက်၍ သ တသနစစ်တမ်း
များ ကာက်ယူ ကမည်ြဖစ်ပါသည်။

Collection Training for Identifying Hospital Workload and
Satisfaction of Inpatients at Tertiary Care Hospitals,
Yangon Region, Myanmar) အခမ်းအနားကိ (၁၃-၁၂-၂၀၁၆) ရက်
န ့တွင်

ဆးသ တသနဦးစီးဌာန၊ ဗဟိဇီဝ ဆးပညာစာ ကည့်တိက်

အစည်းအ ဝးခန်းမ (၁)၌ ကျင်းပြပုလပ်ရာ ညန် ကား ရးမှူးချုပ်
ဒါက်တာ ကျာ်ဇင်သန် ့ တက် ရာက်၍ အဖွင့်အမှာစကား ြပာ ကားခဲ့
ပါသည်။ အဆိပါအခမ်းအနားသိ ့ ဆးသ တသနဦးစီးဌာနမှ ဒတိယ
ညန် ကား ရးမှူးချုပ်များ၊ ညန် ကား ရးမှူးများ၊ ဒတိယညန် ကား ရး
မှူးနှင့် ဌာနခွဲမှူးများ၊ သင်တန်းဆရာများနှင့် သ တသနစစ်တမ်း
ကာက်ယူမည့် သ တသီပညာရှင် သင်တန်းသား/သင်တန်းသူ (၆၀)ဦး
ခန် ့တက် ရာက်ခ့ဲ ကပါသည်။ သင်တန်း ပီး ြမာက်ပါက ရန်ကန်တိင်း

ဆးသ တသနဦးစီးဌာနသည်

အရည်အ သွး

Institute မှတာဝန်ရှိပဂ္ဂိုလ်များ၊

အာနိသင်

ဆးသ တသနဦးစီးဌာနမှ ဒတိယ

ြပည့်ဝ၍ စိတ်ချရ သာ မဆိပ် ြဖ ဆး ထတ်လပ်မ တိးတက်ဖွ ့ဖိုး ရး

ညန် ကား ရးမှူးချုပ်များနှင့် ညန် ကား ရးမှူးများ၊ သ တသီပညာရှင်

အတွက် နည်းပညာပ့ပိးကူညီမစီမချက် ပီး ြမာက်ြခင်း အခမ်းအနားကိ

များ၊ အထူးကဆရာ၀န် ကီးများ၊ ြမန်မာ့ ဆးဝါးလပ်ငန်းမှ တာဝန်ရှိ

(၁၄-၁၂-၂၀၁၆)ရက် န ့တွင် ဗဟိဇီဝ ဆးပညာစာ ကည့်တိက် အစည်း

သူများနှင့် က မ်းကျင်ပညာရှင်များ စစ ပါင်း (၆၀)ဦးခန် ့ တက် ရာက်

အ ဝးခန်းမ၌ ကျင်းပရာ ဆးသ တသနဦးစီးဌာန၊ ညန် ကား ရးမှူး

ခဲ့ ကပါသည်။ အဆိပါ အခမ်းအနားတွင် (၃)နှစ် ကာလ စီမချက်အရ

ချုပ်

ဒါက်တာ ကျာ်ဇင်သန် ့

တက် ရာက်၍

အဖွင့်အမှာစကား

မဆိပ်များကိ သ တသန ြပုလပ်ြခင်း၊

ြပာ ကားခဲ့ပါသည်။ အခမ်းအနားသိ ့ ြမန်မာနိင်ငဆိင်ရာ ဘရာဇီးနိင်င

မဆိပ် ြဖ ဆး ထတ်လပ်မ

အတွက် ြပန်လည်ဆန်းစစ်အ ကြပုြခင်းနှင့်

သအမတ် ကီး H.E. Mr. Antonio Jose Maria de Souza e Silva၊

ရှ ့ဆက် ဆာင်ရွက်မည့်

ဒတိယအဆင့် စီမချက်လပ်ငန်းများအတွက် ဆွး နွးတင်ြပြခင်းတိ ့ကိ

ဘရာဇီးနိင်င ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက် ရး အဖွဲ ့အစည်းနှင့် Butantan

ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
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အစားအ သာက်နင
ှ ့် ဆးဝါးကွပက
် ဲ ရးဦးစီးဌာန၊ ဆးဝါးဓာတ ဗဒဓာတ်ခခ
ဲွ န်း( နြပည် တာ်)
နိင်ငတကာအသိအမှတြ် ပု ISO/IEC 17025: 2005 Accreditation Certificate ရရှိြခင်း
၂၀၁၆ ခနှစ်၊ အာက်တိဘာလတွင် အ မရိကန်မှ National
Accreditation Board (ANAB) လက် အာက်ရိှ ANSI-ASQ
National Accreditation Board သည်
ဆးဝါးဓာတ ဗဒ
ဓာတ်ခွဲခန်း ( နြပည် တာ်) သိ ့ ပဏာမလာ ရာက် စစ် ဆးရာတွင်
အထူးပင်ြပည့်စ ကာင်းမွန် ကာင်း တွ ့ရှိရသည့်အတွက် ISO/ IEC
17025: 2005 Accreditation Certificate ကိ (၁၃-၁၂-၂၀၁၆)
ရက် န ့တွင် ထတ် ပးခဲ့ ပီး ၄င်းတိ ့၏ Official Website တွင်
ထတ်လင့်ခဲ့ပါသည်။ ဆးါးဓာတ ဗဒဓာတ်ခွဲခန်း( နြပည် တာ်)သည်
ြမန်မာနိင်င၏ ပထမဆး သာ နိင်ငတကာ အသိအမှတြ် ပု ဆးဝါး
ဓာတ်ခွဲခန်း ြဖစ်ပါသည်။

ကျန်းမာ ရးနှင့်အားကစားဝန် ကီးဌာန၊ အစားအ သာက်နင
ှ ့်
ဆးဝါးကွပ်ကဲ ရးဦးစီးဌာနရှိ ဓာတ်ခွဲခန်းများသည်အစားအ သာက်၊
ဆးဝါး၊ အလှကန် ဆးပစ္စည်းများ
ဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းမနှင့်
အရည်အ သွး ကာင်းမွနမ
် ရှိ/မရှိအား စစ် ဆး ပးလျက်ရှိပါသည်။
ဆးဝါးဓာတ ဗဒဓာတ်ခွဲခန်း( နြပည် တာ်) သည် ဓာတ်ခွဲဝန်ထမ်း
(၂၄) ဦးြဖင့် ြမန်မာနိင်င ဆးဝါးမှတ်ပတင် လ ာက်ထားလာ သာ
ဆးဝါးနမူနာများ၊ ဈးကွက် ဆးဝါးနမူနာများ၊ အြခား သာ ဝန် ကီး
ဌာနများမှ ပးပိ ့လာ သာ ဆးဝါးနမူနာများအား အရည်အ သွး
စစ် ဆး ပးလျက်ရှိပါသည်။
ဤသိ ့ ဆာင်ရွက်ရာတွင် ဓာတ်ခွဲခန်းများ၏ အရည်အ သွး
ြမင့်တင် ရးအတွက် နိင်ငတကာမှ ဓာတ်ခွဲက မ်းကျင်အတတ်ပညာရှင်
များအား ဖိတ် ခ ၍ ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်ခဲ့ရာ အ မရိကန်အ ြခစိက်
USP (Promoting the Quality of Medicine - PQM) , USAID,
UNOPS နှင့် WHO တိ ့မှ အကူအညီ အ ထာက်အပ့များကိ ၂၀၁၃
ခနှစ်တွင် စတင်ရရှိခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၄ ခနှစ်၊ မတ်လမှ စတင်၍ USP
(PQM) သည် အစားအ သာက်နင
ှ ့် ဆးါးကွပ်ကဲ ရးဦးစီးဌာနနှင့်
သ ဘာတူညီမစီမချက် ြပုလပ်ခဲ့ ပီး ၄င်း သ ဘာတူညီမအရ USP
(PQM) မှ ဓာတ်ခွဲက မ်းကျင်ပညာရှင်များ (Laboratory Experts)
များသည် အ ကိမ်များစွာ လာ ရာက်ခဲ့ ပီး သင်တန်းများပိ ့ချ၍ ဆးါး
ဓာတဓာတ်ခွဲခန်း( နြပည် တာ်) အား နိင်ငတကာအသိအမှတ်ြပု ISO
17025: 2005 Accreditation ရရှိရန် အစီအစဉ်များ ရးဆွဲ၍ ကူညီ
ဆာင်ရွက် ပးခဲ့ပါသည်။

