အတွဲ (၂)၊ အမှတ် (၁)

၂၀၁၇ ခနှစ၊် ဖ ဖာ်ဝါရီလ

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
ိ ရန် ရည်ရယ
ွ ပ
် ါသည်”

ခွနအ
် ားသစ် လာင်း၍ တိးြမင့် ဆာင်ရက
ွ မ
် ည့် ယခလာမည်ဘ
့

ာနှစ်

ယခ ရာက်ရမ
ိှ ည့် (၂၀၁၇-၂၀၁၈)ဘ ာနှစတ
် င
ွ ် ကျန်းမာ ရးနှငအ
့် ားကစားဝန် ကီးဌာနသည် ြပည်သလ
ူ ထ
ူ တစ်ရပ်လး၏ကျန်းမာ ရး
အဆင်အ
့ တန်း တိးတက် ြမင်မ
့ ားလာ စ ရးအတွက်
ဆာင်ရက
ွ ရ
် ာတွင်
ကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက်မလပ်ငန်းများအား မူလသမရိးကျ
ဆာင်ရက
ွ လ
် ျက်ရသ
ိှ ည်လ
့ မ်း ကာင်းမှဆန်းသစ်ကာ ပိမိ ကာင်းမွန် သာ နည်းလမ်းသစ်များြဖင့် ခွနအ
် ားသစ် လာင်း၍ ကိုးပမ်း ဆာင်ရက
ွ ်
သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။
ထိကဲသ
့ ိ ့ ကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက်မလပ်ငန်းများ ပိမိထိ ရာက်စာွ လမ်းြခု ဆာင်ရက
ွ န
် င်
ိ ရန် (၂၀၁၇-၂၀၁၈) ဘ ာနှစအ
် တွက်
ကျန်းမာ ရးအသးစရိတအ
် ားလည်း နိင်င တာ်မှ ထိက်သင့် သာ ပမာဏအား တိးြမင်ခ
့ ဲွ ဝချထား ပးမည်ြဖစ်သည်ကိ မိမတ
ိ ိ ့အ နြဖင့် မ ာ်မန
ှ း်
ထား ပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိပါ ြပည်သူ ့ဘ ာ ငွအား အကျိုးရှစ
ိ ာွ အသးချ၍ ြပည်သလ
ူ ထ
ူ အား ထိ ရာက် သာ ကျန်းမာ ရး ဝန် ဆာင်မများ ပး
နိင်ရန် တစ် ပိုင်နက်တည်း စီမ ဆာင်ရက
ွ သ
် ာွ းမည်ြဖစ်ပါသည်။ ြပည်သတ
ူ ိ ့ ရွးချယ်တင် ြမာက်ထားသည့် ဒီမက
ိ ရစီ အစိးရသစ်လက်ထက်
် ျားအ ကား ပိမိ
တစ်နစ
ှ က
် ာလအတွငး် ဗဟိနှင့် တိင်း ဒသ ကီး/ြပည်နယ် အသီးသီးရှိ ကျန်းမာ ရးဆိင်ရာ အသိပညာ၊ အတတ်ပညာရှငမ
အားြဖည့် ပါင်းစည်း ဆာင်ရက
ွ န
် င်
ိ ခသ
့ဲ ြဖင့် ကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက်မလပ်ငန်းများ ဆာင်ရက
ွ ရ
် ာတွင် ထိက်သင့် သာ တိးတက်မများနှင့်
အကျိုးရလဒ်များရရှခ
ိ ပ
့ဲ ါသည်။ ကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက်မစနစ်တင
ွ ပ
် ါဝင် သာ အပ်ချုပ်မပိင်းဆိင်ရာ၊ စီမခန် ့ခွမ
ဲ ဆိင်ရာ၊ ဆးဝါး၊ ဆးပစ္စညး်
နှငဘ
့်
ာ ရးဆိင်ရာစီမခန် ့ခွဲမစသည့် လပ်ငန်းနယ်ပယ်များအလိက် လပ်ငန်းစွမး် ဆာင်ရည်ြမင်တ
့ င် ရး အလပ်ရ ဆွး နွးပွမ
ဲ ျားနှင့် သင်တန်း
များအား ဆာင်ရက
ွ န
် င်
ိ ခ့ဲ ပီး ြပည်တင
ွ း် နှင့် နိင်ငတကာအစိးရမဟတ် သာ လူမ ရးအသင်းအဖွဲ ့များ၊ မိတဖ
် က်အဖွဲ ့အစည်းများ၊ ကလသမဂ္ဂ
ဆိင်ရာအဖွဲ ့အစည်းများနှင့် ပူး ပါင်း ဆာင်ရက
ွ မ
် များကိလည်း တိးြမင်န
့ င်
ိ ခပ
့ဲ ါသည်။ သိ ့ရာတွင် ကျန်းမာ ရးစနစ် တစ်ခလးအား ယဘူယျ
ဆန်းစစ်လျင် အားြဖည့် ဆာင်ရက
ွ ရ
် န် လိအပ်လျက်ရိှ သာ လပ်ငန်းနယ်ပယ်များရှိ နဆဲြဖစ်ပါသည်။
(တစ်ဘက်သိ ့)
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ကျန်းမာ ရးနှငအ
့် ားကစားဝန် ကီးဌာန၊ သတင်းလာ

အမျိုးသားကျန်းမာ ရးစီမကိနး် (၂၀၁၇-၂၀၂၁) အား အကျိုးအရှဆ
ိ းနှင့် အထိ ရာက်ဆးနည်းလမ်းများြဖင့် စတင် အ ကာင်အထည်
ဖာ် ဆာင်ရက
ွ န
် င်
ိ ရန် မိမတ
ိ ိ ့အ နြဖင့် ကာင်းစွာြပင်ဆင်ထားရမည်ြဖစ်ပါသည်။ ဗဟိနှင့် တိင်း ဒသ ကီး/ြပည်နယ်များအ ကား အြပန်အလှန်
ဆက်သယ
ွ ၍
်
ပူး ပါင်း ဆာင်ရက
ွ သ
် ည်စ
့ နစ်သည် မရှမ
ိ ြဖစ် လိအပ်လပ
ှ ါသည်။ ထိ ့အြပင် နိင်င တာ်မှ e-governance စနစ်ကိ အ ကာင်
အထည် ဖာ် ဆာင်ရက
ွ လ
် ျက်ရသ
ိှ ကဲသ
့ ိ ့ ကျန်းမာ ရးက အ နြဖင်လ
့ ည်း အီလက်ထ ရာနစ်ကျန်းမာ ရးစနစ် (e-health) သိ ့ ကူး ြပာင်း
ဆာင်ရက
ွ န
် င်
ိ ရန်အတွက် အတတ်နင်
ိ ဆး ကိုးပမ်း ဆာင်ရက
ွ ရ
် မည် ြဖစ်ပါသည်။ ထိသိ ့အီလက်ထ ရာနစ်စနစ်သိ ့ ကူး ြပာင်းြခင်းြဖင့် ရရှည်
တွင် လပ်ငန်းများ၏ ဝန်ထပ်ဝန်ပးကိ
ိ
လျာ့ချနိင်မည်ြဖစ် ပီး အချိနတ
် အတွ
ိ
ငး် ပီးစီး အာင်ြမင် အာင် ဆာင်ရက
ွ န
် င်
ိ မည် ြဖစ်ပါသည်။
ကျန်းမာ ရးဆိင်ရာ လူ ့စွမး် အားသတင်းအချက်အလက်စနစ်အားလည်း အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရက
ွ လ
် ျက်ရပ
ိှ ါသည်။ စီမချက် ဧရိယာ
် ည်း ဆာင်ရက
ွ ်
အသီးသီးတွင် အသးြပု ကာက်ယလ
ူ ျက်ရိှ သာ သတင်းစနစ်များအား တစ် ြပးညီ လိက် လျာညီ ထွြဖစ် စရန်အတွကလ
မည်ြဖစ် ပီး လာမည့် (၆) လတာကာလအတွငး် တွင် ကျန်းမာ ရးနှငအ
့် ားကစားဝန် ကီးဌာန၏ လပ်ငန်း ဆာင်ရက
ွ မ
် နှစခ
် ျုပ်အစီရင်ခစာနှင့်
ကျန်းမာ ရးဆိင်ရာအချက်အလက်အကျဉ်းချုပ်တိ ့အား ထတ် ဝရန် စီစဉ်ထားရှပ
ိ ါသည်။
ဤ နရာတွင် အဓိက မီး မာင်းထိးြပလိသည့်အချက်မာှ လက်ရိှ ဆာင်ရက
ွ လ
် ျက်ရသ
ိှ ည့် လပ်ငန်းစွမး် ဆာင်ရည် ြမင်တ
့ င်ြခင်းဆိင်ရာ
သင်တန်းများနှင့် အလပ်ရ ဆွး နွးပွမ
ဲ ျားအား တတ်နင်
ိ သမ အြမန်ဆး ြပန်လည်ြခုငသးသပ် ပီး အဆိပါ တွ ့ရှခ
ိ ျက်များအ ပ အ ြခခ၍
နာင်ြပုလပ်မည့် သင်တန်းများ၊ အလပ်ရ ဆွး နွးပွမ
ဲ ျားအား စနစ်တကျ စီမ ဆာင်ရက
ွ သ
် ာွ းမည်ြဖစ်ပါသည်။
ထိ ့အြပင် စလပ်ထး
လပ်နည်းများ၊ လမ်းညန်များ၊ အြခားအတတ်ပညာပိင်းဆိင်ရာနှင့် အပ်ချုပ်မ၊ စီမခန် ့ခွမ
ဲ ဆိင်ရာ လပ်ငန်းများအား ြပန်လည် သးသပ်ြခင်း၊ ြပုြပင်
မွမး် မြခင်း၊ အားြဖည့် ဆာင်ရက
ွ ြ် ခင်းတိ ့ကိ ကမ္ဘာက
့ ျန်းမာ ရးအဖွဲ ့၏ အကူအညီြဖင့် ဆာင်ရက
ွ သ
် ာွ းမည်ြဖစ်ပါသည်။ အ ြခခကျန်းမာ ရး
ဝန်ထမ်းများအတွက် လပ်ငန်းခွငမ
် မ
ွ း် မသင်တန်းများနှင့် လပ်ငန်းစွမး် ဆာင်ရည်ြမင်တ
့ င် ရးသင်တန်းများ ပိ ့ချလျက်ရသ
ိှ ည့်အြပင် စဉ်ဆက်
မြပတ် ဆးပညာသင် ကားြခင်းအား ကသ ရးဆိင်ရာ လပ်ငန်းနယ်ပယ်အလိက် စွမး် ဆာင်ရည်ြမင်မ
့ ားလာ စရန် ြမန်မာနိင်င ဆး ကာင်စ၊ီ
ြမန်မာနိင်င ဆးပညာရှငမ
် ျားအသင်း၊
ြမန်မာနိင်ငကျန်းမာ ရးမှူးများအသင်း၊
ြမန်မာနိင်ငသူနာြပု/သားဖွားအသင်းတိ ့နှင့် လက်တ၍
ဲွ
ဆာင်ရက
ွ လ
် ျက်ရပ
ိှ ါသည်။ သိ ့ပါ၍ ယခလာမည့် ဘ ာနှစအ
် တွက် ကျန်းမာ ရးနှငအ
့် ားကစားဝန် ကီးဌာန၏ ဆာင်ပဒ်မာှ “အသင်းအဖွဲ ့
စိတဓ
် ါတ်အရင်းတည်လိ ့ အတူပးူ ပါင်း ဆာင်ရက
ွ စ
် ိ ့” ြဖစ်ပါသည်။
(ကျန်းမာ ရးနှငအ
့် ားကစားဝန် ကီးဌာန၊ ြပည် ထာင်စဝန် ကီး ဒါက်တာြမင့် ထွး၏ အမှာစကားတစ်ခမှ ကာက်နတ်ချက်)
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၂၀၁၇ ခနှစ၊် ဇန်နဝါရီလနှင့် ဖ ဖာ်ဝါရီလအတွငး် ကျန်းမာ ရးနှငအ
့် ားကစားဝန် ကီးဌာန၊
ြပည် ထာင်စဝန် ကီး၊ အ မဲတမ်းအတွငး် ဝန်၊ ညန် ကား ရးမှူးချုပ်များနှငတ
့် ာဝန်ရသ
ိှ မ
ူ ျား၏
တက် ရာက်ခသ
့ဲ ည့် အဓိကအခမ်းအနားများနှင့် တွ ဆ
့ ဆွး နွးပွမ
ဲ ျား

 ၂-၁-၂၀၁၇

- ဗဟိဝန်ထမ်းတက္က သိလ်(အထက်ြမန်မာြပည်) ြပည်သူ ့ဝန်ထမ်းအကယ်ဒမီ (Civil Services Academy) ဖွင့်ပန
ဲွ င
ှ ့်
အရာထမ်း လာင်းအ ြခခသင်တန်း၊ ြပည်သူ ့ဝန်ထမ်းစီမခန် ့ခွဲမ ဘွဲ ့လွန် ဒီပလိမာ သင်တန်း အမှတ်စဉ်(၁) ဖွင့်ပွဲ
အခမ်းအနားသိ ့ တက် ရာက်ြခင်း။
- ဇီးပင် ကီးခတင်(၅၀)ဆ့ ဆးရနှင့် (၂၅)ခတင်ဆ့ ဆးရတိ ့သိ ့ကည့်ရစစ် ဆးြခင်း။

 ၅-၁-၂၀၁၇

- ကျန်းမာ ရးနှင့်အားကစားဝန် ကီးဌာန၊ နြပည် တာ်တွငတ
် ာဝန်ထမ်း ဆာင်လျက်ရှိ သာ ဦးစီးအရာရှိများ၊
လက် ထာက်ဆရာဝန်များနှင့် တွ ့ဆြခင်း။

 ၆-၁-၂၀၁၇

- Program Director, UNOPS နှင့် တွ ့ဆြခင်း။
Master of Public Health ဘွဲ ့ရ ကျာင်းသား/ ကျာင်းသူများနှင့် တွ ့ဆြခင်း။

 ၉-၁-၂၀၁၇

- ရန်ကန်တိင်း ဒသ ကီးြပည်သူ ့ကျန်းမာ ရးဦးစီးဌာန၌ ဓာတ်ခွဲပညာရှင်များအသင်းမှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် တွ ့ဆြခင်း။

 ၁၀-၁-၂၀၁၇

- သဝ

 ၁၁-၁-၂၀၁၇

- ရခိင်ြပည်နယ်အတွင်း အာဟာရြမင့်တင် ရးလပ်ငန်းများဆိင်ရာ ညိနင်းအစည်းအ ဝးတက် ရာက်ြခင်း။

အားကစားကွင်းတွင် အားကစားအဖွဲ ့ချုပ်ဥက္က ဌများနှင့် တွ ့ဆြခင်း။

- ရန်ကန် မို ့ရှိအားကစားကွင်းနှင့်အားကစားရများအား ကည့်ရစစ် ဆးြခင်း။

 ၁၂-၁-၂၀၁၇

- The Kingdom of Thailand, Ministry of Tourism and Sports မှ H.E. Mrs. Kobkarm Wattanavrangkul
နှင့်အဖွဲ ့အား တွ ့ဆြခင်း။
- UNFPA အဖွဲ ့မှ ဌာ နကိယ်စားလှယ်နင
ှ ့်အဖွဲ ့အား တွ ့ဆြခင်း။