ဆးဆိင်များစစ် ဆးြခင်းနှင့် ဈးကွက် ဆးဝါးနမူနာ ကာက်ယြူ ခင်း
အစားအ သာက်နှင့် ဆးဝါးကွပ်ကဲ ရးဦးစီးဌာနမှ ညန် ကား
ရးမှူး( ဆးဝါး) ဦး ဆာင် သာအဖွဲ ့သည် (၃-၁၂-၂၀၁၆) နှင့် (၄-၁၂၂၀၁၆) ရက် န ့များတွင် ရှမ်းြပည်နယ် ( တာင်ပိင်း) တာင် ကီး မို ့ ရှိ
ဆးဝါး ကီး ကပ်ကွပ်ကဲ ရး လပ်ငန်းရပ်များကိ စိစစ် ကပ်မတ်ြခင်း၊
စျးကွက် ဆးဝါးနမူနာ ကာက်ယူြခင်း၊ ထိန်းချုပ် ဆးဝါး ရာင်းချ
သည့် ဆးဆိင်များစစ် ဆးြခင်း၊ (၁၆-၁၂-၂၀၁၆) မှ (၁၈-၁၂-၂၀၁၆)
ရက် န ့အထိ တနသာရီတင်
ိ း ဒသ ကီး၊ ထားဝယ် မို ့နှင့် မိတ် မို ့များရှိ
ဆးဝါး ကီး ကပ် ကွပက
် ဲ ရး လပ်ငန်းရပ်များကိ စိစစ် ကပ်မတ်ြခင်း၊
စျးကွက် ဆးဝါးနမူနာ ကာက်ယြူ ခင်းနှင့် ထိနး် ချုပ် ဆးဝါး ရာင်းချ
သည့် ဆးဆိင်များအား စစ် ဆးြခင်းလပ်ငန်းများ ဆာင်ရက
ွ ခ
် ပ
့ဲ ါသည်။
ပဲခူးတိင်း ဒသ ကီး၊ အစားအ သာက်နှင့် ဆးဝါးကွပ်ကဲ ရးဦးစီးဌာနမှ
၂၀၁၆ ခနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလတွင် ပဲခူး မို ့နှင့် ပဲခူး မို ့နယ် ထး ကီး ကျးရွာ
တိ ့၌ Good Pharmacy Practice အပါအဝင် ဆးဝါးဆိင်ရာ
အသိပညာ ပး ဆွး နွးြခင်း၊ ပဲခူး မို ့ ပ ရှိ ဆးဆိင်များအားကွင်းဆင်း

စစ် ဆးြခင်း၊ စာသင် ကျာင်း မန် ့ ဈးတန်း အစားအ သာက် ဘး
အန္တရာယ် ကင်းရှင်း ရးလပ်ငန်း စီမချက်အရ နမူနာ ကာက်ယူထား
သာ အစားအ သာက်နမူနာများကိ ဆိး ဆးပါဝင်မ စစ် ဆးြခင်းများ
ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
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ကျန်းမာ ရးနှငအ
့် ားကစားဝန် ကီးဌာန၊ သတင်းလာ

အမျိုးသားတခွနစ
် က်
ိ ပိုင်ပမ
ဲွ ျားကျင်းပြခင်း
အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာနနှင့် ြမန်မာနိင်ငလက် ဝှ ့အဖွဲ ့ချုပ်တိ ့ ပူး ပါင်း ကျင်းပသည့် (၂၀၁၆) ခနှစ် အမျိုးသားတခွန်စိက်
လက် ဝှ ့ပိုင်ပွဲကိ ဒီဇင်ဘာလ (၁) ရက် န ့မှ (၃) ရက် န ့အထိ ရန်ကန်တိင်း ဒသ ကီး သဃန်းက န်း မို ့နယ်၊ လူငယ် လ့ကျင့် ရးစခန်း (YTC) ရှိ
လက် ဝှ ့ လ့ကျင့် ရး အားကစားရ၌ ကျင်းပ ြပုလပ်ခဲ့ ပီး အမျိုးသား(၄၉) ကီလိတန်းမှ (၇၅) ကီလိ တန်းအထိ (၇) တန်း ပိုင်ပွဲ၊ အမျိုးသမီး(၄၈)
ကီလိတန်းမှ (၆၀) ကီလိတန်း အထိ (၅) တန်း ပိုင်ပွဲများ ကျင်းပခဲ့ရာ ြပည်ထဲ ရးအသင်းမှ အ ကာင်းဆးဆ အသီးသီး ဆွတ်ခူးခဲ့ပါသည်။
ြမန်မာနိင်ငစက်ဘီးအဖွဲ ့ချုပ်နှင့် မိတ်ဖက်ပဂ္ဂလိကလပ်ငန်းများ ပူး ပါင်း ကျင်းပ
သည့် (၅၈) ကိမ် ြမာက် အမျိုးသား တခွန်စိက် ဆဖလား တာ ဝး စက်ဘီး ပိုင်ပွဲကိ
ဒီဇင်ဘာလ (၂) ရက် န ့မှ ဒီဇင်ဘာလ (၆) ရက် န ့အထိ ပဂ-မိတ္ထီလာ တာ ဝး စက်ဘီး
ပိုင်ပွဲ၊ မိတ္ထီလာ-ပျဉ်းမနား တာ ဝးစက်ဘီး ပိုင်ပွဲ၊ နြပည် တာ် ဝ သိဒ္ဓိ စက်ဘီး
လ့ကျင့် ရးကွင်း၌ တစ်ဦးချင်း စချိန်ြပု ပိုင်ပွဲ၊ နြပည် တာ် Mount Pleasant
စက်ဘီးအားကစားကွင်း၌ BMX, Down Hill, Cross Country ပိုင်ပွဲများ
ကျင်းပခဲ့ရာ အမျိုးသားတခွန်စိက်ဆဖလားကိ နြပည် တာ် အားကစား လ့ကျင့် ရး
စခန်း(A)အသင်းက ဆွတ်ခူးရရှိခဲ့ပါသည်။

ကမ္ဘာအ
့ ဆင်န
့ င
ှ ့် အာရှအဆင့် ပိုင်ပမ
ဲွ ျားတွင် ြမန်မာအားကစားသမားများ ၀င် ရာက်ယဉ
ှ ် ပိုင်ြခင်း
ကမ္ဘာ့ကာယဗလအားကစားအဖွဲ ့ချုပ်မှ ထိင်းနိင်င၊ ပတ္တယား မို ့၌ ကျင်းပ
သာ (၈) ကိမ် ြမာက် World Body Building and Physique Sports
Championship ပိုင်ပွဲတွင် ြမန်မာ့လက် ရွးစင် ကာယဗလအားကစားသမား
ထွန်းထွန်း အာင်သည် အသက် (၄၀)နှစ် နှင့် အထက် ကမ္ဘာ့မာစတာ (၆၀) ကီလိ
တန်းတွင် ဝင် ရာက်ယှဉ် ပိုင်ရာ အဆင့်(၅) ရရှိခဲ့ပါသည်။ အိန္ဒိယနိင်ငတွင် ဒီဇင်ဘာလ
(၅)ရက် န ့မှ (၁၂)ရက် န ့ အထိကျင်းပ ြပုလပ် ခဲ့သည့် IBSF World Billiards
Championship 2016 ပိုင်ပွဲတွင် ြမန်မာနိင်ငမှ အာင် ဌးက ဆီမီးဖိင်နယ်သိ ့
တက် ရာက်ခဲ့ ပီး ကးတဆိပ်ဆကိ ရရှိခဲပ
့ ါသည်။
အာရှပီတန်းအဖွဲ ့ချုပ်နှင့် ြမန်မာနိင်ငပီတန်းအဖွဲ ့ချုပ်တိ ့ ပူး ပါင်း၍ 20th Asian Petanque Championship 2016 ပိုင်ပွဲကိ ဒီဇင်ဘာလ
(၁၇) ရက်နှင့် (၁၈) ရက် န ့များတွင် နြပည် တာ်၌ ကျင်းပြပုလပ်ခဲ့ရာ အိမ်ရှင်ြမန်မာ အပါအဝင် ထိင်း၊ ဘရူနိင်း၊ က မ္ဘာဒီးယား၊ စင်ကာပူ၊
လာအိ၊ ဂျပန်၊ တရတ် (တိင် ပ)၊ မ လးရှား နိင်ငတိ ့မှ ပိုင်ပွဲဝင်အင်အား (၁၂၉) ဦး ပါဝင်ယှဉ် ပိုင်ခဲ့ ပီး ြမန်မာ (A) အသင်းသည် Womens’
Triple ပိုင်ပွဲ၌ ရတဆိပ် ဆွတ်ခးူ ရရှိ ပီးWoman’sShooting ပိုင်ပွဲတွင် ငွတဆိပ်ဆွတ်ခူးရရှိခဲ့ပါသည်။

ြမန်မာနိင်ငအားကစားအဖွဲ ့ချုပ်များ ြပန်လည်ဖဲွ ့စည်းြခင်းနှငစ
့် ပ်လျဉ်း၍ ရှငး် လင်းပွက
ဲ ျင်းပြခင်း
အားကစားအဖွဲ ့ချုပ်များ ြပန်လည်ဖွဲ ့စည်းြခင်းနှင့် စပ်လျဉ်း သာ စာနယ်ဇင်း
ရှင်းလင်းပွဲကိ (၁၉-၁၂-၂၀၁၆)ရက် န ့တွင် ရန်ကန် မို ့၌ ကျင်းပြပုလပ်ခဲ့ရာ အားကစားနှင့်
ကာယပညာဦးစီးဌာန၊ ညန် ကား ရးမှူးချုပ် ဦးမျိုးလင်က ြပာင်းလဲလာ သာ ခတ်စနစ်
နှင့်အညီ အဖွဲ ့ချုပ်များ၏ အလပ်အမ ဆာင် အဖွဲ ့ဝင်များကိ ပွင့်လင်းြမင်သာစွာ ရွးချယ်
တင် ြမာက်မည်ြဖစ် ကာင်း၊ အဖွဲ ့ချုပ် (၄၈) ခအနက် ယာယီ ဖွဲ ့စည်းခွင့်ြပု ပီး (၄၄)ဖွဲ ့၊
ခွင့်ြပုမည့်အဖွဲ ့ (၂) ဖွဲ ့နှင့် ဆာင်ရွက်ဆဲအဖွဲ ့ (၂) ဖွဲ ့ရှိပါ ကာင်း၊ (၂၉) ကိမ် ြမာက် အ ရှ ့
တာင်အာရှအားကစား ပိုင်ပွဲအ ပီးတွင် အဖွဲ ့ချုပ်များအတည်ြပု ဖွဲ ့စည်း ရးကိ ဆာင်ရွက်
သွားမည်ြဖစ် ပီး ြမန်မာနိင်ငအိလပစ် ကာ်မတီကိလည်းြပန်လည်ဖွဲ ့စည်းမည်ြဖစ်ပါ ကာင်း
ရှင်းလင်း ြပာ ကားပါသည်။ ထိကဲ့သိ ့ြပန်လည်ဖွဲ ့စည်းရာတွင် အဖွဲ ့ချုပ်များ၏ပကတိအ ြခ
အ နကိသးသပ်ြခင်း၊ ဖွဲ ့စည်းပစည်းမျဉ်းများ ရးဆွဲြခင်း၊ ရွးချယ် ရးဆိင်ရာ ဥပ ဒများ
ရးဆွဲြခင်း ဟူ သာ အဆင့် (၃) ဆင့်ြဖင့် ဆာင်ရွက်သွားမည် ြဖစ်ပါသည်။
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(၂၀၁၆) ခနှစ၊် ဒီဇင်ဘာလအတွငး် ဆာင်ရက
ွ ခ
် သ
့ဲ ည့်
အစည်းအ ဝး/အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ/သင်တန်းများ
ြပည်သူ ့ကျန်းမာ ရးဦးစီးဌာန
ခခကျ/ကာလသား ရာဂါတိက်ဖျက် ရးစီမချက်
စဉ်

အစည်းအ ဝး/ အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ/ သင်တန်းအမည်

၁

ကမ္ဘာ့ခခအားကျဆင်းမကူးစက် ရာဂါတိက်ဖျက် ရး န ့အခမ်းအနား

၂

အိမ်တိင်ရာ ရာက်ြပုစ စာင့် ရှာက်မလပ်ငန်းအတွက် အ ြခခကျန်းမာ ရးဝန်ထမ်းများအား သင်တန်း ပးြခင်း

၃

မိခင်မှက လးသိ ့ အိပ်ချ်အိင်ဗွီပိးကူးစက်မ တားဆီးကာကွယ် ရးလပ်ငန်းစဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ အစိးရ ဆးရ

တက် ရာက်သူ
အခမ်းအနား

(၁၃၅) ဦး

သင်တန်း

(၆၀) ဦး

အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ

(၇၀) ဦး

အစည်းအ ဝး

(၃၀) ဦး

သင်တန်း

(၃၀) ဦး

သင်တန်း

(၄၅) ဦး

ဆးခန်းများနှင့် ပဂ္ဂလိက ဆးရ ဆးခန်းများအား ညိနင်း ဆွး နွးပွဲ
၄

အိပ်ချ်အိင်ဗွီနည်းပညာပိင်းဆိင်ရာပ့ပိး ရးအဖွဲ ့အစည်းအ ဝး(Core HIV TSG Meeting)

၅

အအာတီ (ART) ဆးကသြခင်းဆိင်ရာလပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်၍ အထူးကဆရာဝန် ကီးများအား
သင်တန်း ပးြခင်း (ART Training for Specialists)