 ၁၃-၁-၂၀၁၇

- ြပည် ထာင်စဝန် ကီးသည် Royal College of General Practitioners အဖွဲ ့မှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် တွ ့ဆြခင်း။
- ြပည် ထာင်စနယ် ြမ၊ နြပည် တာ်အတွင်းရှိ ကျးလက်ကျန်းမာ ရးဌာနများနှင့် ဆးရများအား လှည့်လည် ကည့်ရ
စစ် ဆးြခင်း။

 ၁၇-၁-၂၀၁၇

- PATH အဖွဲ ့နှင့် တွ ့ဆြခင်း။
- ကျန်းမာ ရးနှင့်အားကစားဝန် ကီးဌာန၊ ဦးစီးဌာနအသီးသီးတွင် တင်ဒါ အာင်ြမင် သာကမ္ပဏီနှင့်အသင်းအဖွဲ ့များမှ
တာဝန်ရှိသူများနှင့် တွ ့ဆြခင်း။

 ၁၈-၁-၂၀၁၇

- (၁၇) ကိမ် ြမာက် ြမန်မာ့တိင်းရင်း ဆးသမား တာ်များ ညီလာခဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနား တက် ရာက်ြခင်း။
- ရခိင်ြပည်နယ်ရှိကာကွယ် ဆးလမ်းြခုမနည်းပါး သာ ဒသများတွင် လမ်းြခုမြမင့်မား စရန် စီစဉ် ဆာင်ရွက်မည့် အစီအစဉ်
ညိနင်းအစည်းအ ဝးသိ ့ တက် ရာက်ြခင်း။
- ကျန်းမာ ရးနှင့်အားကစားဝန် ကီးဌာနနှင့် WHO Collaborative Meeting သိ ့ တက် ရာက်ြခင်း။

၂၁-၁-၂၀၁၇

- (၆၃) ကိမ် ြမာက် ြမန်မာနိင်ငဆရာဝန်အသင်းညီလာခသိ ့ တက် ရာက်ြခင်း။
- မ ကွးတိင်း ဒသ ကီးအတွင်းရှိ သစ်ရာ ကာက်တိက်နယ် ဆးရ၊ ချာင်း ကာက်တိက်နယ် ဆးရ၊
ဆင် ပါင်ဝဲ မို ့နယ်ြပည်သူ ့ ဆးရတိ ့အား ကည့်ရစစ် ဆးြခင်း။
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 ၂၃-၁-၂၀၁၇

- ICRC မှ ဌာ နကိယ်စားလှယ် Mr. Jurg Montani နှင့်အဖွဲ ့အား တွ ့ဆြခင်း။
- ြမန်မာနိင်ငအ ြခစိက် Telecom for Basic Human Needs (BHN) မှ Mr. Eiichi Watanabe ဦး ဆာင် သာ အဖွဲ ့နှင့်
တွ ့ဆြခင်း။
- ြပည်သူ ့ကျန်းမာ ရး ဖာင် ဒးရှင်းအဖွဲ ့နှင့် တွ ့ဆြခင်း။
- Architect for International Development - Robin Cross နှင့် ဒိန်းမတ်နိင်ငသရးမှ သအမတ် ကီး H.E. Mr. Peter
Lysgolt တိ ့ကိလက်ခ တွ ့ဆြခင်း။

 ၂၅-၁-၂၀၁၇

- ပခက္က ူ မို ့ အ ထွ ထွ ရာဂါက ဆးရ ကီး ြပင်ပလူနာဌာနနှင့် ကျာက်ကပ်တ သွးသန် ့စင်ခန်းတိ ့အား ကည့်ရစစ် ဆးြခင်း။

 ၂၆-၁-၂၀၁၇

- သူနာြပုတက္က သိလ်(မန္တ လး) နှင်းဆီ ဆာင်သစ်ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသိ ့ တက် ရာက်ြခင်း။
-

ဆးဝါးတက္က သိလ်(မန္တ လး)၊ တိင်းရင်း ဆးဝါးစက်ရနှင့် တိင်းရင်း ဆးတက္က သိလ်တိ ့၌ ကည့်ရစစ် ဆးြခင်း။

 ၂၇-၁-၂၀၁၇

-

ဆးဘက်ဆိင်ရာနည်းပညာတက္က သိလ်အား ကည့်ရစစ် ဆးြခင်း။

 ၂၈-၁-၂၀၁၇

- ရန်ကန်-မန္တ လးအြမန်လမ်းမ ပ ရှိ မို ့ ချာင်းတိက်နယ် ဆးရအား စစ် ဆးြခင်း၊ ကမ္ဘာ့ဘဏ်အဖွဲ ့နှင့် တွ ့ဆြခင်း။
- UNAIDS, UNICEF, WHO, University of Oslo တိ ့ပါဝင် သာအဖွဲ ့များနှင့် Electronic Health Information
System – DHIS2 ကိစ္စ တွ ့ဆ ဆွး နွးြခင်း။
- 2017 LEOPALACE 21 ြမန်မာအိးပင်း ဂါက်သီးရိက် ပိုင်ပွဲ ဆချီးြမင့်ပွဲအခမ်းအနားသိ ့ တက် ရာက်ြခင်း။
- အ မရိကန်နိင်င Stanford University မှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် တွ ့ဆြခင်း။

 ၃၀-၁-၂၀၁၇

- ကမ္ဘာ့ကျန်းမာ ရးအဖွဲ ့မှ ဆာင်ရွက်လျက်ရှိ သာ ခခအားကျဆင်းမ ရာဂါ၊ တီဘီ ရာဂါနှင့် ငှက်ဖျား ရာဂါ တိက်ဖျက်
နှိမ်နင်း ရးလပ်ငန်းများတွင် တာဝန်ထမ်း ဆာင် န သာဝန်ထမ်းများနှင့် တွ ့ဆြခင်း။

 ၂-၂-၂၀၁၇

- အ ြခခပညာ ကျာင်းများတွင် အာဟာရပဲနိ ့တိက် က း ရးအစည်းအ ဝးသိ ့တက် ရာက်ြခင်း။
- ြပည်နယ်/တိင်း ဒသ ကီးတိင်းရင်းသား ရးရာဝန် ကီးများနှင့် တွ ့ဆြခင်း။

 ၄-၂-၂၀၁၇ မှ
၅-၂-၂၀၁၇

- ြမန်မာနိင်ငဆရာဝန်အသင်း ဆးရအပ်ချုပ်မစီမခန် ့ခွဲမသင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသိ ့တက် ရာက်ြခင်း။
- အားကစားက လာင်ရှင်များအဖွဲ ့ချုပ်မှကျင်းပသည့် အသက်(၇၀) ကျာ် အားကစားက လာင်ရှင်ဆရာ ကီးများ ကန် တာ့ပွန
ဲ ှင့်
ထူးခ န်အားကစားသမားများဆချီးြမင်ပ
့ ွဲတက် ရာက်ြခင်း။
- ကင်ဆာ ရာဂါကဆရာဝန်များနှင့် တွ ့ဆြခင်း။
-

 ၆-၂-၂၀၁၇

ဆးတက္က သိလ်(၁)ရန်ကန်၏ နှစ်(၉၀)ြပည့် နဝရတ်ရတအထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားသိ ့တက် ရာက်ြခင်း။

- ြပည်သူ ့ကျန်းမာ ရးအ ရး ပ အ ြခအ နများကာကွယထ
် ိန်းချုပ် ရးနှင့်တ ့ြပန် ဆာင်ရွက် ရးလပ်ငန်းဆန်းစစ်ြခင်း
လပ်ငန်းညိနင်းအစည်းအ ဝး (Joint External Evaluation - JEE Stakeholder Meeting) သိ ့တက် ရာက်ြခင်း။

 ၇-၂-၂၀၁၇ မှ
၉-၂-၂၀၁၇

-

ရ ညာင်တိက်နယ် ဆးရနှင့် တိက်နယ်ကျန်းမာ ရးဌာနအား ကည့်ရစစ် ဆးြခင်း။

- ြမန်မာနိင်ငဆရာဝန်အသင်း( တာင် ကီး)၏ (၁၇) ကိမ် ြမာက် ဆရာဝန်ညီလာခဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတက် ရာက်ြခင်း။
- အမျိုးသမီးနှင့်က လး ဆးရ၊ တာင် ကီးနှင့် သားဖွားသင်တန်း ကျာင်းအား ကည့်ရစစ် ဆးြခင်း။
- ဇီဝလြခုမအဆင့်(၃)တီဘီဓါတ်ခွဲဌာနဖွင့်ပွဲနှင့် Learning and Performance Improvement Centre ဖွင့်ပွဲသိ ့
တက် ရာက်ြခင်း။
- ရှမ်းြပည်နယ်( တာင် ကီး)ြပည်သူ ့ကျန်းမာ ရးဦးစီးဌာနဝန်ထမ်းများနှင့် တွ ့ဆြခင်း။
-

ဆးတက္က သိလ်( တာင် ကီး)၊ စဝ်စထွန်း ဆးရ ကီးနှင့် သူနာြပုသင်တန်း ကျာင်းတိ ့အား ကည့်ရစစ် ဆးြခင်း။
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 ၁၅-၂-၂၀၁၇

- 3MDG Fund Board မှတာဝန်ရှိသူများနှင့် တွ ့ဆြခင်း။

 ၁၆-၂-၂၀၁၇

- မကူးစက်နိင် သာ ရာဂါများကာကွယ်ကသ ရးဆိင်ရာအမျိုးသားမဟာဗျူဟာစီမကိနး် (၂၀၁၇-၂၀၂၁) ဖွငပ
့် ဲွ အခမ်းအနားသိ ့
တက် ရာက်ြခင်း။

 ၁၇-၂-၂၀၁၇

- အ ရှ ့ တာင်အာရှ ဒသနိင်ငများ နာကျင်မ ဝဒနာကသ ရးအဖွဲ ့ (၇) ကိမ် ြမာက်ညီလာခဖွင့်ပွဲတက် ရာက်ြခင်း။
- အမျိုးသား ဘာလးအကယ်ဒမီ(ရန်ကန်)ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတက် ရာက်ြခင်း။

 ၂၃-၂-၂၀၁၇

- Impact Norway အဖွဲ ့မှတာဝန်ရှိသူများနှင့် တွ ့ဆြခင်း။
- UK Public Health England and Mott MacDonald အဖွဲ ့မှတာဝန်ရှိသူများနှင့် တွ ့ဆြခင်း။

 ၂၅-၂-၂၀၁၇

- ြမန်မာနိင်ငဆရာဝန်အသင်းသားဖွားနှင့်မီးယပ်ပညာအဖွဲ ့(၁၂) ကိမ် ြမာက် နှီး နှာဖလှယ်ပွဲသိ ့တက် ရာက်ြခင်း။
- ြမန်မာနိင်င သူနာြပုနှင်သ
့ ားဖွားအသင်းအစည်းအ ဝးသိ ့တက် ရာက်ြခင်း။

 ၂၅-၂-၂၀၁၇

- တိင်းရင်း ဆးပညာစဉ်ဆက်မြပတ်ပညာ ပး ရးအစီအစဉ်ကျင်းပြခင်း။

 ၂၆-၂-၂၀၁၇

- ဗဟိအမျိုးသမီး ဆးရ ကီး(ရန်ကန်) မွးကင်းစက လးအထူး ကပ်မတ်တိးချဲ ့ကသ ဆာင်နှင့် Skills Competency
Practice Centre ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသိ ့တက် ရာက်ြခင်း။

 ၂၇-၂-၂၀၁၇

- Myanmar Health Sector Coordinating Committee (MHSCC) (၉) ကိမ် ြမာက်အစည်းအ ဝးတက် ရာက်ြခင်း။

 ၂၈-၂-၂၀၁၇

- ကသ ရးဦးစီးဌာန၊ မီဒီယာဆက်ဆ ရးအလပ်ရ ဆွး နွးပွဲသိ ့ တက် ရာက်၍အဖွင့်မိန် ့ခွန်း ြပာ ကားြခင်း။
- Jhpiego အဖွဲ ့မှ Dr. Leslie Mancuso ဦး ဆာင် သာကိယ်စားလှယအ
် ဖွဲ ့နှင့် ICAP အဖွဲ ့မှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် တွ ့ဆြခင်း။

5

ကျန်းမာ ရးနှငအ
့် ားကစားဝန် ကီးဌာန၊ သတင်းလာ

အာဟာရြပည်ဝ
့ ရး ဆာင်ရက
ွ ခ
် ျက်များသည်နင်
ိ ငဖွ ့ ဖုိ းတိးတက် ရးလပ်ငန်းစဉ်၏တစ်စတ
ိ တ
် စ် ဒသြဖစ် ကာင်း
နိင်င တာ်၏အတိင်ပင်ခပဂ္ဂုိ လ် ြပာ ကားြခင်း
နိင်င တာ်၏ အတိင်ပင်ခပဂ္ဂိုလ်
ဒ အာင်ဆန်းစ ကည်
သည် (၂၅-၁-၂၀၁၇)ရက် န ့တွင် မ ကွးတိင်း ဒသ ကီး၊ ပခက္က ူ မို ့၊
ြပည်သာယာခန်းမ၌ကျင်းပသည့် အမျိုးသားအာဟာရဆိင်ရာ မဟာ
ဗျူဟာနှင့်ပတ်သက်သည့် ဝန် ကီးဌာနများအ ကား ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်
ရး အစည်းအ ဝးသိ ့ တက် ရာက် အမှာစကား ြပာ ကားခဲ့ပါသည်။
အစည်းအ ဝးတွင် နိင်င တာ်၏ အတိင်ပင်ခပဂ္ဂိုလ်က အာဟာရ
ြပည့်ဝ ရး
ဆာင်ရွက်ချက်သည် မိမိတိ ့နိင်င ဖွ ့ ဖိုးတိးတက် ရး
လပ်ငန်းစဉ်၏ တစ်စိတ်တစ် ဒသ ြဖစ်ပါ ကာင်း၊ မိမိတိ ့နိင်င၏
ဖွ ့ ဖိုးတိးတက် ရးကိစ္စရပ်များသည် တစ်ခနှင့်တစ်ခ ဆက်နွယ်မရှိ န
သည်ကိ သတိြပုရန်လိ ကာင်း၊ အာဟာရဆိင်ရာ လပ်ငန်းများ
အ ကာင်အထည် ဖာ်ရာ၌
ဒသနှင့်သင့် လျာ်သည့် နည်းစနစ်များ
အသးြပုရန်လိအပ်ပါ ကာင်း၊ ရှ ့လပ်ငန်းများကိ မည်သည့်ပစြဖင့်
အ ကာင်အထည် ဖာ်သာွ းမည်ကိ ဆးြဖတ်နိင်ရန် ယခကဲ့သိ ့ အစည်း
အ ဝးများ မ ကာခဏကျင်းပရန် လိအပ်ပါ ကာင်း ြပာ ကားခဲ့ပါ
သည်။ ဆက်လက်၍ ြပည် ထာင်စဝန် ကီးများြဖစ်သည့် ဒါက်တာ
အာင်သူ၊ ဒါက်တာမျိုးသိမး် ကီး၊ ဒါက်တာြမင့် ထွး၊ ဒါက်တာ
ဝင်းြမတ် အး၊ တိင်း ဒသ ကီး ဝန် ကီးချုပ် ဒါက်တာ အာင်မိးညို၊
ဒါက်တာ ဇာ်ြမင့် မာင်နှင့် ဖွ ့ ဖိုးမမိတ်ဖက်အဖွဲ ့အစည်းများက ြမန်မာ