၆

လိင်မတ
ှ ဆင့်ကူးစက်တတ် သာ ရာဂါများအား လက္ခဏာ ပါင်းစအ ပ အ ြခခ၍ ကသြခင်းဆိင်ရာ
သင်တန်းများ ပးြခင်း
အမျိုးသားတီဘီ ရာဂါတိက်ဖျက် ရးစီမချက်

စဉ်

အစည်းအ ဝး/ အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ/ သင်တန်းအမည်

တက် ရာက်သူ

၁

တီဘီ ဆးနှင့် ဆးပစ္စည်းများဆိင်ရာစီမခန် ့ခွဲမသင်တန်း

သင်တန်း

(၂၄) ဦး

၂

တီဘီ ရာဂါတိက်ဖျက် ရးဆိင်ရာနှစ်သိမ့် ဆွး နွးပညာ ပးြခင်းသင်တန်း

သင်တန်း

(၁၃၈) ဦး

၃

အ ြခခကျန်းမာ ရးဝန်ထမ်းများအတွကတ
် ီဘီ ရာဂါတိက်ဖျက် ရးစီမခန် ့ခွဲမသင်တန်း

သင်တန်း

(၁၇၅) ဦး

၄

ခရိင်အဆင့် တီဘီ ရာဂါတိက်ဖျက် ရးစီမခန် ့ခွဲမသင်တန်း

သင်တန်း

(၂၉) ဦး

သင်တန်း

(၆၂) ဦး

၅

ဆးယဉ်ပါးတီဘီ ရာဂါတိက်ဖျက် ရးဆိင်ရာ မှတ်တမ်းတင်ြခင်းနှင့် အစီရင်ခြခင်းပစများ သင်တန်း

၆

GeneXpert သင်တန်း

သင်တန်း

(၃၈) ဦး

၇

ြပည်သူ ့ ဆးရ ကီးများတွင် တီဘီ ရာဂါတိက်ဖျက် ရးဆိင်ရာ စီမခန် ့ခွဲမသင်တန်း

သင်တန်း

(၆၀) ဦး

၈

ဓါတ်ခွဲဝန်ထမ်းများအတွက် သလိပ်မှန်ဘီလူး ကည့် တီဘီဓါတ်ခွဲသင်တန်း

သင်တန်း

(၁၃၈) ဦး

၉

အရှိန်အဟန်ြမင့် တီဘီ ရာဂါရှာ ဖွြခင်းအတွက် ရွ ့လျားအဖွဲ ့များ (TB-ACF Mobile Team) ြဖင့်
ဆာင်ရွက်ရာတွင် ဓါတ်မှန်ဖတ်ြခင်းဆိင်ရာသင်တန်း

သင်တန်း

(၁၆) ဦး

၁၀

တိင်း ဒသ ကီး/ြပည်နယ် တီဘီဆရာဝန် ကီးများနှင့် သးလပါတ်လပ်ငန်းများ စီမချက် ရးဆွဲြခင်း

အစည်းအ ဝး

(၄၅) ဦး

၁၁

(၂၀၁၅) ခနှစ်အတွက် ဗဟိအဆင့်နှစ်ပါတ်လည် ဆးယဉ်ပါးတီဘီလပ်ငန်းဆန်းစစ် ဆွး နွးပွဲ

အစည်းအ ဝး

(၁၂၀) ဦး

၁၂

(၂၀၁၅) ခနှစ်အတွက် Public Public Mix DOTS (PPM-DOTS) ဆးရ ကီးများ၏ နှစပ
် တ်လည်

အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ

(၈၃) ဦး

အစည်းအ ဝး

(၅၉) ဦး

တီဘီလပ်ငန်းဆန်းစစ် ဆွး နွးပွဲ
၁၃

(၂၀၁၆) ခနှစ်အတွက် အရှိန်အဟန်ြမင့် တီဘီ ရာဂါရှာ ဖွြခင်းဆိင်ရာ နှစ်ပတ်လည်ဆန်းစစ်အစည်းအ ဝး
(TB ACF Annual Review Meeting )
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စဉ်

အစည်းအ ဝး/ အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ/ သင်တန်းအမည်

တက် ရာက်သူ

၁၄

(၂၀၁၇-၂၀၁၈) ခနှစ်တွင် နိင်ငတစ်ဝန်း တီဘီ ရာဂါ စစ်တမ်း ကာက်ယူရန် ကိုတင်ညိနင်းြခင်း

အစည်းအ ဝး

(၁၅) ဦး

၁၅

ြမန်မာ-ထိင်း နှစ်နိင်ငနယ်စပ် ကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက်မဆိင်ရာအစည်းအ ဝး

အစည်းအ ဝး

(၂၅) ဦး

၁၆

ဗဟိအဆင့် တီဘ/ီ အိပ်ချ်အိင်ဗွီ နှစပ
် တ်လည် လပ်ငန်းဆန်းစစ် ဆွး နွးပွဲ (၂၀၁၆)

အစည်းအ ဝး

(၁၁၀) ဦး

ငှကဖ
် ျား ရာဂါတိက်ဖျက် ရးစီမချက်
စဉ်

အစည်းအ ဝး/ အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ/ သင်တန်းအမည်

၁

ရပကန/ငှက်ဖျား ရာဂါတိက်ဖျက် ရးစီမချက်နှစ်ပတ်လည်လပ်ငန်းဆန်းစစ်ြခင်းအလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ (၂၀၁၆)

၂

အဏ ကည့်မှန်ဘီလူးြဖင့် ငှက်ဖျား ရာဂါရှာ ဖွစစ် ဆးြခင်း အ ြခခသင်တန်း

တက် ရာက်သူ
အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ

(၈၈) ဦး

သင်တန်း

(၂၄) ဦး

မျက်ခမ်းစပ်နင
ှ မ
့် ျက်မြမင်ကာကွယ် ရးစီမကိနး်
စဉ်
၁

အစည်းအ ဝး/ အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ/ သင်တန်းအမည်
ပဏာမမျက်စိကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက်မသင်တန်း( ချာက်၊ စလင်း၊ ရစ ကို)

တက် ရာက်သူ
သင်တန်း

(၁၃၂) ဦး

အနာ ကီး ရာဂါတိက်ဖျက် ရးစီမချက်
စဉ်

အစည်းအ ဝး/ အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ/ သင်တန်းအမည်

၁

ဗဟိအဆင့် အနာ ကီး ရာဂါတိက်ဖျက် ရးလပ်ငန်းညိနင်း ဆွး နွးပွဲ

၂

အနာ ကီး ရာဂါတိက်ဖျက် ရးလပ်ငန်း စွမ်း ဆာင်ရည်ြမင့်မား စ ရး အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ

တက် ရာက်သူ
အစည်းအ ဝး

(၆၅) ဦး

အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ

(၃၄၃) ဦး

စစ ပါင်း (၇) ကိမ်
မကူးစက်နင်
ိ သာ ရာဂါများ ကာကွယန
် မ
ိှ န
် င်း ရးဌာနခွဲ
စဉ်

အစည်းအ ဝး/ အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ/ သင်တန်းအမည်

တက် ရာက်သူ

၁

ကင်ဆာ ရာဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ် ရး အမျိုးသားအဆင့် မဟာဗျူဟာစီမကိန်းဆိင်ရာအလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ

အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ

(၆၀) ဦး

၂

တာင် ကီး မို ့နယ်နှင့် စစ်ကိင်း မို ့နယ်ရှိ ဆရာဝန်များအတွက် အတက် ရာဂါကသြခင်းဆိင်ရာသင်တန်း