နိင်င၏ အာဟာရအ ြခအ နနှင့် လာမည့်နှစ်များတွင် အာဟာရနှင့်
ပတ်သက်၍ ရှ ့ဆက် ဆာင်ရွကမ
် ည့် လပ်ငန်းစဉ်များကိ ရှင်းလင်း
တင်ြပ က ပီး နိင်င တာ်၏အတိင်ပင်ခ ပဂ္ဂိုလ်က သိရှိလိသည်များကိ
ြပန်လည် မးြမန်း ဆွး နွး ပီး ြမန်မာနိင်င၏ အာဟာရဖွ ့ ဖိုး ရးနှင့်
ပတ်သက်၍ စာရင်းများ တိကျစွာ ကာက်ယူ ပီး ထိထိ ရာက် ရာက်
ဆာင်ရွက်နိင် ရး လမ်းညန်မှာ ကားခဲ့ပါသည်။

(၁၇) ကိမ် ြမာက်ြမန်မာ့တင်
ိ းရင်း ဆးသမား တာ်များညီလာခနှင့် ြမန်မာ့တင်
ိ းရင်း ဆးပညာရှငမ
် ျားနှးီ နှာဖလှယပ
် က
ဲွ ျင်းပြခင်း
မိမိတိ ့နိင်ငအ နြဖင့် အာဆီယအဆင့်အတန်းမီ အာင် ကိုတင်ြပင်ဆင်
ထားရမည်ြဖစ် ကာင်း၊ တိမ်ြမုပ် ပျာက်ကွယ် နသည့် တိင်းရင်း ဆး
ပညာရပ်များနှင့် ကထးများ ြပန်လည် ဖာ်ထတ်ရန်၊ ရရှည်တည်တ့
ရး ဆာင်ရွက်ရန်၊ မျိုးဆက်သစ် တိင်းရင် ဆးသမား တာ်များ အ န
ြဖင့် က မ်းကျင်စွာနားလည်တတ် ြမာက် ပီး ကမ္ဘာ့အလယ်တွင် ြမန်မာ့
တိင်းရင်း ဆးပညာဟ ဂဏ်ယူဝင့် ကားစွာချြပနိင်ရန်နှင့် သ တသန
လပ်ငန်းများစနစ်တကျလပ်ကိင် ပီး တိင်းရင်း ဆးပညာဖွ ့ ဖိုးတိးတက်
ရန်အချက်များသည် ြပည်သလ
ူ ထ
ူ
ကျန်းမာ ရးကိ တိင်းရင်း ဆးနှင့်
ပိမိ စာင့် ရှာက်မ ပးနိင်ရန်အတွက်အ ရးပါ ကာင်း၊
အစွမ်းထက်
ဆးပင်များကိ
ဖာ်ထတ်ထိန်းသိမ်းရန်၊
ဆးဝါးထတ်လပ်ရာတွင်
GMP အဆင့်ြမင့် နည်းပညာြဖင့် ထတ်လပ်နိင် ရးအတွက် ကိုးစား
ဆာင်ရွက် ကရန် တိက်တွန်းလိပါ ကာင်း ြပာ ကားခဲ့ပါသည်။
ထိ ့ နာက် ြပည် ထာင်စဝန် ကီး ဒါက်တာြမင့် ထွးက ညီလာခ
သိ ့ ပးပိ ့သည့် နိင်င တာ်သမ္မတ၏ ဂဏ်ြပုသဝဏ်လာကိ ဖတ် ကား
ခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍ ဒတိယသမ္မတနှင့်အဖွဲ ့သည် တိင်းရင်း ဆးဝါး
ြပခန်းများကိ လိက်လ ကည့်ရ အား ပးခဲ့ ပီး ညီလာခ ညစာစားပွဲသိ ့
တက် ရာက်ခဲ့ပါသည်။

(၁၇) ကိမ် ြမာက် ြမန်မာတိင်းရင်း ဆးသမား တာ်များညီလာခ
နှင့် နှီး နှာဖလှယ်ပွဲကိ ဇန်နဝါရီလ(၁၈)ရက် န ့နှင့် (၁၉)ရက် န ့တိ ့တွင်
နြပည် တာ်ရှိ ြမန်မာအြပည်ြပည်ဆိင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်း ဗဟိဌာန-၂ ၌
ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ညီလာခဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားတွင် ဒတိယသမ္မတ
ဦးြမင့် ဆွက အာဆီယစီးပွား ရး အသိက်အဝန်းထဲ ဝင် ရာက်ရန်
ညိနင်း နသည့် ကိစရ
္စ ပ်များတွင် တိင်းရင်း ဆးက
ပါဝင် ကာင်း၊
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ရခိင်ြပည်နယ်အတွငး် အာဟာရြဖည်တ
့ င်း ရးလပ်ငန်းများအရှန
ိ ြ် မင်တ
့ င် ရးဆိင်ရာ
ညိနင်းအစည်းအ ဝးကျင်းပြခင်း

ကျန်းမာ ရးလပ်ငန်းများတွင် ပိမိ ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက် စလိ ကာင်း၊
ထိ ရာက်စွာ ကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက်မ များ ပးြခင်း၊ ရန်ပ ငွခွဲ ဝ
ြခင်းများကိ က မ်းကျင်မပိင်းမှ သးသပ် ပီး စိစစ် ဆာင်ရွက်လျက်
ရှိပါ ကာင်း ြပာ ကားခဲ့ပါသည်။
ထိ ့ နာက် အ မဲတမ်းအတွင်းဝန်နှင့် ညန် ကား ရးမှူးချုပ်
များ၊ ဆးတက္က သိလ်(၁) ရန်ကန်၊ ပါ မာက္ခချုပ်နှင့် တာဝန်ရှိသူများ၊
လူမဝန်ထမ်းကယ်ဆယ် ရးနှင့် ြပန်လည် နရာချထား ရး ဝန် ကီးဌာန
မှတာဝန်ရှိသူများ၊ ရခိင်ြပည်နယ်ြပည်သူ ့ကျန်းမာ ရးဦးစီးဌာနနှင့်ကသ
ရးဦးစီးဌာနတိ ့မှ ြပည်နယ်ဦးစီးဌာနမှူးများ၊ ကလသမဂ္ဂအဖွဲ ့အစည်း
များမှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် အစည်းအ ဝး တက် ရာက်လာသူများက
ဝိင်းဝန်း အ ကုြပု ဆွး နွးခဲ့ ကပါသည်။

ရခိင်ြပည်နယ်အတွင်း အာဟာရြဖည့်တင်း ရးလပ်ငန်းများ
အရှိန်ြမင့်တင် ရးဆိင်ရာ ညိနင်းအစည်းအ ဝးအား (၁၁-၁-၂၀၁၇)
ရက် န ့တွင် ဆးတက္က သိလ်(၁)၊ ရန်ကန်၌ ကျင်းပရာ ကျန်းမာ ရး
နှင့်အားကစားဝန် ကီးဌာန ြပည် ထာင်စ ဝန် ကီး ဒါက်တာြမင့် ထွး
တက် ရာက်၍ အမှာစကား ြပာ ကားရာတွင် အာဟာရဖွ ့ ဖုိ း ရးသည်
အမျိုးသားဒီမိက ရစီအဖွဲ ့ချုပ်၏
ကြငာစာတမ်းတွင် ပါဝင် သာ
အဓိကအချက်တစ်ခြဖစ်ပါ ကာင်း၊ဗဟိဝန် ကီးဌာနများသည် ြပည်နယ်
နှင့်တိင်း ဒသ ကီးအစိးရအဖွဲ ့များနှင့် ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်ရပါ ကာင်း၊
မိမိတိ ့အ နြဖင့် အမျိုးသားကျန်းမာ ရးစီမကိန်း (၂၀၁၇-၂၀၂၁)၏
လပ်ငန်းမူ ဘာင်ကိ အလးစပါဝင်ရန် ရးဆွဲထား ပီးြဖစ်သြဖင့် ကလ
သမဂ္ဂ အဂျင်စီများ၊ နိင်ငတကာအဖွဲ ့အစည်းများမှလည်း အနာဂတ်

ရခိင်ြပည်နယ်တင
ွ က
် ာကွယ် ဆးလမ်းြခုမြမင်မ
့ ား စရန်ညန
ိ င်းအစည်းအ ဝးကျင်းပြခင်း
ရခိင်ြပည်နယ်ရှိ ကာကွယ် ဆးလမ်းြခုမနည်းပါး သာ နရာ
များတွင် လမ်းြခုမြမင့်မား စ ရး ညိနင်းအစည်းအ ဝးအား ကျန်းမာ
ရးနှင့် အားကစားဝန် ကီးဌာန၊ အစည်းအ ဝးခန်းမ၌ (၁၈-၁-၂၀၁၇)
ရက် န ့တွင် ကျင်းပခဲ့ရာ ြပည် ထာင်စဝန် ကီး ဒါက်တာြမင့် ထွးက
အမှာစကား ြပာ ကားခဲ့ပါသည်။ အဆိပါအစည်းအ ဝးသိ ရခိ
့ င်ြပည်နယ်
အစိးရအဖွဲ ့ လူမ ရးဝန် ကီး၊ ြပည်သူ ့ကျန်းမာ ရးဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရှိ
သူများ၊ ကလသမဂ္ဂနှင့် ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပ လူမ ရးအဖွဲ ့အစည်းများမှ
ကိယ်စားလှယ်များ တက် ရာက်ခဲ့ ကပါသည်။ ြပည် ထာင်စဝန် ကီးက
ြပာ ကားရာတွင် ကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက်မနှင့်ကာကွယ် ဆးလမ်းြခု
မများ ြပန်လည်ြမင့်မားလာ စရန်အတွက် ကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက်မ
ပးမည့် အဖွဲ ့အစည်းများနှင့် လက်ခရရှိမည့် လူမအသိင်းအဝိင်းများ
ကားတွင် အြပန်အလှန်ယ ကည်နားလည်မရှိ ရး၊
လးစားမရှိ ရး
တိ ့ကိ ရခိင်ြပည်နယ်အတွင်းတွင် ဦးစား ပး ဆာင်ရွက်ရမည် ြဖစ်ပါ
ကာင်း၊ ကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက်မများကိလက်ခြခင်းြဖင့် ရရှိလာ
မည်အ
့ ကျိုး ကျးဇူးများကိ လူမအသိင်းအဝိင်းများမှ ခါင်း ဆာင်များ၊
ဘာသာ ရး ခါင်း ဆာင်များနှင့် ပါဝင်သူများကိ နားလည် အာင်ရှင်းြပ
ြခင်းြဖင့် ပူး ပါင်းပါဝင်မကိရရှိလာမည်ြဖစ်ပါ ကာင်း၊ ဘာသာ ပါင်းစ

ညီညွတ် ရးအဖွဲ ့အစည်းတိ ့နှင့်လည်း ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်ရန်လိအပ် ပီး
လူမအသိင်းအဝိင်းများအားလးညီမ စွာ ကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက်မများ
ကိရရှိ စရန်အတွက် ဆာင်ရွက်ရန်ြဖစ်ပါ ကာင်း ြပာ ကားခဲ့ပါသည်။
ထိ ့ နာက်အစည်းအ ဝးသိ ့ တက် ရာက်လာသူများက ရှ ့ဆက်၍
ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်မည့် အစီအစဉ်များကိ ဆွး နွး ြပာ ကားခဲ့ က ပီး
ြပည် ထာင်စဝန် ကီးက တင်ြပချက်များ၊လိအပ်ချက်များအား ပါင်းစပ်
ညိနင်း ဆာင်ရွက် ပးခဲ့ပါသည်။
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ြပည်သူ ့ကျန်းမာ ရးအ ရး ပ အ ြခအ နများကာကွယထ
် န
ိ း် ချုပ် ရးနှငတ
့် ြပန်
့
ဆာင်ရက
ွ ် ရးလပ်ငန်းဆန်းစစ်ြခင်း
(Joint External Evaluation - JEE) လပ်ငန်းများ ဆာင်ရက
ွ ြ် ခင်း
ကူးစက် ရာဂါအသစ်များ၊ ြပန်လည် ခါင်း ထာင်လာ သာ
ကူးစက်ြမန် ရာဂါများ အပါအဝင် ြပည်သူ ့ကျန်းမာ ရး အ ရး ပ
အ ြခအ နများအား ကာကွယ်ထန
ိ ်းချုပ် ရးနှင့်တ ့ြပန် ဆာင်ရွက် ရး
တိ ့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ နှီးနွယ်ဌာနဆိင်ရာများ၊ ြပည်တွင်း/ြပည်ပ မိတ်ဖက်
အဖွဲ ့အစည်းများပါဝင် သာ ပူးတွဲြပင်ပ လ့လာဆန်းစစ်ြခင်း (Joint
External Evaluation - JEE) လပ်ငန်းညိနင်း အစည်းအ ဝးကိ
(၆-၂-၂၀၁၇) ရက် န ့တွင် နြပည် တာ်ရှိ မဂလာသီရိဟိတယ်၌ကျင်းပ
ခဲ့ရာ ကျန်းမာ ရးနှင့် အားကစားဝန် ကီးဌာန ြပည် ထာင်စဝန် ကီး
ဒါက်တာြမင့် ထွး တက် ရာက်၍ အမှာစကား ြပာ ကားခဲ့ပါသည်။
ပူးတွဲ ြပင်ပ လ့လာဆန်းစစ်ြခင်း လပ်ငန်းစဉ်သည် (၂၀၁၄) ခနှစ်တွင်
နိင်င တာ်၏ အတိင်ပင်ခပဂ္ဂိုလ် အ မရိကန်နိင်င ခရီးစဉ်အတွင်း နှစ်
နိင်င ခါင်း ဆာင်များ၏ ကညာချက်ပါအချက်များအနက် ဆာင်ရွက်
မတစ်ခြဖစ်ပါ ကာင်း၊ ကူးစက်ြမန် ရာဂါများ ကာင့် လူမ ရး၊ စီးပွား
ရး၊ ခရီးသွားလာ ရးတိ ့ကိ ဆိးဝါးစွာ အကျိုးသက် ရာက် ကာင်း၊
ကာကွယထ
် န
ိ း် ချုပ် ရးနှင့် တ ့ြပန် ဆာင်ရွက် ရးတိ ့ကိ မိမိတိ ့ဝန် ကီး
ဌာနနှင့်အတူ နှီးနွယ်ဌာနဆိင်ရာများ၊ ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပ မိတ်ဖက်အဖွဲ ့
အစည်းများ ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက် ကရမည်ြဖစ်ပါ ကာင်း၊ ယခလပ်ငန်း
စဉ်တွင် သက်ဆိင်ရာ တိင်း ဒသ ကီး/ြပည်နယ်များရှိ ြပည်သူ ့ကျန်းမာ
ရးဦးစီးဌာနမှူးများ၊ ကသ ရးဦးစီးဌာနမှူးများ၏ အခန်းက သည်
အ ရး ကီးပါ ကာင်းနှင့် နှီးနွယ်ဌာနအားလး ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်ရန်
လိအပ်ပါ ကာင်း ြပာ ကားခဲ့ပါသည်။
ယင်း နာက် ကမ္ဘာ့ကျန်းမာ ရးအဖွဲ ့၊ ဌာ နကိယ်စားလှယ်
Dr. Stephen Jost က ကမ္ဘာ့နိင်ငအချို ့၌ JEE ဆာင်ရွက်ခဲ့မ အ တွ ့
အ ကုများ၊ ြပည်သူ ့ကျန်းမာ ရးဦးစီးဌာန၊ ဒတိယညန် ကား ရးမှူးချုပ်
ဒါက်တာသန်းထွန်း အာင် က JEE ဆာင်ရွက်ရသည့် ရည်ရွယ်ချက်
နှင့်လပ်ငန်းစဉ်များအား ရှင်းလင်း ဆွး နွးပါသည်။