သင်တန်း

(၅၁) ဦး

၃

အ ြခခကျန်းမာ ရးဝန်ထမ်းများအတွက် အတက် ရာဂါကသြခင်းဆိင်ရာသင်တန်း

သင်တန်း

(၁၈၇) ဦး

၄

အရသားဖွားများနှင့် လူထကျန်းမာ ရးလပ်သားများအတွက် အတက် ရာဂါကသြခင်းဆိင်ရာသင်တန်း

သင်တန်း

(၁၆၀) ဦး

၅

ြမန်မာနိင်ငအတက် ရာဂါစီမချက်၏ နှစ်ပတ်လည်လပ်ငန်း ဆန်းစစ် ဆွး နွးပွဲ

အစည်းအ ဝး

(၅၈) ဦး

၆

ြမန်မာနိင်ငအတက် ရာဂါစီမချက်လစဉ် ကာ်မတီအစည်းအ ဝးပွဲ

အစည်းအ ဝး

(၁၅) ဦး

၇

လူထအ ြခြပုမသန်စွမ်းမကာကွယ် ရးသင်တန်း ( တာင် ကီး မို ့နယ်)

သင်တန်း

(၁၇၈) ဦး

၈

လူထအ ြခြပုမသန်စွမ်းမကာကွယ် ရးသင်တန်း (ပဲခူး မို ့နယ်)

သင်တန်း

(၁၅၆) ဦး

၉

နှလး သွး ကာ ရာဂါထိန်းသိမ်း ရးစီမချက်၏ အ ြခခအသက်ကယ်ြပုစနည်းသင်တန်း

သင်တန်း

(၁၂၀) ဦး

၁၀

နှလး သွး ကာ ရာဂါထိန်းသိမ်း ရးစီမချက်၏ လးဘက်နာနှလး ရာဂါဆိင်ရာအလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ

အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ

(၁၂၀) ဦး

၁၁

နှလး သွး ကာ ရာဂါထိန်းသိမ်း ရးစီမချက်၏ သွးတိး ရာဂါဆိင်ရာအလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ

အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ

(၁၂၀) ဦး
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စဉ်
၁၂

အစည်းအ ဝး/ အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ/ သင်တန်းအမည်
ဆရာဝန်များနှင့်လူထကျန်းမာ ရးလပ်သားများအတွက် နာတာရှညအ
် ဆတ်နှင့် အသက်ရှူလမ်း ကာင်း

တက် ရာက်သူ
သင်တန်း

(၁၀၀) ဦး

သင်တန်း

(၇၅) ဦး

ဆိင်ရာ ရာဂါ ကာကွယ်ကသြခင်းသင်တန်း (ရန်ကန် မို ့)
၁၃

ဆရာဝန်များနှင့်လူထကျန်းမာ ရးလပ်သားများအတွက် နာတာရှညအ
် ဆတ်နှင့် အသက်ရှူလမ်း ကာင်း
ဆိင်ရာ ရာဂါ ကာကွယ်ကသြခင်းသင်တန်း (ြပည် မို ့)

အ ြခခကျန်းမာ ရးဌာနခွဲ
စဉ်

အစည်းအ ဝး/ အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ/ သင်တန်းအမည်

၁

တိင်း ဒသ ကီးအဆင့် သက် ကီးရွယ်အိကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက်မလပ်ငန်းအသိ ပးရှင်းလင်းပွဲ

၂

တိင်း ဒသ ကီးအဆင့် သက် ကီးရွယ်အိကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက်မသင်တန်း

၃

ဆးလိပ်နှင့် ဆးရွက် ကီးထွက်ပစ္စည်းသးစွဲမထိန်းချုပ် ရးဥပ ဒ(၂၀၀၆)ကိ ြပန်လည်ြပင်ဆင်ြခင်း

တက် ရာက်သူ
အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ

(၁၀၀) ဦး

သင်တန်း

(၆၀) ဦး

အစည်းအ ဝး

(၄၂) ဦး

ညိနင်းအစည်းအ ဝး
အာဟာရဖွ ့ဖုိ း ရးဌာနခွဲ
စဉ်
၁

အစည်းအ ဝး/ အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ/ သင်တန်းအမည်
Curriculum related Knowledge in Microbiology/ Nutrition & Midwifery Faculty Members

တက် ရာက်သူ
အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ

(၂) ဦး

အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ
၂

ဆန်တွင် အဏအာဟာရြဖည့်စွက်ြခင်းလပ်ငန်းအဖွဲ ့အစည်းအ ဝး

အစည်းအ ဝး

(၁၇) ဦး

၃

Essential Nutrition Action သင်တန်း

သင်တန်း

(၂၀) ဦး

၄

ြမန်မာနိင်င အဏအာဟာရနှင့်အစာစားသးမအ ြခအ န လ့လာ ရးစစ်တမ်း စာရင်း ကာက်လပ်ငန်းများ

သင်တန်း

(၇၇) ဦး

အတွက် ဆရာြဖစ်သင်တန်း (TOT Training)

မိခင်နင
ှ မ
့် ျိုးဆက်ပာွ းကျန်းမာ ရးဌာနခွဲ
စဉ်

အစည်းအ ဝး/ အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ/ သင်တန်းအမည်

၁

မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာ ရး ကာ်မတီလပ်ငန်းညိနင်းအစည်းအ ဝး

၂

Consensus Building Workshop for Family Planning 2020 အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ

၃

ပျိုရွယ်သူမျိုးဆက်ပွားကျန်းမာ ရးဆိင်ရာ အတိင်ပင်ခ ဆွး နွးြခင်းသင်တန်း

၄

တက် ရာက်သူ
အစည်းအ ဝး

(၅၀) ဦး

အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ

(၄၁) ဦး

သင်တန်း

(၃၅) ဦး

မိခင် သဆးမဆိင်ရာ စာင့် ကပ် ကည့်ရြခင်းနှင့် တ ့ြပန် ဆာင်ရွက်ြခင်းလပ်ငန်း (Maternal Death

အသိ ပး ဆွး နွးပွဲ

(၄၆၉) ဦး

Surveillence Response - MDSR) အသိ ပး ဆွး နွးပွဲနှင့် သင်တန်းများ (ဧရာဝတီ၊ တနသာရီ၊

နှင့်သင်တန်း

စစ်ကိင်းနှင့် မ ကွးတိင်း ဒသ ကီး၊ မွန်၊ ကရင်၊ ကယားနှင့် ကချင်ြပည်နယ်၊ နြပည် တာ်)
၅

မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာ ရး ဆးဝါးပစ္စည်း ထာက်ပ့ြဖန် ့ြဖူး ရးစနစ် (Reproductive Health Commodity
Logistics System - RHCLS) ဆရာြဖစ်သင်တန်းနှင့် ဆင့်ပွားသင်တန်းများ (မွန်နှင့် ကရင်ြပည်နယ်)
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သင်တန်း

(၇၃၅) ဦး

ကျန်းမာ ရးနှငအ
့် ားကစားဝန် ကီးဌာန၊ သတင်းလာ

က လးကျန်းမာ ရးဖွ ့ဖုိ း ရးဌာနခွဲ
စဉ်

အစည်းအ ဝး/ အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ/ သင်တန်းအမည်

၁

က လး သဆးမ စာင့် ကပ် လ့လာြခင်းနှင့်တန် ့ြပန် ဆာင်ရွက်ြခင်းဆိင်ရာ အသိ ပး ဆွး နွးြခင်း

၂

တိင်း ဒသ ကီး/ြပည်နယ်အဆင့်က လး သဆးမ စာင့် ကပ် လ့လာြခင်းနှင့်တ ့ြပန် ဆာင်ရွက်ြခင်းဆိင်ရာ

တက် ရာက်သူ
အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ

(၇၉) ဦး

သင်တန်း

(၃၄) ဦး

ဆရာြဖစ်သင်တန်း
ကျာင်းကျန်းမာ ရးဌာနခွဲ
စဉ်

အစည်းအ ဝး/ အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ/ သင်တန်းအမည်

တက် ရာက်သူ

၁

National Consultative Meeting for Comprehensive School Health Program အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ

အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ

(၇၀) ဦး

၂

နှစ်ပတ်လည် ကျာင်းကျန်းမာ ရးအဆင့်ြမင့်တင်ြခင်း လပ်ငန်းဆန်းစစ်ညိနင်း ဆွး နွးပွဲ

အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ

(၅၀) ဦး

သင်တန်း

(၆၀) ဦး

၃

ကျာင်းကျန်းမာ ရးအဆင့်ြမင့်တင်ြခင်းဆရာြဖစ်သင်တန်း
ပတ်ဝန်းကျင်သန် ့ရှငး် မဆိင်ရာဌာနခွဲ

စဉ်
၁

အစည်းအ ဝး/ အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ/ သင်တန်းအမည်
ကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက်မဌာနများတွင် ရ ကာင်း ရသန် ့ရရှိ ရး၊ သန် ့ရှင်း ရးနှင့် တစ်ကိယ်ရည်သန် ့ရှင်း ရး

တက် ရာက်သူ
အစည်းအ ဝး

(၂၆) ဦး

ဆာင်ရွက် ရးဆိင်ရာ အဓိကသက်ဆိင်သူများအဖွဲ ့ အစည်းအ ဝး
ဗဟိကူးစက် ရာဂါတိက်ဖျက် ရးဌာနခွဲ
စဉ်

အစည်းအ ဝး/ အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ/ သင်တန်းအမည်

တက် ရာက်သူ

၁

ကူးစက် ရာဂါကာကွယ်နှိမ်နင်း ရးဥပ ဒ အသစ်ြပန်လည် ရးဆွဲ ရးလပ်ငန်း ညိနင်းအစည်းအ ဝး

အစည်းအ ဝး

(၄၀) ဦး

၂

One Health၊ ဘးအန္တရာယ်ဆိင်ရာ ဆက်သယ
ွ ် ရးစီမချက်၊ ကမ္ဘာ့လူတပ် ကွးစီမချက်တိ ့နှင့်စပ်လျဉ်း၍

အစည်းအ ဝး

(၄၀) ဦး

ပညာရပ်ဆိင်ရာ ညိနင်းအစည်းအ ဝး
၃

ဗိင်းရပ်စ်စီ အသည်း ရာင်ကူးစက် ရာဂါ ကသ ရးလမ်းညန်ချက်များကိ ြဖည့်စွက်မွမ်းမြပင်ဆင်ြခင်း

အစည်းအ ဝး

(၁၅) ဦး

၄

ဗိင်းရပ်စ်စီ အသည်း ရာင်ကူးစက် ရာဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ြပုြခင်းဆိင်ရာ အစည်းအ ဝး

အစည်းအ ဝး

(၁၈) ဦး

၅

တပ် ကွးဆန် သာ ဖျားနာ ရာဂါနှင့် ရတ်တရက်ြပင်းထန်အသက်ရလမ်း ကာင်းကူးစက် ရာဂါ စာင့် ကပ်

သင်တန်း

(၆၀) ဦး

ကည့်ရြခင်း၊ လူတပ် ကွးနှင့် ကက်ငှက်တပ် ကွး ရာဂါ ကိုတင်ြပင်ဆင်ြခင်းနှင့် တ ့ြပန် ဆာင်ရွက်ြခင်း
ဆိင်ရာသင်တန်း (လားရး၊ မန္တ လး)
တိးချဲ ့ကာကွယ် ဆးထိးလပ်ငန်းဌာနခွဲ
စဉ်
၁

အစည်းအ ဝး/ အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ/ သင်တန်းအမည်
ပိလီယိ ရာဂါပိးပ ပျာက် ရးအမျိုးသားအဆင့်အသိအမှတ်ြပု ကာ်မတီအစည်းအ ဝး (၂/၂၀၁၆)
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တက် ရာက်သူ
အစည်းအ ဝး

(၃၀) ဦး

ကျန်းမာ ရးနှငအ
့် ားကစားဝန် ကီးဌာန၊ သတင်းလာ

စီမကိနး် ဌာနခွဲ
စဉ်
၁

တက် ရာက်သူ

အစည်းအ ဝး/ အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ/ သင်တန်းအမည်
အမျိုးသားကျန်းမာ ရးစီမကိန်း (၂၀၁၇-၂၀၂၁) ရးဆွဲြခင်းလပ်ငန်းစဉ် (NHP Formulation Process at a

ဆွး နွးပွဲ

(၃၀) ဦး

အစည်းအ ဝး

(၂၀) ဦး

Glance) ဆွး နွးပွဲ
၂

ြပည်သူ ့ကျန်းမာ ရးဦးစီးဌာန၊ လက် ထာက်ဆရာဝန်များ ြပာင်း ရ ့ခန် ့ထား ရးအတွက် အ ြခခမူ (မူ ကမ်း)
အ ပ

ဆွး နွးအ ကြပုြခင်း

ကျန်းမာ ရးသတင်းအချက်အလက်ဌာနခွဲ
စဉ်
၁

တက် ရာက်သူ

အစည်းအ ဝး/ အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ/ သင်တန်းအမည်
အီလက်ထ ရာနစ် ြပည်သူ ့ကျန်းမာ ရးသတင်းစနစ် (E- HMIS/ DHIS2 Software) အသးြပုရန်

သင်တန်း

(၇၅) ဦး

အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ

(၆၈) ဦး

သင်တန်း ပးြခင်း (မ ကွးနှင့်ထားဝယ်)
၂

DHIS2 Software အသးြပု၍ ဆာင်ရွက်မည့် E-HMIS လပ်ငန်းအ ကာင်းအသိ ပး ဆွး နွးြခင်း

ကသ ရးဦးစီးဌာန
စဉ်
၁
၂

အစည်းအ ဝး/ အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ/ သင်တန်းအမည်
ြမန်မာနိင်ငသွားနှင့်ခတွင်းကျန်းမာ ရးစစ်တမ်း ကာက်ယူမည့်အစီအစဉ်နှင့်ပတ်သက်သည့်အစည်းအ ဝး
ဆးဝါးဓာတ်တန် ့ြပန်မအ ပ သက်ဆိင်ရာ ကာ်မတီဝင်များနှင့် တွ ့ဆ၍ ြပန်လည်သးသပ်ြခင်း

တက် ရာက်သူ
အစည်းအ ဝး

(၅၀) ဦး

အစည်းအ ဝး

(၂၅) ဦး

အစည်းအ ဝး
၃

ြပည်သူ ့ ဆးရသိ ့ ကွင်းဆင်းစစ် ဆးသည့် အဖွဲ ့များ၏ တွ ့ရှိချက်များနှင့် ပတ်သက်သည့် အစည်းအ ဝး