ထိ ့ နာက် အစည်း အ ဝး တက် ရာက်လာသူများက JEE
လပ်ငန်းစဉ်များ ဖွဲ ့စည်းနိင် ရး ဆွး နွး ကရာ ြပည် ထာင်စဝန် ကီးက
လိအပ်ချက်များအား ပါင်းစပ်ညိနင်း ဆာင်ရွက် ပးခဲ့ပါသည်။ JEE
လပ်ငန်းစဉ်များအ နြဖင့် အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ ကျန်းမာ ရးြပဌာန်းချက်
(၂၀၀၅) ပ ါ လပ်ငန်းစဉ် (၇) ရပ်နှင့် ကမ္ဘာလးဆိင်ရာ ကျန်းမာ ရးလြခု
စိတ်ချမအစီအစဉ်ပါ လပ်ငန်းစဉ် (၁၁)ရပ်တိ ့အား လ့လာဆန်းစစ်
ြခင်းများ ဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ရာ ြပည်တွငး် လ့လာဆန်းစစ် ရး
အဖွဲ ့ငယ်များမှ (၂၀၁၇) ခနှစ်၊ မတ်လ အတွင်း၌လည်း ကာင်း၊ ြပည်ပ
လ့လာဆန်းစစ် ရး အဖွဲ ့ငယ်များမှ (၂၀၁၇) ခနှစ်၊ ဧ ပီလနှင့် မလ
အတွင်း၌လည်း ကာင်း ဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ် ပီး တွ ့ရှိချက်များ
အ ပ မူတည်ကာ ြပည်သူ ့ကျန်းမာ ရး အ ရး ပ အ ြခအ န ကိုတင်
ကာကွယ် ရးနှင့် တ ့ြပန် ဆာင်ရွက် ရး လပ်ငန်းများအတွက် (၅) နှစ်
စီမကိန်းအား ရးဆွဲ၍ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်သွားမည်
ြဖစ်ပါသည်။

ပဏာမမျက်စက
ိ ျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက်မဆရာြဖစ်သင်တန်းဖွငပ
့် အ
ဲွ ခမ်းအနားကျင်းပြခင်း
ြပည်သူ ့ကျန်းမာ ရးဦးစီးဌာန၊ မျက်ခမ်းစပ်နှင့်မျက်မြမင် ကာကွယ်
ရးစီမကိန်းနှင့် Helen Kelle International တိ ့ ပူး ပါင်း၍ ပဏာမ
မျက်စိကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက်မဆရာြဖစ်သင်တန်းဖွင်ပ
့ ွဲကိ (၁၇-၂-၂၀၁၇)
ရက် န ့တွင် နြပည် တာ်၊ ရြပည် တာ်ဟိတယ်၌ ကျင်းပခဲ့ရာ ြပည်သူ ့
ကျန်းမာ ရးဦးစီးဌာန၏ ခတ္တညန် ကား ရးမှူးချုပ် ဒါက်တာသန်းဝင်းမှ
တက် ရာက် အဖွင့်အမှာစကား ြပာ ကားခဲ့ ပီး ရာဂါနှိမ်နင်း ရးဌာနခွဲ၊
ညန် ကား ရးမှူးမှ လပ်ငန်းအ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ရာတွင် လိအပ်
မည်များကိ အ ကြပု ြပာ ကားခဲ့ပါသည်။ သင်တန်းတွင် မျက်ခမ်းစပ်နှင့်မျက်မြမင်ကာကွယ် ရးစီမကိန်းမှ ဒတိယညန် ကား ရးမှူးနှင့် ပျဉ်းမနား
ြပည်သူ ့ ဆးရမှ မျက်စိအထူးကဆရာဝန်တိ ့မှ သင်တန်းသားများအား စာ တွ ့လက် တွ ့သင် ကား ပးခဲ့ပါသည်။
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တာင် ကီး မို ့၌ Bio Safety Level - 3 TB Laboratory ဖွငပ
့် အ
ဲွ ခမ်းအနားကျင်းပြခင်း
အမျိုးသားတီဘီ ရာဂါတိက်ဖျက် ရးစီမကိန်းသည် ကျန်းမာ ရး
နှင့်အားကစားဝန် ကီးဌာန ခွင့်ြပုရန်ပ ငွနှင့် ကမ္ဘာ့ရန်ပ ငွအဖွဲ ့တိ ့၏
အ ထာက်အပ့ြဖင့် တာင် ကီး မို ့၊ ြပည်နယ် တီဘီ ရာဂါ တိက်ဖျက်
ရးဌာနတွင် ဆးယဉ်ပါးတီဘီရှိ/ မရှိ (Drug Susceptibility
Testing - DST) စမ်းသပ် စစ် ဆးနိင်သည့် ဇီဝလြခုမအဆင်-့ ၃
ရှိ သာ Bio Safety Level - 3 TB Laboratory အ ဆာက်အဦ
ဆာက်လပ်ြခင်း၊ ဓာတ်ခွဲကိရိယာပစ္စညး် များ တပ်ဆင်ြခင်းတိ ့ကိ
ဆာင်ရွက် ပီးစီးခဲ့ ပီးြဖစ်ရာ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိ ဖ ဖာ်ဝါရီလ (၈)
ရက် န ့တွင် ရှမ်းြပည်နယ်၊
တာင် ကီး မို ့၊ ြပည်နယ်တီဘီ ရာဂါ
တိက်ဖျက် ရးဌာန၌ ကျင်းပြပုလပ်ခဲ့ပါသည်။ အဆိပါ ဖွင့်ပွဲအခမ်း
အနားသိ ့ ကျန်းမာ ရးနှင့်အားကစားဝန် ကီးဌာန၊ ြပည် ထာင်စဝန် ကီး
ဒါက်တာြမင့် ထွးမှ တက် ရာက်၍ အဖွင့်အမှာစကား ြပာ ကားခဲ့ ပီး
အခမ်းအနားသိ ့ ကျန်းမာ ရးနှင့်အားကစားဝန် ကီးဌာနမှ ဌာနဆိင်ရာ
အ ကီးအကဲများနှင့် တာဝန်ရှိပဂ္ဂိုလ်များ၊ ြပည်နယ်အစိးရ ဝန် ကီးချုပ်
နှင့်လူမ ရးဝန် ကီး၊
တာင် ကီး ဆးတက္က သိလ်မှ ပါ မာက္ခချုပ်နှင့်

ြပည်သူ ့ ဆးရ ကီးများမှ ဆးရအပ် ကီးများ၊ ြပည်နယ်ကသ ရးဦးစီး
ဌာနမှူးနှင့် ြပည်သူ ့ကျန်းမာ ရးဦးစီးဌာနမှူးများ၊ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာ ရး
အဖွဲ ့နှင့် United Nations Office for Project Services (UNOPS)
တိ ့မှ ဖိတ် ကားထားသူများနှင့် မိတ်ဘက်အဖွဲ ့အစည်းများမှ ဖိတ် ကား
ထားသူများ စစ ပါင်း (၇၀) ဦးခန် ့ တက် ရာက်ခဲ့ ကပါသည်။

မကူးစက်နင်
ိ သာ ရာဂါများကာကွယက
် သ ရးအမျိုးသားမဟာဗျူဟာစီမကိနး် (၂၀၁၇−၂၀၂၁)
ရးဆွဲ ရး အလပ်ရ ဆွး နွးပွက
ဲ ျင်းပြခင်း
မကူးစက်နိင် သာ ရာဂါများ ကာကွယ် ကသ ရးဆိင်ရာ
အမျိုးသားမဟာဗျူဟာစီမကိန်း (၂၀၁၇-၂၀၂၁) ရးဆွဲ ရး အလပ်ရ
ဆွး နွးပွဲ (ပထမအ ကိမ)် ကိ ဖ ဖာ်ဝါရီလ (၁၆)ရက် န ့မှ (၁၇) ရက်
န ့အထိ နြပည် တာ်၊ ဇမ္ဗူသီရဟ
ိ ိတယ်၌ ြပည်သူ ့ကျန်းမာ ရးဦးစီး
ဌာန၊ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာ ရးအဖွဲ ့နှင့် Help Age International အဖွဲ ့တိ ့
ပူး ပါင်း၍ ကျင်းပြပုလပ်ခဲ့ပါသည်။ အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲဖွင့်ပွဲ အခမ်း
အနားသိ ့ ကျန်းမာ ရးနှင့်အားကစားဝန် ကီးဌာန၊ အ မဲတမ်းအတွင်းဝန်
ပါ မာက္ခ ဒါက်တာသက်ခိင်ဝင်းမှ တက် ရာက်အမှာစကား ြပာ ကား
ခဲ့ ပီး ြပည်သူ ့ကျန်းမာ ရးဦးစီးဌာနနှင့် ကသ ရးဦးစီးဌာနမှ ညန် ကား
ရးမှူးချုပ်များ၊ ဒတိယညန် ကား ရးမှူးချုပ်များနှင့် အြခားတာဝန်
ရှိသူများ၊ တိင်း ဒသ ကီး/ြပည်နယ် ြပည်သူ ့ကျန်းမာ ရးဦးစီးဌာနမှူး
များနှင့် မို ့နယ်ကျန်းမာ ရးဦးစီးဌာနမှူးများ၊ နှီးနွယ်ဝန် ကီးဌာန
အသီးသီးမှ ဖိတ် ကားထားသူများ၊ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာ ရးအဖွဲ ့နှင့် ကလ
သမဂ္ဂအဖွဲ ့အစည်းအသီးသီးမှ ကိယ်စားလှယ်များ၊ ြပည်တွင်း/ ြပည်ပ

အစိးရမဟတ် သာ လူမ ရးအဖွဲ ့အစည်း အသီးသီးမှ ကိယ်စားလှယ်
များတက် ရာက် ဆွး နွးခဲ့ ကပါသည်။
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တတိယအ ကိမ် ြမာက် သွးသွငး် ကသမပညာရပ်ဆင်
ိ ရာနှးီ နှာဖလှယပ
် က
ဲွ ျင်းပြခင်း
တတိယအ ကိမ် ြမာက် “ြမန်မာနိင်င သွးသွင်းကသမပညာရပ်
ဆိင်ရာနှီး နှာဖလှယ်ပွဲ” ကိ (၁၂-၁-၂၀၁၇) ရက် န ့တွင် အမျိုးသား
သွးဌာနနှင့် ဂျပန်နိင်င National Center for Global Health and
Medicineအဖွဲ ့တိ ့ပူး ပါင်း၍ ရန်ကန် မို ့၌ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ အမျိုးသား
သွးဌာနအ နြဖင့် ြမန်မာနိင်င၏

သွးသွင်းကသမ လပ်ငန်းဆိင်ရာ

ပညာရပ်များ ပိမိတိးတက်စွာ ဆာင်ရွက်လာနိင် စ ရး၊ နိင်ငတကာမှ
အတတ်ပညာရှင်များနှင့် အသိပညာဖလှယ်ခွင့် ရရှိ စ ရးတိ ့အတွက်
ရည်ရွယ်၍ (၂၀၁၅) ခနှစ်မှ စတင်ကာ

သွးသွင်းကသမ ပညာရပ်

ဆိင်ရာ နှီး နှာဖလှယ်ပွဲကိ ကျင်းပခဲ့ပါသည်။
ဆွး နွးပွဲတွင် ကသ ရးဦးစီးဌာန၊ ညန် ကား ရးမှူးချုပ်
ပါ မာက္ခ ဒါက်တာြမင့်ဟန်က

သွးသွင်းကသမဆိင်ရာ လပ်ငန်းများ

ထိ ့ နာက် အဂလန်၊ ထိင်ဝမ်နှင့် ဂျပန်နိင်ငတိ ့မှ က မ်းကျင်
ပညာရှင်များမှ နည်းပညာသစ်များ၊ နိင်ငတကာ အ တွ ့အ ကုများကိ
တင်ြပ ဆွး နွးခဲ့ ပီး တက် ရာက်လာသူများမှ အြပန်အလှန် ဆွး နွးခဲ့
ကပါသည်။ နှီး နှာဖလှယ်ပွဲသိ ့ သွးသွင်းကသမဆိင်ရာ ကျန်းမာ ရး
ဝန်ထမ်းများ၊ ဖိတ် ကားထား သာ ဧည်သ
့ ည် တာ်များ၊ နိင်ငတကာမှ
ပညာရှင်များ၊ စစ ပါင်း (၁၆၀)ဦးခန် ့ တက် ရာက်ခဲ့ ကပါသည်။

အရှိန်အဟန်ြမင့် ဆာင်ရွက်နိင်ရန်အတွက် နိင်င တာ်၏ ထာက်ပ့မ
များသည် အ ရး ကီး ကာင်း၊ တိးတက် ြပာင်းလဲလာ သာ ဆးပညာ
များကိ မျက် ြခမြပတ် လ့လာခွင့်ရရှိ ရးမှာလည်း လွနစ
် ာွ အ ရး ကီး
ကာင်းနှင့်

ပညာရပ်ဆိင်ရာ

တိးတက် ရးအတွက်

Education

Symposium သည် လွန်စွာအကျိုးရှိ ကာင်း ြပာ ကားခဲ့ပါသည်။

ကျာက်ကပ်အစားထိးခွစ
ဲ တ
ိ က
် သမလပ်ငန်းများ ဆာင်ရက
ွ လ
် ျက်ရြိှ ခင်း

မန္တ လး မို ့၊ အ ထွ ထွ ရာဂါက ဆးရ ကီးတွင် ကျာက်ကပ်
အစားထိးခွဲစိတ်ကသမလပ်ငန်းကိ (၂၀၀၁) ခနှစ်မှစတင်၍ ဆာင်ရွက်
ခဲ့ပါသည်။ (၂၀၀၁) ခနှစ်တွင် (၂) တွ၊ဲ (၂၀၀၂) ခနှစ်တွင် (၂) တွ၊ဲ
(၂၀၀၄) ခနှစ်တွင် (၃) တွ၊ဲ (၂၀၁၅) ခနှစ်တွင် (၄) တွဲ၊ (၂၀၁၆)
ခနှစ်တွင် (၁၉) တွ၊ဲ (၂၀၁၇) ခနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလတွင် (၂) တွဲတိ ့အား
အခမဲ့
အာင်ြမင်စွာ အစားထိး ခွဲစိတ်ကသ
ပးနိင်ခဲ့ပါသည်။
ကျာက်ကပ်အစားထိး ခွဲစိတ်ကသမ ကာ်မတီတွင်
ဆးရအပ် ကီး

ဦး ဆာင်၍ ပါ မာက္ခ၊ တွဲဖက်ပါ မာက္ခ၊ အထူးကဆရာ၀န် ကီးများ၊
အထူးကဆရာ၀န်များနှင့် လက် ထာက်ဆရာဝန်များ၊ သူနာြပုများ
(ဖျားနာ၊ နှလးအထူးက၊ ရာဂါ ဗဒ၊ ဓာတ်မှန်၊ မ့ ဆး၊ ဆီးနှင့်
ကျာက်ကပ် ဆးပညာ၊ ဆီးနှင့် ကျာက်ကပ်ခွဲစိတ်၊ နှလး ခွဲစိတ်၊
နှလး ဆးက၊ အစာအိမ်နှင့် အူလမ်း ကာင်း၊ စိတ် ရာဂါပညာဌာန၊
သွား ဆးကဌာန၊ အမျိုးသား သွးလှူဘဏ်ဌာနနှင့်အဏြမူ ရာင်ြခည်
ဌာန) များမှ ပူး ပါင်းပါ၀င် ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
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မွးကင်းစက လးအထူး ကပ်မတ်တးချဲ
ိ ့ကသ ဆာင်နင
ှ ့်
က မ်းကျင်မအ ြခြပု လပ်ငန်းခွငစ
် မ
ွ း် ရည်ြမင်တ
့ င် ရးဆိင်ရာ
လက် တွ ့ လ့ကျင့် ရးအခန်း ဗဟိအမျိုးသမီး ဆးရ ကီး (ရန်ကန်)၌ ဖွင့်လစ
ှ ြ် ခင်း

ကာယဖွ ဖိုးမပိင်းတိ ့တွင် အြခားက လးငယ်များနည်းတူ တိးတက်
ဖွ ့ ဖိုးလာမည်ြဖစ် ကာင်း၊ မိခင်နိ ့တိက် က း ရးလပ်ငန်းများလည်း
ပိမိအ ထာက်အကူြပုနိင်မည်ြဖစ်ပါ ကာင်း၊ လပ်ငန်းနှင့် စွမ်း ဆာင်
ရည်ြမင့်တင် ရးဆိင်ရာ
လက် တွ ့ လ့ကျင့် ရးခန်းမများမှတဆင့်
အရည်အ သွးြမင့်မားစွာကသ စာင့် ရှာက်မ ပးနိင်မည့် ကျန်းမာ ရး
ဝန်ထမ်းများကိ ပိမိ မွးထတ်နိင်မည်ြဖစ်ပါ ကာင်း၊ လူနာများအ န
ြဖင့်လည်း အရည်အ သွးြပည့်ဝ သာ ကသမများ ပိမိရရှိလာမည်ြဖစ် ပီး
မိခင်နှင့်က လး သဆးနန်း ကျဆင်းလာမည်ြဖစ် ကာင်း ြပာ ကား
ခဲ့ပါသည်။

အမျိုးသမီး ဆးရ ကီး(ရန်ကန်)၏ မွးကင်းစက လး အထူး
ကပ်မတ်တိးချဲ ့ကသ ဆာင် (Neonatal Intensive Care Unit,
NICU)နှင့် က မ်းကျင်မအ ြခြပု လပ်ငန်းခွင်စွမ်း ဆာင်ရည် ြမင့်တင်
ရးဆိင်ရာ လက် တွ ့ လ့ကျင့် ရးအခန်း (Skill Competency
Practice Center) ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိ (၂၆-၂-၂၀၁၇) ရက် န ့တွင်
ကျင်းပခဲ့ရာ ကျန်းမာ ရးနှင့်အားကစားဝန် ကီးဌာန၊ ြပည် ထာင်စ
ဝန် ကီး ဒါက်တာြမင့် ထွး တက် ရာက် အမှာစကား ြပာ ကားခဲ့
ပါသည်။
ြပည် ထာင်စဝန် ကီးက မွးကင်းစက လး အထူး ကပ်မတ်
ကသ ဆာင်နှင့် Skill Competency Practice Center တိ ့
ဖွင့်လှစ်နိင်ခဲြ့ ခင်းအ ပ အလွန်ဝမ်း ြမာက်ဂဏ်ယူပါ ကာင်း အလှူ
ရှင်များကိလည်း ကျန်းမာ ရးနှင့်အားကစား ဝန် ကီးဌာနအ နြဖင့်
အထူး ကျးဇူးတင်ရှိပါ ကာင်း၊ ကိယ်အ လးချိန် ပါင်မြပည့်မီ သာ
က လးများ၊ မွးရာပါ ရာဂါခစား နရ သာက လးများနှင့် မွးကင်း
စက လး များကိ အထူး ကပ်မတ်ကသရန် လိအပ်ပါက ယခကဲ့သိ ့ သာ
ဌာနမျိုးသည် က မ်းကျင်မပိင်းဆိင်ရာနှင့် ပစ္စည်းကိရယ
ိ ာစလင်စွာြဖင့်
အရည်အ သွးြမင်မ
့ ားစွာ ကသ ပးနိင်မည်ြဖစ်၍ က လးငယ်များ၏
အသက်ရှင်သန်နန်း ြမင့်မားလာမည်ြဖစ် ပီး ဉာဏ်ရည်ပိင်းနှင့် ကိယ်

ဆက်လက်၍ ဆးရအပ် ကီး ဒါက်တာ ဒ ပပမှ ဆးရ
အ ကာင်းရှင်းလင်းတင်ြပခဲ့ ပီး ပါ မာက္ခ/ဌာနမှူး( မွးကင်းစ) ( ငိမ်း)
ဒါက်တာ ဒ အး အးသိန်းမှ
မွးကင်းစက လး အထူး ကပ်မတ်
တိးချဲ ့ကသ ဆာင် ဖွင့်လှစ်ရြခင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းတင်ြပခဲ့
ပါသည်။ ထိ ့ နာက် ပါ မာက္ခ/ဌာနမှူး (သားဖွားမီးယပ်ပညာဌာန)၊
ဒါက်တာ ဒ စမ်းစမ်းြမင့်မှ ဂဏ်ြပုမှတ်တမ်းလာများနှင့် ဂဏ်ြပု
လက် ဆာင်များကိ ပးအပ်ခဲ့ပါသည်။ ကသ ရးဦးစီးဌာန၊ ညန် ကား
ရးမှူးချုပ်၊ ပါ မာက္ခ
ဒါက်တာြမင့်ဟန်မှ
ကျးဇူးတင်စကား
ြပာ ကား ပီး အခမ်းအနားကိရပ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။
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(၄၅) ကိမ် ြမာက်ြမန်မာနိင်ငကျန်းမာ ရးဆိင်ရာသ တသနညီလာခကျင်းပြခင်း

ဝင်များနှင့် စာတမ်းရှင်များ၊ နိင်ငြခားအဖွဲ ့အစည်းများမှ ကိယ်စားလှယ်
များ၊ ဖိတ် ကားထားသူများ တက် ရာက်ခဲ့ ကပါသည်၊၊ ညီလာခ၏
စာတမ်းဖတ်ပွဲတွင် သ တသနစာတမ်း ပါင်း (၁၀၃) စာင်၊ သ တသန
ပိစတာ (၅၆) စာင်၊ ပညာရပ်ဆိင်ရာ ဟာ ြပာပွဲ (၁)ခနှင့် နှီး နှာ
ဖလှယ်ပွဲ (၁၁)ခတိ ့ကိ ြပုလပ်ခဲ့ပါသည်။
သ တသနညီလာခသိ ့ ြမန်မာနိင်ငနှင့် ဂျပန်၊ သစ တးလျ၊
အဂလန်၊ အင်ဒိနီးရှား၊ အစ္စ ရး၊ နယူးဇီလန်၊ ကိရီးယားနိင်ငတိ ့မှ
သ တသန ပညာရှင် ကီးများနှင့် သ တသီများက ဟာ ြပာ ကရာ
တက် ရာက်လာသူများက စိတ်ပါဝင်စားစွာြဖင့် ပါဝင် ဆွး နွးခဲ့ က
ပါသည်။

(၄၅) ကိမ် ြမာက် ြမန်မာနိင်ငကျန်းမာ ရးဆိင်ရာ သ တသန
ညီလာခကိ (၉-၁-၂၀၁၇) မှ (၁၃-၁-၂၀၁၇) ရက် န ့ အထိ ဆးသ တ
သနဦးစီးဌာန၊ ရန်ကန်တွင် ကျင်းပြပုလပ်ခဲ့ပါသည်။ ညီလာခဖွင့်ပွဲ
အခမ်းအနားကိ (၁၀-၁-၂၀၁၇) ရက် န ့တွင် ဆးသ တသနဌာနဦးစီး
ဌာန အစည်းအ ဝးခန်းမ (၂)၌ ကျင်းပရာ ကျန်းမာ ရးနှင့်အားကစား
ဝန် ကီးဌာန၊ ြပည် ထာင်စဝန် ကီး ဒါက်တာြမင့် ထွး၊ ဦးစီးဌာနများမှ
ညန် ကား ရးမှူးချုပ်များ၊ ဒတိယညန် ကား ရးမှူးချုပ်များ၊
ဆး
တက္က သိလ်နှင့်နှီးနွယ်တက္က သိလ်များမှ ပါ မာက္ခချုပ်များ၊ ကာကွယ် ရး
ဝန် ကီးဌာန၊
ဆးဝန်ထမ်းညန် ကား ရးမှူးရးမှ တာဝန်ရှိသူများ၊
ဂဏ်ထူး ဆာင် ဆးသ တသန ပညာရှင် ကီးများ၊ လပ်ငန်း ကာ်မတီ

Responsible Conduct of Research and Research Methodology Workshop ကျင်းပြခင်း

ပါသည်။ ဖွင့်ပွဲသိ ့ ဆးသ တသနဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ ဆး
တက္က သိလ်(မန္တ လး)၊ သူနာြပုတက္က သိလ် (မန္တ လး)နှင့် ဆးဘက်
ဆိင်ရာနည်းပညာတက္က သိလ်(မန္တ လး)တိ ့မှ ပါ မာက္ခချုပ်များ၊ အထူး
ဖိတ် ကားထားသူများ၊ သင်တန်းပိ ့ချမည့်သူများ၊ ကီး ကပ်ပ့ပိးသူများ
နှင့် သင်တန်းသား/သူများတက် ရာက်ခဲ့ပါသည်။ သင်တန်းအား (၇-၂၂၀၁၇) မှ (၁၁-၂-၂၀၁၇) ရက် န ့ အထိ ကျင်းပြပုလပ်ခဲ့ ပီး စစ ပါင်း
(၆၈) ဦး တက် ရာက်ခဲ့ကာ ဆးသ တသနဦးစီးဌာနမှ သ တသီ
ပညာရှင်များက သ တသနနည်းစနစ်များကိ သင် ကားပိ ့ချခဲ့ပါသည်။

ကျန်းမာ ရးသ တသနလပ်ငန်းများ ပိမိ ဖွ ့ ဖိုးတိးတက်လာ
စရန်အတွက် ဆးသ တသနဦးစီးဌာနမှ နှစ်စဉ် ဖွင့်လှစ်ပိ ့ချ ပးသည့်
“Responsible Conduct of Research and Research
Methodology Workshop” ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိ (၇-၂-၂၀၁၇) ရက်
န ့တွင် ဆးသ တသနဦးစီးဌာန(ြပင်ဦးလွင်ရးခွဲ)၌ ကျင်းပြပုလပ်
ခဲ့ရာ ဆးသ တသနဦးစီးဌာန၊ ညန် ကား ရးမှူးချုပ် ဒါက်တာ
ကျာ်ဇင်သန် ့ က Video Conferencing System ြဖင့် ရန်ကန် မို ့၊
ဆးသ တသနဦးစီးဌာန (ရးချုပ်)မှ အဖွင့်အမှာစကား ြပာ ကားခဲ့
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Symposium on “Development of eHealth in Myanmar” ဖွငပ
့် အ
ဲွ ခမ်းအနားကျင်းပြခင်း
ြမန်မာနိင်င

ဆးပညာရှင်အဖွဲ ့မှ

ကီးမှူး၍ ကျင်းပသည့်

Symposium on “Development of eHealth in Myanmar”
ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိ ၂၀၁၇ ခနှစ်၊ ဖ ဖာ်ဝါရီ (၂၅)ရက် န ့တွင် ဆး
သ တသနဦးစီးဌာန၊ အဆင့်ြမင့် မာ်လီကျူးသ တသနဌာန အစည်း
အ ဝးခန်းမ (၂)၌ ကျင်းပြပုလပ်ခဲ့ရာ ကျန်းမာ ရးနှင့် အားကစား
ဝန် ကီးဌာန အ မဲတမ်းအတွင်းဝန် ပါ မာက္ခ
တက် ရာက်၍

ဒါက်တာသက်ခိင်ဝင်း

အဖွင့်အမှာစကား ြပာ ကားပါသည်။

Symposium

တွင် ြမန်မာနိင်င ဆးပညာရှင်အဖွဲ ဥက္က
့ ဌ ပါ မာက္ခ ဒါက်တာ နဝင်းက
သဘာပတိအြဖစ်

ဆာင်ရွက် ပီး အထူးဖိတ် ကားထားသူများ၊

တက္က သိလ်များမှ ပါ မာက္ခများ၊

ဆး

ဆးသ တသနဦးစီးဌာန၊ ဒတိယ

ညန် ကား ရးမှူးချုပ် (သ တသန)၊ ြပည်သူ ့ကျန်းမာ ရးဦးစီးဌာန၊
ဒတိယညန် ကား ရးမှူးချုပ် (စီမ/ဘ
ဆာင်ရွက်ထားရှိမများနှင့်

ာ)တိ ့က eHealth ဆိင်ရာ

ရှ ့လပ်ငန်းစဉ်များကိ

ဆွး နွးတင်ြပခဲ့

ကရာ တက် ရာက်လာသူများက ဝိင်းဝန်း ဆွး နွးခဲ့ ကပါသည်။

မွးရာပါနတ်ခမ်းကွအ
ဲ ာ ခါင်ကလ
ဲွ န
ူ ာများအား အခမဲ့ ခွစ
ဲ တ
ိ က
် သ ပးြခင်း

ရှမ်းြပည်နယ်၊ တာင် ကီး မို ့၊ အမျိုးသမီးနှင့်က လး ဆးရ
ကီးတွင်
က မ္ဗာဇအနာဂတ်အလင်းတန်းြမန်မာ ဖာင် ဒးရှင်းနှင့်
စကာပူနိင်ငအ ြခစိက် Smile Asia Mission အဖွဲ ့တိ ့ ပူး ပါင်း၍
(၅-၂-၂၀၁၇) မှ (၈-၂-၂၀၁၇) ရက် န ့အထိ မွးရာပါ နတ်ခမ်းကွဲ
အာ ခါင်ကွဲလူနာများြဖစ်သည့် (၁)နှစ် အာက်က လး (၇)ဦး၊ (၁)နှစ်မှ
(၁၅)နှစ် ကားက လး (၆၀)ဦး၊ (၁၅)နှစ်နှင့် အထက် (၁၄)ဦး၊ စစ ပါင်း
လူနာ(၈၁)ဦးအား အခမဲ့ ခွဲစိတ်ကသ ပးခဲ့ပါသည်။