အစည်းအ ဝး

(၃၀) ဦး

၄

ကသ ရးဦးစီးဌာနအဆင့်ဆင့် ဆာင်ရွကလ
် ျက်ရှိ သာ ပဂ္ဂလိကကျန်းမာ ရးဆိင်ရာ အစည်းအ ဝး

အစည်းအ ဝး

(၁၆) ဦး

၅

အမျိုးသားကျန်းမာ ရးဓာတ်ခွဲမဆိင်ရာ ဌာန၏ Hepatitis Situation Diagnosis အတွက်အစည်းအ ဝး

အစည်းအ ဝး

(၆) ဦး

၆

ြမန်မာနိင်ငအမျိုးသားအဆင့်ကျန်းမာ ရး ဓာတ်ခွဲခန်းများမူဝါဒမိတ်ဆက်ြဖန် ့ ဝြခင်း

ြဖန် ့ ဝြခင်း

(၅၃) ဦး

၇

Niigata University မှ တာ၀န်ရှိသူမျာ နှင့် ကျမ်းြပုစြခင်းဆိင်ရာကျင့်၀တ် ကာ်မတီအစည်းအ ဝး

အစည်းအ ဝး

(၁၂) ဦး

၈

Myanmar Oxford Research Center မှ တာ၀န်ရှိသူများနှင့်ဓာတ်ခွဲလပ်ငန်းများပူး ပါင်း ဆာင်ရွက် ရး

အစည်းအ ဝး

(၁၀) ဦး

အစည်းအ ဝး

(၂၃) ဦး

အစည်းအ ဝး
၉

Hepatitis C infection ကသြခင်းနည်းလမ်းများဆိင်ရာအစည်းအ ဝး

၁၀

အ ကိမ် (၄၀) ြမာက် သွးလှူရှင် ဂဏ်ြပုပွဲ

ဂဏ်ြပုပွဲ

(၄၅၉) ဦး

၁၁

အလပ်သင်ဆရာဝန်များ လပ်ငန်းခွင်မဝင်မီ သွးသွင်းကသြခင်းနှင့် ပတ်သက် သာ guidelines များ

သင်တန်း

(၃၅) ဦး

သင်တန်း

(၄) ဦး

သိရှိ စရန်သင် ကား ပးသည့် သင်တန်း
၁၂

ဓါတ်ခွဲစစ် ဆးမ (ပထမတန်း) သင်တန်းသားများအား သွးအပ်စများခွဲြခားြခင်း၊ သွးနှင့် သွးပစ္စည်း
ခွဲထတ်ြပင်ဆင်ြခင်းနှင့်ပတ်သတ် သာ ဓါတ်ခွဲစစ် ဆးမသင်တန်း

၁၃

ဆာင်ရွက်လျက်ရှိ သာလပ်ငန်းများ၊ ဆာင်ရွက်ရန်ရှိ သာလပ်ငန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ အားသာချက်၊
အားနည်းချက်များ ဖာ်ထတ်ကာ တိးတက် ကာင်းမွန် အာင် ြပုြပင် ဆာင်ရွက်နိင်ရန် ဌာနအတွင်း
အစည်းအ ဝး
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(၉၀) ဦး
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ဆးသ တသနဦးစီးဌာန
စဉ်

အစည်းအ ဝး/ အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ/ သင်တန်းအမည်

၁

Symposium on Medical Ethics (Knowledge to practice) အစည်းအ ဝး

၂

Wet Lab demonstration on DNA methylation သင်တန်း

၃

တက် ရာက်သူ
အစည်းအ ဝး

(၂၅၀) ဦး

သင်တန်း

(၃၀) ဦး

Ethics Review Committee Meeting (24/2016) အစည်းအ ဝး

အစည်းအ ဝး

(၁၅) ဦး

၄

Ethics Review Committee Meeting (25/2016) အစည်းအ ဝး

အစည်းအ ဝး

(၁၅) ဦး

၅

Data Collection Training for “Identifying Hospital Workload and Satisfaction of Inpatients

သင်တန်း

(၆၀) ဦး

at Tertiary Care Hospitals in Yangon Region” သင်တန်း

ကျန်းမာ ရးလူ ့စွမး် အားအရင်းအြမစ်ဦးစီးဌာန
စဉ်
၁

အစည်းအ ဝး/ အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ/ သင်တန်းအမည်
ကျန်းမာ ရးနှင့်အားကစားဝန် ကီးဌာနမှ ြပည်ပနိင်ငများသိ ့ နိင်င တာ်အစီအစဉ်ြဖင့် သွား ရာက်ရန်

တက် ရာက်သူ
အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ

(၂၅) ဦး

အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ

(၇၅) ဦး

အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ

(၄၂) ဦး

အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ
၂

ြပည်သူ ့ကျန်းမာ ရးတက္က သိလ်၊ ရန်ကန်နှင့် နာ် ဝနိင်ငUniversity of Oslo (The NORHED Project,
MY-NORTH) တိ ့ပူး ပါင်း၍ Health Management Information Systems for Master Students MPH and M.Med.Sc (HA&HM) အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ

၃

သူနာြပုတက္က သိလ်(ရန်ကန်)၌ ကျန်းမာ ရးလူ ့စွမ်းအားအရင်းအြမစ်ဦးစီးဌာနနှင့် WHO တိ ့ ပူး ပါင်း
ဆာင်ရွက် သာ “Training Workshop on Curriculum-related Knowledge in Microbiology/
Pharmacology/ Nutrition for Nursing and Midwifery Faculty Members” အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ

အစားအ သာက်နင
ှ ့် ဆးဝါးကွပက
် ဲ ရးဦးစီးဌာန
စဉ်
၁

အစည်းအ ဝး/ အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ/ သင်တန်းအမည်
The FAO National Training Course: "Strengthening Food Safety Standard Setting and

တက် ရာက်သူ
သင်တန်း

(၃၅) ဦး

Effective Participation in Codex Activities in Myanmar” သင်တန်း
၂

ASEAN Cosmetic Directive နှင့်သက်ဆိင် သာအသိပညာများနှီး နှာဖလှယ် ဆွး နွးြခင်း

အစည်းအ ဝး

(၂၉) ဦး

၃

Medical Device Good Manufacturing Practices အ ကာင်း အသိပညာများနှီး နှာဖလှယ်

အစည်းအ ဝး

(၂၉) ဦး

အစည်းအ ဝး

(၃၀)ဦး

ဆွး နွးြခင်း
၄

ဆးပစ္စညး် ကိရိယာမူ ကမ်း ရးဆွဲ ရး ကာ်မတီအစည်းအ ဝး

၅

Measurement Uncertainty in Food Microbiology သင်တန်း

သင်တန်း

(၂၅) ဦး

၆

Portable Pharmaceutical Manufacturing Solutions သင်တန်း

သင်တန်း

(၁၃) ဦး

၇

UPLC (Shimadzu) စက်အားအသးြပု၍ ငှက်ဖျား ဆးဝါးများ၏အရည်အ သွးစမ်းသပ်စစ် ဆးနည်း

သင်တန်း

(၁၀) ဦး

အစည်းအ ဝး

(၂၂) ဦး

သင်တန်း
၈

Agilent Technologies ၏ Analytical Instrument နှင့်ပတ်သက်သည့်အစည်းအ ဝး
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တိင်းရင်း ဆးပညာဦးစီးဌာန
စဉ်
၁