တာင် ကီး မို ့၊ အမျိုးသမီးနှင့်က လး ဆးရအပ် ကီး၊ မ့ ဆး
ဆရာဝန် ကီး၊ လက် ထာက်ဆရာဝန်များ၊ သူနာြပုဆရာမများ၏
ပူး ပါင်းကူညီပ့ပိးမြဖင့် ခွဲစိတ်ကသ ပးမများကိ ကျန်းမာ ရးနှင့်
အားကစားဝန် ကီးဌာန၊ ြပည် ထာင်စဝန် ကီးနှင့် တာဝန်ရှိသူများ၊
ရှမ်းြပည်နယ်အစိးရအဖွဲ ့၊ ြပည်နယ်ဝန် ကီးချုပ်နှင့် အဖွဲ ့ဝင်များမှ
လာ ရာက် ကည့်ရ အား ပးခဲ့ ကပါသည်။
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"Workshop on Review and Revision of Midwifery Diploma Curriculum"
အလပ်ရ ဆွး နွးပွက
ဲ ျင်းပြခင်း
ကျန်းမာ ရး လူ ့စွမ်းအားအရင်းအြမစ်ဦးစီးဌာနနှင့် Jhpiego,
3MDG အဖွဲ ့တိ ့ ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်သည့် Workshop on Review
and Revision of Midwifery Diploma Curriculum အလပ်ရ
ဆွး နွးပွဲကိ (၁၇-၁-၂၀၁၇) မှ (၂၀-၁-၂၀၁၇) ရက် န ့အထိ နြပည်
တာ်၊မဂလာသီရိဟိတယ်၌ကျင်းပခဲ့ရာ ကျန်းမာ ရးလူ ့စွမ်းအားအရင်း
အြမစ်ဦးစီးဌာန၊
ညန် ကား ရးမှူးချုပ်၊ ဒါက်တာတင်တင် လးမှ
အဖွင့်အမှာစကား ြပာ ကားခဲ့ပါသည်။ အဆိပါ ဆွး နွးပွဲသိ ့ ကျန်းမာ
ရးလူ ့စွမး် အားအရင်းအြမစ်ဦးစီးဌာန၊ ကသ ရးဦးစီးဌာနနှင့် ြပည်သူ ့
ကျန်းမာ ရးဦးစီးဌာနတိ ့မှ တာဝန်ရှိပဂ္ဂုိ လ်များ၊ သူနာြပုတက္က သိလ်
(ရန်ကန်)မှ သင် ကား ရးဆရာများ၊ တိင်း ဒသ ကီးနှင့် ြပည်နယ်၊
သူနာြပု၊ သားဖွားသင်တန်း ကျာင်းများမှ ကျာင်းအပ်၊ နည်းြပများ
နှင့် Jhpiego မှ တာဝန်ရှိသူများတက် ရာက်ခဲ့ ကပါသည်။ ဆွး နွးပွဲ
တွင် ဘက်စသားဖွားဒီပလိမာ သင်ရိးညန်းတမ်းကိ နိင်ငတကာနှင့်

လိက် လျာညီ ထွြဖစ် စ ရး၊ မိမိနိင်င၏ လိအပ်ချက်များနှင့် ကိက်ညီ
စ ရးအတွက် ခတ်နှင့် လျာ်ညီစွာ ထပ်မြဖည့်စွက်သင့်သည်များကိ
ြဖည့်စွက်၍ ဘာသာရပ်အလိက်အစအဖွဲ ့များြဖင့် ဆွး နွးခဲ့ ကပါသည်။

သူနာြပုနှင့် သားဖွားပညာရပ်ဆင်
ိ ရာ
သ တသနနှင့် သင်ရးညန်
ိ
းတမ်း ဆွး နွးပွမ
ဲ ျား ကျင်းပြခင်း
သူနာြပုနှင့် သားဖွားပညာရပ်ဆိင်ရာ သ တသနနှင့် သင်ရိး
ညန်းတမ်း ဆွး နွးပွဲအား ဖ ဖာ်ဝါရီလ (၆)ရက် န ့မှ (၇)ရက် န ့အထိ
ကျန်းမာ ရးလူ ့စွမ်းအားအရင်းအြမစ်ဦးစီးဌာနနှင့်

ကမ္ဘာ့ကျန်းမာ ရး

အဖွဲ ့တိ ့ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်၍ သူနာြပုသင်တန်း ကျာင်း၊ နြပည် တာ်
၌ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ "Training Workshop on Strengthening
the Research Culture for Faculty Members in Nursing
and Midwifery Training Schools" အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲတွင်
ကျန်းမာ ရးလူ ့စွမ်းအားအရင်းအြမစ်ဦးစီးဌာနမှ ညန် ကား ရးမှူးချုပ်၊
ကသ ရးဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရှိပဂ္ဂိုလ်များ၊ သူနာြပုတက္က သိလ်(ရန်ကန်)
နှင့် သူနာြပုတက္က သိလ် (မန္တ လး)တိ ့မှ ပါ မာက္ခ/ဌာနမှူးများ၊ တိင်း
ဒသ ကီး/ြပည်နယ်များရှိ သူနာြပုနှင့်သားဖွားသင်တန်း ကျာင်းများမှ
ကျာင်းအပ်၊ နည်းြပနှင့် ဒနည်းြပ စစ ပါင်း (၄၀)ဦးတိ ့သည် သူနာ
ြပုစမ အရည်အ သွးများ ပိမိရရှိလာ စရန်နှင့် သ တသနပညာရပ်ကိ

ဦးစီးဌာနနှင့်

အ ြခခသည့်ြပုစမြဖစ် ရးအတွက် ခတ်နှင့် လျာ်ညီ သာ သ တသန

ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက် သာ

သူနာြပုဘွဲ ့ကုိ သင်ရိးညန်းတမ်းများ (သူနာြပုသိပ္ပ-ပမှန်/ ပါင်းကူး၊

ပညာရပ်ဆိင်ရာများကိ မွမ်းမ ပိ ့ချ ဆွး နွး ကပါသည်။
ဆက်လက်၍

ကမ္ဘာ့ကျန်းမာ ရးအဖွဲ ့တိ ့

သူနာြပု-သားဖွား ဒီပလိမာ) ြပုြပင် ရးဆွဲြခင်း "Development of

ဖ ဖ ဝါရီလ (၉)ရက် န ့မှ (၂၁)ရက် န ့အထိ

Course Outlines and Lesson Plans for Undergraduate

သူနာြပု တက္က သိလ်(ရန်ကန်)၌ ကျန်းမာ ရးလူ ့စွမ်းအားအရင်းအြမစ်

Nursing Programmes" ဆွး နွးပွဲအား ကျင်းပြပုလပ်ခဲ့ပါသည်။
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ဆးဝါး ဘးထွကဆ
် းကျိ
ိ ုး စာင့် ကပ် ကည်ရ
့ မစနစ် (Drug Safety Network) အသးြပုပအား
အများြပည်သသ
ူ ရ
ိ န
ိှ င်
ိ စရန် အသိ ပး ကညာချက်ထတ်ြပန်ြခင်း
ဆးဝါးများ၏

အန္တရာယ်ကင်းရှင်းမ

ဆရာဝန် ညန် ကားချက်ြဖင့်

(Drug

Safety)

အတွက်

ဆးဝါးများကိ အများြပည်သူတိ ့ မှီဝဲသးစွဲရာတွင်

ြဖစ် ပ လာ နိင်သည့် ဆး၏ ဘးထွက်ဆိးကျိုး စာင့် ကပ် ကည့်ရြခင်းစနစ်ကိ
အားြဖည့်တိးြမင့်

ဆာင်ရွက်ရန်အတွက်

အထူးလိအပ်ပါသည်။

သိ ့ြဖစ်ပါ၍

ဆရာဝန်/သူနာြပု/ ဆးဝါးက မ်းကျင်/ ကျန်းမာ ရးမှူး အစရှိသည့် ကျန်းမာ ရး
ဝန်ထမ်းများအားလးအ နြဖင့် ြပည်သူများ ဆးဝါးမှီဝဲသးစွဲရာမှ ြဖစ် ပ လာနိင်
သာမလိလားအပ်သည့်ဆိးကျိုးများကိသိရှိရန်နှင့် ကသ ရးလပ်ငန်းများအတွက်
အ ထာက်အကူြဖစ် စရန် ရည်ရွယ်လျက် SMS စနစ်ြဖင့် ADR (Adverse
Drug Reaction) Reporting ကိ အချိန်နှင့်တ ြပးညီ သိရှိ ြဖရှင်းနိင်ရန် Drug
Safety Network ကိ ADR Reporting Application အြဖစ် Android နှင့်
iOS နှစ်မျိုးလးတွင် အသးြပုနိင်ရန် ရည်ရွယ် ပီး ၂၀၁၇ ခနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ(၄)
ရက် န ့တွင် စတင်၍ FDA ၏ Website ြဖစ် သာ www. fdamyanmar. gov.mm တွင် အခမဲ့ download ဆွ၍
ဲ အသးြပုနိင် ပီြဖစ်ပါသည်။

အစားအ သာက်နင
ှ ့် ဆးဝါးကွပက
် ဲ ရးဦးစီးဌာနခွ၊ဲ မန္တ လး၏ ဆာင်ရက
ွ ခ
် ျက်များ
မန္တ လးတိင်း ဒသ ကီးအစားအ သာက်နင
ှ ့် ဆးဝါးကွပ်ကဲ
ရးဦးစီးဌာနခွဲ၊ မန္တ လးမှ မန္တ လးတိင်း ဒသ ကီး စားသးသူ
ရးရာဦးစီးဌာန၊ စိက်ပျိုး ရးဦးစီးဌာနတိ ့နှင့် ပူး ပါင်း၍ စားသးသူ
အကာအကွယ် ပး ရး ဟာ ြပာပွဲများ ြပုလပ်လျက်ရှိပါသည်။
(၁၉-၁-၂၀၁၇)ရက် န ့တွင် မန္တ လး နန်းတွင်းရန် အာင် ြမ
ခန်းမ၊ (၂၀-၁-၂၀၁၇)ရက် န ့တွင် ထီး တာ်မိး မို ့နယ်ရိှ အမှတ်(၂)
စစ် ကာ ရးနှင့် တည်းခိ ရးတပ်တွင်လည်း ကာင်း၊ (၂၃-၁-၂၀၁၇)
ရက် န ့တွင် အမရပူရ မို ့နယ်ရှိ အမှတ်(၂) ပင်မအလပ်ရ (လ ပ်စစ်)
တွင်လည်း ကာင်း၊ တပ်တွင်းရှိ အရာရှိအရာခ၊ အ ကပ်တပ်သားများ၊
ရဲ မများ၊ မှီခိသူမိသားစများအား ဆိး ဆးအန္တရာယ် အ ကာင်း
အသိ ပး ဟာ ြပာခဲ့ပါသည်။ (၃၀-၁-၂၀၁၇) ရက် န ့တွင် ပသိမ် ကီး
မို ့နယ်အတွင်းရှိ အမှတ်(၄) ြခလျင်တပ်ရင်း၌ အရာရှိ၊ အရာခ၊
အ ကပ်၊ စစ်သည်မိသားစဝင်များအား တွ ့ဆ၍ ဆးဝါးများ သးစွဲရာ
တွင် လိက်နာ ဆာင်ရွကရ
် မည့်အချက်များ၊ စပ် ဆးများ၊ ဆးဝါး
အတများနှင့် ပတ်သက်၍ သိ ကာင်းစရာများကိ အသိပညာ ပး
ဆွး နွးခဲ့ပါသည်။

မန္တ လးတိင်း ဒသ ကီး၊ အ သးစား စက်မလက်မလပ်ငန်း
ဦးစီးဌာနတွင် (၂၇-၁-၂၀၁၇)ရက် န ့၌ ြပုလပ် သာ သစ်သီးဝလ
အ ြခခ စား သာက်ကန် ထတ်လပ်နည်းသင်တန်းနှင့် လူသးကန်နှင့်
အလှကန်ထတ်လပ်နည်းပညာသင်တန်း၌ အစားအ သာက်နှင့် ဆးဝါး
ကွပ်ကဲ ရးဦးစီးဌာနခွဲ၊ မန္တ လးမှ တာဝန်ရှိသူများသည် အစား
အ သာက်ထတ်လပ်ြခင်း ထာက်ခချက် လ ာက်ထားရာတွင် လိအပ်
သည့်အချက်များ၊ ကာင်းမွန် သာ ထတ်လပ်မကျင့်စဉ်နှင့် စပ်လျဉ်း
သာအချက်များကိ ဟာ ြပာ ဆွး နွးခဲ့ ကပါသည်။
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ြမန်မာနိင်ငအားကစားအဖွဲ ့ချုပ်များလပ်ငန်းညိနင်းအစည်းအ ဝးကျင်းပြခင်း

အားကစားအဖွဲ ့ချုပ်များမှ ဥက္က ဌ၊ ဒတိယဥက္က ဌနှင့် အတ္ငွင်း ရးမှူးများ

ကျန်းမာ ရးနှင့်အားကစားဝန် ကီးဌာန၊ ြပည် ထာင်စဝန် ကီးနှင့်

တက် ရာက်ခဲ့ ကပါသည်။

ြမန်မာနိင်င အားကစားအဖွဲ ့ချုပ်များ လပ်ငန်းညိနင်း အစည်းအ ဝးကိ

အစည်းအ ဝးတွင်

ြမန်မာနိင်ငအိလပစ်

တွင် ဇန်နဝါရီလ

ကာ်မတီ ြပန်လည်ဖွဲ ့စည်းနိင် ရး၊ တစ်မျိုးသားလးကျန်းမာသန်စွမ်း

(၁၀)ရက် န ့တွင် ကျင်းပြပုလပ်ခဲ့ပါသည်။ အဆိပါ အစည်းအ ဝးသိ ့

ရးနှင့် အားကစားနည်း အလိက်ဖွ ့ ဖိုးတိးတက် ရးဆိင်ရာ ကိစရ
္စ ပ်

ရန်ကန် မို ့၊ အမျိုးသားအားကစား ပိုင်ပွဲရ (၁) သဝ
ြပည် ထာင်စ ဝန် ကီး
ြဖစ် ကသည့် ဦးမျိုးလင်၊
အဖွဲ ့ချုပ်များ

များ၊ ကျာင်းအားကစားလပ်ငန် များပိမိတိးတက် အာင် ဖာ် ဆာင်

ဒါက်တာြမင့် ထွး၊ ညန် ကား ရးမှူးချုပ်များ

နိင် ရးကိစ္စရပ်များကိ ဆွး နွးတင်ြပခဲ့ ကပါသည်။

ဒါက်တာြမင့်ဟန်နှင့် တာဝန်ရှိပဂ္ဂိုလ်များ၊

ရွးချယ်တင် ြမာက် ရး

ကီး ကပ် ရးအဖွဲ ့ဝင်များ၊

ြမန်မာ- ထိင်းအားကစားက

တိးတက်ရန်

အကျိုးတူပးူ ပါင်း ဆာင်ရက
ွ ် ရးဝန် ကီးအဆင့် တွ ဆ
့ ဆွး နွးြခင်း
ကျန်းမာ ရးနှင့်အားကစားဝန် ကီးဌာန၊ ြပည် ထာင်စဝန် ကီး
ဒါက်တာြမင့် ထွးသည် ထိင်းနိင်င၊ ဟိတယ်ခရီးနှင့်အားကစားဝန် ကီး
H.E. Mrs. Kobkarn Wattanavrangkul နှင့် ကိယ်စားလှယ်
အဖွဲ ့အား ဇန်နဝါရီလ (၁၂) ရက် န ့တွင် ဝန် ကီးဌာနအစည်းအ ဝး
ခန်းမ၌ လက်ခ တွ ့ဆကာ ASEAN School Sport Council တွင်
ြမန်မာနိင်ငအား အဖွဲ ့ဝင်အြဖစ် ပါဝင်လာနိင် ရး၊ ြမန်မာနိင်ငရှိ
ကျာင်း နရွယ်က လးများ
စာသင် ကျာင်းတွင်
အားကစားကိ
ပိမိပါဝင်လပ်ရှားနိင် ရးနှင့် ြမန်မာ-ထိင်း နှစ်နိင်င အားကစားက
ယခထက် ပိမိ၍ တိးတက် အာင်ြမင် အာင် အကျိုးတူ ပူး ပါင်း
ဆာင်ရွက်နိင် ရးအတွက် ဆွး နွးခဲ့ က ပီး နှစ်နိင်င အားကစား
နယ်ပယ်တွင် ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက် ရး နားလည်မစာခ န်လာ ရးထိး
နိင်သွားမည့်အဆင့်သိ ့ အြမန်ဆး ရာက်ရှိ အာင် ညိနင်း ဆာင်ရွက်
သွားရန် သ ဘာတူခဲ့ ကပါသည်။
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နိင်ငတကာအားကစား ပိုင်ပမ
ဲွ ျားတွင် ြမန်မာနိင်ငမှ ဆတဆိပမ
် ျား ဆွတခ
် းူ ရရှြိ ခင်း

(၄) ကိမ် ြမာက် အ ရှ ့ တာင်အာရှ ဗိဗီနမ် Championship
ပိုင်ပွဲတွင် ြမန်မာနိင်ငမှအားကစားသမား(၂)ဦး ဝင် ရာက်ယှဉ် ပိုင်
ခဲ့ က ပီး စစ ပါင်း ရ (၂)ခ၊ ငွ (၂)ခ၊ ကး (၄)ခ ရရှိခဲ့ ကပါသည်။
Brunei Open Fencing Championship 2017 ပိုင်ပွဲတွင်
ြမန်မာနိင်ငမှ အားကစားသမား(၃)ဦး ဝင် ရာက်ယှဉ် ပိုင်ခဲ့ရာတွင်
Individual Women Foil ပိုင်ပွဲတွင် ငွ (၁)ခ၊ Individual Men
Foil ပိုင်ပွဲတွင် ငွ (၁)ခနှင့် Individual Men Epee ပိုင်ပွဲတွင်
ကး (၁)ခကိလည်း ကာင်း အသီးသီး ဆွတ်ခူးရရှိခဲပ
့ ါသည်။

၂၀၁၇ခနှစ်၊ (၆) ကိမ် ြမာက် အ ရှ ့ တာင်အာရှ ြမားပစ်
ပိုင်ပွဲ 6th South East Asian Championship ကိ ၂၀၁၇ခနှစ်၊
ဇန်နဝါရီလ (၂၀) ရက် န ့မှ (၂၃)ရက် န ့ အထိ ရန်ကန် မို ့၊ ကျိုက္က ဆ
ြမားပစ်ကွင်း၌ ကျင်းပြပုလပ်ခဲ့ရာ အိမ်ရှင်ြမန်မာအပါအဝင် ဖိလစ်ပိင်၊
ဗီယက်နမ်၊ ထိင်း၊ စင်ကာပူနှင့်
ဟာင် ကာင်အသင်းတိ ့ ပါဝင်
ယှဉ် ပိုင်ခဲ့ ပီး ြမန်မာြမားပစ်အသင်းမှ ရ (၂)ခ၊ ငွ (၄)ခ၊ ကး (၆)ခ
ြဖင့်နိင်ငအလိက် ဒတိယဆရရှိခဲ့ပါသည်။ က မ္ဘာဒီးယားနိင်င Siem
Reap ၌ ဇန်နဝါရီလ (၁၁) ရက်မှ (၁၄) ရက် န ့ထိ ကျင်းပြပုလပ် သည့်

2017 Leopalace 21 ြမန်မာအိးပင်း ဂါက်သးီ ရိက် ပိုင်ပဲွကျင်းပြခင်း
2017 Leopalace 21 ဂါက်သီးရိက် ပိုင်ပွဲကိ ဇန်နဝါရီလ
(၂၆) ရက် န ့မှ (၂၉) ရက် န ့ထိ ရန်ကန် မို ့၊ လင်သာယာ မို ့နယ်ရှိ
ပန်းလင် ဂါက်ကွင်းတွင် ကျင်းပြပုလပ်ခဲ့ရာ Todd SINNOTT
( သစ တးလျ) က သတ်မှတ်ရိက်ချက်ထက် (၁၄) ချက် လ ာ့ရိက် ပီး
ပထမ၊ Carlos PIGEM (စပိန)် က သတ်မှတရ
် ိက်ချက်ထက် (၁၁)
ချက် လ ာ့ရိက် ပီး ဒတိယ၊ Sungjae ( တာင်ကိရီးယား)၊ TM
Miguel TABUENA (ဖိလစ်ပိင်)နှင့် K.T.KTM ( တာင်ကိရီးယား)
တိ ့က (၁၀)ချက်စီြဖင့် တတိယရရှိခဲပ
့ ါသည်။ ချန်ပီယဆရရှိခဲ့ သာ
သစ တးလျနိင်ငသား Todd SINNOTT အား Leopalace 21
ဥက္က ဌ Mr. Eisei Miyama က ဆ ကး ငွ ဒ လာ ၁၃၅၀၀၀နှင့်
ကျန်းမာ ရးနှင့်
အားကစားဝန် ကီးဌာန၊
ြပည် ထာင်စဝန် ကီး
ဒါက်တာြမင့် ထွးက ချန်ပီယဆဖလားတိ ့အား
ပးအပ်ချီးြမင့်ခဲ့
ပါသည်။
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ဝါရင်အ
့ ားကစားက လာင်ရင
ှ မ
် ျားအားဂါရဝြပုကန် တာ့ပန
ဲွ င
ှ ့်
ြမန်မာလက် ရွးစင်အ ကာင်းဆးအားကစားသမားများဆ ပးပွက
ဲ ျင်းပြခင်း
ကျန်းမာ ရးနှင့်အားကစားဝန် ကီးဌာနမှ ပူး ပါင်းကူညီ ပ့ပိး
မြဖင့်

ြမန်မာနိင်င

အားကစားက လာင်ရှင်များ

အဖွဲ ့ချုပ်မှ ကီးမှူး

ကျင်းပသည့် ၂၀၁၇ ခနှစ်၊ အသက် (၇၀)နှစ် အထက် သက် ကီးဝါရင့်
အားကစား

က လာင်ရှင်များအား ဂ ါ ရဝြပုကန် တာ့ပွဲနှင့် ၂၀၁၄-

၂၀၁၅ ခနှစ် ြမန်မာ့အ ကာင်းဆး အားကစားသမားများအား ဆချီးြမင့်
ြခင်းအခမ်းအနားကိ

ဖ ဖာ်ဝါရီလ

အားကစား ပိုင်ပွဲရ (၁) သဝ
အားကစားဝန် ကီးဌာန

(၅)ရက် န ့တွင်

အမျိုးသား

၌ ကျင်းပြပုလပ်ရာ ကျန်းမာ ရးနှင့်

ြပည် ထာင်စဝန် ကီး

ဒါက်တာြမင့် ထွးနှင့်

တာဝန်ရှိသူများ၊ ရန်ကန်တိင်း ဒသ ကီး လတ် တာ်ဥက္က ဌ ဦးတင် မာင်
ထွန်းနှင့် တာဝန်ရှိသူများ၊ ြမန်မာနိင်ငအားကစားအဖွဲ ့ချုပ်များမှ ဥက္က ဌ
များ၊ ဖိတ် ကားထား သာ ဧည့်သည် တာ်များနှင့် အလှူရှငမ
် ျား၊ ဆရ
အားကစားသမားများ တက် ရာက် ကပါသည်။ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ခနှစ်အတွက် အ ကာင်းဆး အားကစားသမားဆကိ

ဇာ် ဇာ် အာင် (ပိက်

ကျာ်ြခင်း)၊ ဝင်းထိက် (ကနူး- လှ လှာ်)၊ အာင်သူ ( ဘာလး)၊ ြဖူြဖူသန် ့ (ပိက် ကျာ်ြခင်း)နှင့် အးသစ္စာြမင့် (ဝူရှူး) တိ ့က ရရှိခဲ့ ကပါသည်။

(၆၂) ကိမ် ြမာက်အမျိုးသားတခွနစ
် က်
ိ (ဝန် ကီးဌာန ပါင်းစ) ြပးခန်ပစ် ပိုင်ပက
ဲွ ျင်းပြခင်း

(၂၉) ကိမ် ြမာက် အ ရှ ့ တာင်အာရှ အားကစား ပိုင်ပွဲအ ကို

တခွန်စိက်ဒိင်းရရှိသွား သာ ကာကွယ် ရးအသင်းတိ ့အား တခွန်စိက်

ပထမအ ကိမ် လူ ရွးပွဲနှင့် (၆၂) ကိမ် ြမာက်အမျိုးသား တခွန်စိက်

ဒိင်းနှင့် ငွသားဆ (၁၀)သိန်းစီကိလည်း ကာင်း၊ အမျိုးသား/ အမျိုး

(ဝန် ကီးဌာန ပါင်းစ) ြပးခန်ပစ် ပိုင်ပွဲကိ ဖ ဖာ်ဝါရီလ (၂၁)ရက် န ့

သမီး စ ပါင်းတခွန်စိက်ဒိင်းရရှိသွား သာ ကာကွယ် ရးအသင်းအား

မှ

သိဒ္ဓိ အားကစား ပိုင်ဝင်း

တခွန်စိက်ဒိင်းနှင့်

ငွသားဆ (၁၅)သိနး် အား ြမန်မာနိင်င ြပးခန်ပစ်

အတွင်း၌ ကျင်းပြပုလပ်ခဲ့ပါသည်။ အဆိပါ ပိုင်ပွဲတွင် အမျိုးသား

အဖွဲ ့ချုပ် ဥက္က ဌ၊

အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန ညန် ကား

(၂၄) ရက် န ့အထိ

နြပည် တာ် ဝ

တခွန်စိက်ဒိင်းရရှိသွား သာ စည်ပင်သာယာ ရးအသင်းနှင့် အမျိုးသမီး

ရးမှူးချုပ် ဦးမျိုးလင်မှ ချီးြမင့် ပးအပ်ခဲ့ ကာင်းသိရှိရပါသည်။
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(၂၀၁၇) ခနှစ၊် ဇန်နဝါရီလနှင့် ဖ ဖာ်ဝါရီလအတွငး် ဆာင်ရက
ွ ခ
် သ
့ဲ ည့်
အစည်းအ ဝး/အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ/သင်တန်းများ

ြပည်သူ ့ကျန်းမာ ရးဦးစီးဌာန
ခခကျ/ကာလသား ရာဂါတိက်ဖျက် ရးစီမချက်
စဉ်

အစည်းအ ဝး/ အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ/ သင်တန်းအမည်

တက် ရာက်သူ

၁

အာရှဖွ ့ ဖိုး ရးဘဏ်၏JFPR-9176 (MYA) စီမကိန်း လပ်ငန်းညိနင်းအစည်းအ ဝး

အစည်းအ ဝး

(၂၅) ဦး

၂

PEPFAR အဖွဲ ့နှင့်လပ်ငန်းညိနင်းအစည်းအ ဝး

အစည်းအ ဝး

(၄၅) ဦး

၃

တိင်းရင်းသားကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက်မအဖွဲ ့(Ethnic Health Organization - EHO) Karen

အစည်းအ ဝး

(၂၀) ဦး

အစည်းအ ဝး

(၃၀) ဦး

အစည်းအ ဝး

(၂၃) ဦး

သင်တန်း

(၈၆) ဦး

Department of Health and Welfare (KDHW) မှ ခခကျ/ကာလသား ရာဂါတိက်ဖျက် ရးစီမချက်
နှင့်ပူး ပါင်း၍ မိခင်မှက လးသိ ့ အိပ်ချ်အိင်ဗွီပိးကူးစက်မကာကွယ် ရးလပ်ငန်းများ (PMTCT)
ဆာင်ရွက်ရန်အတွက် လပ်ငန်းညိနင်းအစည်းအ ဝး
၄

အီလက်ထ ရာနစ် ကျန်းမာ ရးသတင်းစနစ် (ခခကျ/ကာလသား၊ တီဘီ၊ ငှက်ဖျား) လပ်ငန်းညိနင်း
အစည်းအ ဝး (ATM e-health Working Group Meeting)

၅

အိပ်ချ်အိင်ဗွီ/ အအိင်ဒီအက်စ် ရာဂါဆိင်ရာ အမျိုးသားမဟာဗျူဟာစီမကိန်း (၂၀၁၆ -၂၀၂၀) အကျဉ်းချုပ်
ရှင်းလင်းတင်ြပသည့်အစည်းအ ဝး

၆

Karen Department of Health and Welfare (KDHW) မှ ကျန်းမာ ရးဝန်ထမ်းများအတွက် မိခင်မှ
က လးသိ ့ အိပ်ချ်အိင်ဗွီပိးကူးစက်မကာကွယ် ရးလပ်ငန်းများ (PMTCT) ဆာင်ရွက်ရန်အတွက်
သင်တန်း ပးြခင်း

အမျိုးသားတီဘီ ရာဂါတိက်ဖျက် ရးစီမချက်
စဉ်

အစည်းအ ဝး/ အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ/ သင်တန်းအမည်

တက် ရာက်သူ

၁

တီဘလ
ီ ူနာကသမရလဒ်ဆိင်ရာသင်တန်း

သင်တန်း

(၁၁၀၀) ဦး

၂

သလိပ်လက်ခ ပးပိ ့မဆိင်ရာသင်တန်း

သင်တန်း

(၅၃၇) ဦး

၃

တီဘီ ရာဂါတိက်ဖျက် ရးဆိင်ရာနှစ်သိမ့် ဆွး နွးပညာ ပးြခင်းသင်တန်း

သင်တန်း

(၁၃၀) ဦး

၄

အ ြခခကျန်းမာ ရးဝန်ထမ်းများအတွကတ
် ီဘီ ရာဂါတိက်ဖျက် ရးစီမခန် ့ခွဲမသင်တန်း

သင်တန်း

(၆၄၁) ဦး

၅

ဇီဝလြခုမအဆင့်(၃)ဓါတ်ခွဲပစ္စည်းများြပုြပင်ထိန်းသိမ်းြခင်းသင်တန်း

သင်တန်း

(၁၀) ဦး

အစည်းအ ဝး

(၃၆) ဦး

အစည်းအ ဝး

(၅၀) ဦး

သင်တန်း

(၅၀) ဦး

၆
၇
၈

ဆးယဉ်ပါးတီဘီဆိင်ရာ Electronic Patient Management System (OpenMRS) အစည်းအ ဝး
Technical Strategic Group (TSG-TB) အစည်းအ ဝး
ဆးယဉ်ပါးတီဘီ ရာဂါတိက်ဖျက် ရးဆိင်ရာမှတ်တမ်းတင်ြခင်းနှင့်အစီရင်ခြခင်းပစများသင်တန်း
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စဉ်
၉

အစည်းအ ဝး/ အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ/ သင်တန်းအမည်

တက် ရာက်သူ
သင်တန်း

(၁၃) ဦး

၁၀ ဓါတ်ခွဲဝန်ထမ်းများအတွက် သလိပ်မှန်ဘီလူး ကည့်တီဘီဓါတ်ခွဲသင်တန်း

သင်တန်း

(၂၁) ဦး

၁၁

သင်တန်း

(၃၀) ဦး

သင်တန်း

(၃၀) ဦး

၁၃ အ ြခခကျန်းမာ ရးဝန်ထမ်းများအတွက် ဆးယဉ်ပါးတီဘီ ရာဂါတိက်ဖျက် ရးစီမခန် ့ခွဲမသင်တန်း