အစည်းအ ဝး/ အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ/ သင်တန်းအမည်

တက် ရာက်သူ

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

ဟာ ြပာပွဲ

(၁၀၀) ဦး

ဟာ ြပာပွဲ

(၇၀) ဦး

အစည်းအ ဝး

(၆၀) ဦး

(မန်းနှင့်အနာ ပါက်)
၂

စဉ်ဆက်မြပတ်တိင်းရင်း ဆးပညာ ပးအစီအစဉ်၊ ခတင် (၁၀၀) ဆ့တိင်းရင်း ဆးရ ကီး၊ နြပည် တာ်
(အမျိုးသမီးနှင့် သွးဆးြခင်း)

၃

(၁၇) ကိမ် ြမာက် ြမန်မာ့တိင်းရင်း ဆးသမား တာ်များညီလာခ အ ကိုညိနင်းအစည်းအ ဝး/
အဆိြပုချက်/ ထာက်ခချက် ကိုတင်ညိနင်းအစည်းအ ဝး

အားကစားနှငက
့် ာယပညာဦးစီးဌာန
စဉ်
၁

အစည်းအ ဝး/ အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ/ သင်တန်းအမည်

တက် ရာက်သူ

(၂၀) ကိမ် ြမာက် အာဆီယပီတန်းဖိတ် ခ ပိုင်ပွဲ အာင်ြမင်စွာကျင်းပနိင် ရး ပါင်းစပ်ညိနင်းအစည်းအ ဝး

အစည်းအ ဝး

(၃၀)ဦး

ြပည်ပသိ ့အစည်းအ ဝး/အလပ်ရ ဆွး နွးပွန
ဲ င
ှ သ
့် င်တန်းများ စလွတမ
် အ ြခအ န
(၂၀၁၆ ခနှစ် ဧ ပီလ (၁) ရက် န ့မှ ဒီဇင်ဘာလ (၃၁) ရက် န ့အထိ)
သင်တန်း
စဉ်

ဦးစီးဌာန

အစည်းအ ဝး/
အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ

၁

ဝန် ကီးရး

၂

Degree

စစ ပါင်း

Non-Degree
(၆လ) အာက်

(၆လ)အထက်

၁၃

-

-

-

၁၃

ြပည်သူ ့ကျန်းမာ ရးဦးစီးဌာန

၂၅၅

၁၀

၂၆

၁

၂၉၂

၃

ကသ ရးဦးစီးဌာန

၃၈၃

၉

၁၁၅

၈

၅၁၅

၄

ကျန်းမာ ရးလူစွမ်းအားအရင်းအြမစ်ဦးစီးဌာန

၂၉၆

၆

၄၂

၄

၃၄၈

၅

အစားအ သာက်နှင့် ဆးဝါးကွပ်ကဲ ရးဦးစီးဌာန

၇၇

-

၇

-

၈၄

၅၈

၁

၅

-

၆၄

၆

ဆးသ တသနဦးစီးဌာန

၇

တိင်းရင်း ဆးပညာဦးစီးဌာန

၃၁

-

၄

-

၃၅

၈

အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန

၅၄

၁

-

၃

၅၈

၁၁၆၇

၂၇

၁၉၉

၁၆

၁၄၀၉

စစ ပါင်း
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သတင်းလာ၏ ဆာင်ပဒ်
“သတင်းလာ၏ အရည်အ သွးနှငြ့် ပည်စ
့ မသည် ဆက်လက်ထတ် ဝရင်း ပိမိတိးတက် ကာင်းမွနလ
် ာရမည်"
သတင်းလာ၏ရည်ရယ
ွ ခ
် ျက်
“ဤသတင်းလာမှတဆင်က
့ န်ပ်တိ ့၏ မ ာ်မန
ှ း် ချက်၊ အ တွးအြမင်တိ ့ကိ မ ဝကာ သ ဘာထားညီညတ
ွ စ
် ာွ ြဖင့်
ြပည်သလ
ူ ထ
ူ ၏ကျန်းမာ ရးအဆင်အ
့ တန်းတိးတက်ြမင်မ
့ ားလာ စ ရးအတွက် ကိုးပမ်း ဆာင်ရက
ွ န
် င်
ိ ရန်ရည်ရယ
ွ ပ
် ါသည်”

Effective Technical Monitoring and Efficient Budget Handling
The year 2017 will be a year of “technical monitoring of performance of health programs together with efficient handling
of budget in the Ministry of Health and Sports (MoHS)”. Budget will be appropriately and rationally allocated while reducing
wastage and misappropriation. The reason behind this is that Myanmar is not a rich country and therefore we need to achieve
more output and outcome with a reasonable amount of money invested.
To obtain this scenario, we have to increase the efficiency and effectiveness of budget handling processes, both the
government budget and the financial support received from external agencies, organizations and development partners. This
should be supplemented by conducting effective internal review and technical assessment of programs regularly. Every level of
health care service professionals must have this notion deeply ingrained in their minds. Allocation of budget must also follow the
principles and practice of “Good Public Health Ethics”. We need to think collectively and rack our brains to achieve to this end.
There are several avenues that we can contemplate: such as efficient and effective procurement of supplies and equipment, builtin monitoring system and proper management of budgetary aspect of several health programs of MoHS.
The need to increase financial knowledge and handling of budget adhering to existing rules and regulations of the
government as well as conforming to international standards and criteria is desirable. The best way to achieve the points alluded
above is to share knowledge and experiences of good financial management among the staff of MoHS. The ultimate objective,
however, is to obtain big dividends using the least amount of budget. Concerned financial and budget experts from MoHS should
lead the show under close supervision and guidance of senior officials of MoHS. Composite monitoring and evaluation of health
programs will be carried out throughout the year using check-lists, Focus Group Discussions and other appropriate means.

(Excerpt from one of the speeches delivered to health staff by Dr Myint Htwe, Union Minister for Health and Sports)
ဆက်သယ
ွ ရ
် န်လပ
ိ စ
် ာ

အယ်ဒတ
ီ ာအဖွဲ ့

(အ ကြပုချက်များ ပးပိ ့နိင်ပါသည်)

အယ်ဒတ
ီ ာချုပ်
ဒ အး အးစိန် (ဒတိယညန် ကား ရးမှူးချုပ်-စီမ/ဘ ာ)၊ ြပည်သူ ့ကျန်းမာ ရးဦးစီးဌာန
တာဝန်ခအယ်ဒတ
ီ ာ
ဒါက်တာစစလင်း (ဒတိယညန် ကား ရးမှူး)၊ ြပည်တင
ွ း် /ြပည်ပဆက်ဆ ရးနှငသ
့် တင်းြပန် 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)
ကျန်းမာ ရးလူ ့စွမး် အားအရင်းအြမစ်ဦးစီးဌာန
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
ဒါက်တာယဉ်လ့ဲ ဝ (လ/ထညန် ကား ရးမှူး)
အားကစားနှငက
့် ာယပညာဦးစီးဌာန
ဦးထွန်းသန် ့ (ဒတိယညန် ကား ရးမှူး)

ရးအမှတ် (၄)နှင့် (၄၇)၊
ကျန်းမာ ရးနှင့်အားကစားဝန် ကီးဌာန၊ နြပည် တာ်။
ဖန်း - ၀၆၇ ၄၃၁၀၈၀၊ ၀၆၇ ၄၁၁၃၅၃၊
ဖက်စ် - ၀၆၇ ၄၃၁၃၆၉

Email : contact@mohs.gov.mm
Website : www.mohs.gov.mm
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