သင်တန်း

(၅၁) ဦး

၁၄ Tuberculin Test သင်တန်း

သင်တန်း

(၃၂) ဦး

၁၅ TB Advocacy, communication and social mobilization (ACSM) အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ

အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ

(၆၀) ဦး

၁၆ အမျိုးသားတီဘီ ရာဂါတိက်ဖျက် ရးစီမချက် Orientation on Monitoring & Evaluation
အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ

အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ

(၄၀) ဦး

၁၇ 3MDG supported Prison health facilities Project Board Meeting အစည်းအ ဝး

အစည်းအ ဝး

(၂၀) ဦး

၁၈ Symposium on Lessons learned on Treatment and Scale-up of Care for Drug Resistant
TB Care in Asia and Africa အစည်းအ ဝး

အစည်းအ ဝး

(၂၇) ဦး

၁၉ (၂၀၁၇-၂၀၁၈)ခနှစ်တွင် နိင်ငတစ်ဝှမ်းတီဘီ ရာဂါစစ်တမ်း ကာက်ယူရန် ဒတိယအ ကိမ် အစည်းအ ဝး

အစည်းအ ဝး

(၂၅) ဦး

၁၂

ြပည်သူ ့ ဆးရ ကီးများတွင် တီဘီ ရာဂါတိက်ဖျက် ရးစီမခန် ့ခွဲမသင်တန်း

ဆးယဉ်ပါးတီဘီလူနာမှတ်တမ်းများကိအီလက်ထ ရာနစ်စနစ်ြဖင့် အသးြပုြခင်းသင်တန်း
တီဘီ ရာဂါဆိင်ရာရင် ခါင်းဓါတ်မှန်ဖတ်ြခင်းဆရာြဖစ်သင်တန်း

ငှကဖ
် ျား ရာဂါတိက်ဖျက် ရးစီမချက်
စဉ်

အစည်းအ ဝး/ အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ/ သင်တန်းအမည်

၁

၂၀၁၆ ခနှစ်၊ ဆင် ြခ ထာက် ရာဂါကာကွယ် ဆး က းြခင်းလပ်ငန်းညိနင်းအစည်းအ ဝး

၂

ဌက်ဖျား ရာဂါတိက်ဖျက် ရးစီမချက် ပထမ(၃)လပတ် လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်မူြပန်လည်ဆန်းစစ်ြခင်းနှင့်

တက် ရာက်သူ
အစည်းအ ဝး

(၆၉) ဦး

အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ

(၇၀) ဦး

သင်တန်း

(၂၅) ဦး

အစည်းအ ဝး

(၆၀) ဦး

နာက်(၃)လပတ် ဆာင်ရွက်မည့်လပ်ငန်းများ ရးဆွဲြခင်း အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ
၃

ဌက်ဖျား ရာဂါဆိင်ရာစာရင်းဇယားများကိအင်တာနက်နှင့်ချိတ်ဆက်၍Google earth ြဖင့် ရးဆွဲြခင်း
သင်တန်း(QGIS)

၄

ကရင်ြပည်နယ်နှင့်တနသာရီတိင်း ဒသ ကီးတိ ့တွင်ငှက်ဖျား ဆး လူအားလးတိက် က းြခင်းလပ်ငန်း
ညိနင်းအစည်းအ ဝး

အနာ ကီး ရာဂါတိက်ဖျက် ရးစီမချက်
စဉ်

အစည်းအ ဝး/ အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ/ သင်တန်းအမည်

တက် ရာက်သူ

၁

အနာ ကီး ရာဂါတိက်ဖျက် ရးလပ်ငန်းစွမ်း ဆာင်ရည်ြမင့်မား စ ရးသင်တန်း

သင်တန်း

(၃၇၂) ဦး

၂

အ ြခခကျန်းမာ ရးဝန်ထမ်းများအတွက် Prevention of Disability (POD) မွမ်းမသင်တန်း

သင်တန်း

(၂၇၆) ဦး
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မကူးစက်နင်
ိ သာ ရာဂါများ ကာကွယန
် မ
ိှ န
် င်း ရးဌာနခွဲ
စဉ်

အစည်းအ ဝး/ အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ/ သင်တန်းအမည်

၁

နှလး သွး ကာ ရာဂါထိန်းသိမ်း ရးစီမချက်မှ ရန်ကန်အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ လဆိပ်မှ၀န်ထမ်းများအား
အ ြခခအသက်ကယ် ြပုစနည်း (Bystander Resuscitation Training Program) သင်တန်း

၂

နား လး ရာဂါကာကွယ်တိက်ဖျက် ရးစီမချက်မှ မွးကင်းစနှင့် တစ်နှစ် အာက်က လးများ
နားအ ကားစစ် ဆး ရးအလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ

၃

နာတာရှည်အဆတ်နှင့်အသက်ရှူလမ်းဆိင်ရာစီမချက်မှ နာတာရှည်အဆတ်နှင့် အသက်ရှူလမ်း ကာင်း
ဆိင်ရာ ရာဂါများသင်တန်း

၄

မကူးစက်နိင် သာ ရာဂါများကာကွယ်ကသ ရးဆိင်ရာအမျိုးသားမဟာဗျူဟာစီမကိန်း (National
Strategic Plan on NCDs) (၂၀၁၇−၂၀၂၁) အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ

တက် ရာက်သူ
သင်တန်း

(၇၄) ဦး

အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ

(၂၈) ဦး

သင်တန်း

(၇၅) ဦး

အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ

(၆၁) ဦး

အ ြခခကျန်းမာ ရးဌာနခွဲ
စဉ်
၁

အစည်းအ ဝး/ အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ/ သင်တန်းအမည်
လူမ ရးဆိင်ရာစာရင်းအင်းများနှင့် မွးဖွားမနှင့် သဆးမဆိင်ရာစာရင်းအင်းများလပ်ငန်းအဖွဲ ့

တက် ရာက်သူ
အစည်းအ ဝး

(၁၅) ဦး

ညိနင်းအစည်းအ ဝး
အာဟာရဖွ ့ ဖုိ း ရးဌာနခွဲ
စဉ်
၁

အစည်းအ ဝး/ အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ/ သင်တန်းအမည်
လတ်တ လာအာဟာရချို ့တဲ့မဘက်စကသ စာင့် ရှာက်ြခင်းဆိင်ရာ ကထးလမ်းညန် အသိ ပး

တက် ရာက်သူ
ဆွး နွးပွဲ

(၄၁) ဦး

အစည်းအ ဝး

(၂၄) ဦး

ဆွး နွးပွဲ
၂

ြမန်မာနိင်င အဏအာဟာရနှင့်အစာစားသးမစစ်တမ်း (Myanmar Micronutrient and Food
Consumption Survey) ကာက်ယူ ရးညိနင်းအစည်းအ ဝး

၃

ြပည်သူ ့ကျန်းမာ ရးတက္က သိလ်၊ ရန်ကန်တွင် အာဟာရဘာသာရပ် သင် ကားပိ ့ချြခင်း

သင်တန်း

(၅၀) ဦး

၄

သားဖွားသင်တန်း ကျာင်း၊ နြပည် တာ်တွင် အာဟာရဘာသာရပ် သင် ကားပိ ့ချြခင်း

သင်တန်း

(၄၆) ဦး

၅

Universal Health Coverage အသိ ပး ရှင်းလင်း ဆွး နွးပွဲ၊ ဧရာဝတီတိင်း ဒသ ကီး၊ ပသိမ် မို ့

ဆွး နွးပွဲ

(၉၀) ဦး

၆

ကမ္ဘာ့အာဟာရြမင့်တင်ြခင်း (SUN Nutrition Stock Taking Exercise) ဆက်လက် ဆာင်ရွက်

အစည်းအ ဝး

(၅၀) ဦး

နိင် ရးအစည်းအ ဝး
မိခင်နင
ှ မ
့် ျိုးဆက်ပာွ းကျန်းမာ ရးဌာနခွဲ
စဉ်

အစည်းအ ဝး/ အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ/ သင်တန်းအမည်

တက် ရာက်သူ

၁

Pathways to Post abortion Care in Three Regions of Myanmar အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ

အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ

(၄၀) ဦး

၂

Post abortion Care အတွက် Standard Operating Procedure (SOP) ြပုစြခင်း
အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ

အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ

(၁၄) ဦး
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စဉ်

အစည်းအ ဝး/ အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ/ သင်တန်းအမည်

၃

Finalization of MRH Evidence Based Intervention Packages အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ

၄
၅

တက် ရာက်သူ
အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ

(၃၃) ဦး

မိခင် သဆးမဆိင်ရာ စာင့် ကပ် ကည့်ရြခင်းနှင့် တ ့ြပန် ဆာင်ရွက်ြခင်းလပ်ငန်း (Maternal Death
Surveillance Response - MDSR) အသိ ပး ဆွး နွးပွဲနှင့်သင်တန်း၊ ပဲခူးတိင်း ဒသ ကီး

ဆွး နွးပွဲနှင့်

(၆၅) ဦး

လက် မာင်းအ ရြပား အာက်ထည့်သားဆက်ြခားပစ္စညး် ထည့်သွင်းြခင်း (Long Acting Reversible
Contraception Implant) သင်တန်း၊ ဘားအြပည်သူ ့ ဆးရ ကီး၊ ကရင်ြပည်နယ်

သင်တန်း

သင်တန်း
(၁၇) ဦး

က လးကျန်းမာ ရးဖွ ့ ဖုိ း ရးဌာနခွဲ
စဉ်

အစည်းအ ဝး/ အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ/ သင်တန်းအမည်

၁

Universal Health Coverage Coverage အသိ ပးရှင်းလင်း ဆွး နွးပွဲ၊ မွန်ြပည်နယ်

၂

ငါးနှစ် အာက်က လး သဆးမဆန်းစစ်ြခင်းနှင့် တ ့ြပန် ဆာင်ရွက်ြခင်း သင်တန်း

တက် ရာက်သူ
အစည်းအ ဝး

(၅၆) ဦး

သင်တန်း

(၁၁) ဦး

ကချင်ြပည်နယ်၊ ြမစ် ကီးနား
၃

ငါးနှစ် အာက်က လး သဆးမဆန်းစစ်ြခင်းနှင့် တ ့ြပန် ဆာင်ရွက်ြခင်း သင်တန်း

သင်တန်း

(၄၀၀) ဦး

ပဲခူးတိင်း ဒသ ကီး၊ ကဝ မို ့နယ်၊ သနပ္ပင် မို ့နယ်၊ ဝါ မို ့နယ်၊ ညာင် လးပင် မို ့နယ်၊ တာင်ငူ မို ့နယ်၊
အတ်တွင်း မို ့နယ်၊ ရတာရှည် မို ့နယ်၊ ြဖူး မို ့နယ်၊ ကျာက် ကီး မို ့နယ်၊
ြပည် မို ့နယ်၊ ပါင်းတည် မို ့နယ်
ကျာင်းကျန်းမာ ရးဌာနခွဲ
စဉ်

အစည်းအ ဝး/ အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ/ သင်တန်းအမည်

တက် ရာက်သူ

၁

ြပည်နယ်အဆင့် ကျာင်းကျန်းမာ ရးလပ်ငန်းများဆင့်ပွားသင်တန်း၊ မွန်ြပည်နယ်

သင်တန်း

(၃၄) ဦး

၂

ြပည်နယ်အဆင့် ကျာင်းကျန်းမာ ရးလပ်ငန်းများဆင့်ပွားသင်တန်း၊ ကယားြပည်နယ်

သင်တန်း

(၃၀) ဦး

၃

ြပည်နယ်အဆင့် ကျာင်းကျန်းမာ ရးလပ်ငန်းများဆင့်ပွားသင်တန်း၊ ကရင်ြပည်နယ်

သင်တန်း

(၃၀) ဦး

၄

Health Promoting School Activity ကီး ကပ်ြခင်းနှင့်ဆင့်ပွားသင်တန်းများ၊ ကရင်ြပည်နယ်

သင်တန်း

(၃၀) ဦး

၅

Program for Improving Female Personal Hygiene through School Health Education
among Young Girls အစည်းအ ဝး

အစည်းအ ဝး

(၅၀) ဦး

လပ်ငန်းခွငန
် င
ှ ပ
့် တ်ဝန်းကျင်ကျန်းမာ ရးဌာနခွဲ
စဉ်
၁

အစည်းအ ဝး/ အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ/ သင်တန်းအမည်
ြပည်နယ်နှင့်တိင်း ဒသ ကီးအသီးသီးရှိ လပ်ငန်းခွင်နှင့်ပတ်ဝန်းကျင် ကျန်းမာ ရးဌာနခွဲသိ ့ တာဝန်ချ
ထားြခင်းခရ သာ ဆရာဝန်များအား ပိ ့ချသည့် “Orientation Training Course on Occupational
and Environmental Health”သင်တန်း
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တက် ရာက်သူ
သင်တန်း

(၃၈) ဦး

ကျန်းမာ ရးနှငအ
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သဘာဝ ဘးနှငြ့် ပည်သူ ့ကျန်းမာ ရး အ ရး ပ အ ြခအ နတ ့ြပန် ဆာင်ရက
ွ ် ရးဌာနခွဲ
စဉ်
၁

အစည်းအ ဝး/ အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ/ သင်တန်းအမည်
Finalizing the draft proposal for “Buildings Resilience of Health System in Myanmar to

တက် ရာက်သူ
အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ

(၃၃) ဦး

သင်တန်း

(၃၇) ဦး

သင်တန်း

(၃၄) ဦး

Climate Change” အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ
၂

ဘးအန္တရာယ်နှင့်အ ရး ပ အ ြခအ နကျန်းမာ ရးစီမခန် ့ခွဲမသင်တန်း (Disaster and Emergency
Health Management Training)၊ စစ်ကိင်းတိင်း ဒသ ကီး

၃

ဘးအန္တရာယ်နှင့်အ ရး ပ အ ြခအ နကျန်းမာ ရးစီမခန် ့ခွဲမသင်တန်း (Disaster and Emergency
Health Management Training)၊ ရခိင်ြပည်နယ်

ဗဟိကူးစက် ရာဂါတိက်ဖျက် ရးဌာနခွဲ
စဉ်
၁

အစည်းအ ဝး/ အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ/ သင်တန်းအမည်
ကူးစက် ရာဂါကာကွယ်နှိမ်နင်း ရးကွင်းဆင်း ဆာင်ရွက်ြခင်းလပ်ငန်းဆိင်ရာ စွမ်းရည်ြမင့်တင်ြခင်း

တက် ရာက်သူ
သင်တန်း

(၃၀) ဦး

သင်တန်း
၂

အသည်း ရာင်အသားဝါ ရာဂါကာကွယ်နှိမ်နင်း ရးလပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်ရန်ညိနင်းအစည်းအ ဝး

အစည်းအ ဝး

(၇၀) ဦး

၃

ကူးစက် ရာဂါကာကွယ်နှိမ်နင်း ရးဥပ ဒအသစ်ြပန်လည် ရးဆွဲ ရးအစည်းအ ဝး

အစည်းအ ဝး

(၃၅) ဦး

၄

အြပည်ြပည်ဆိင်ရာကျန်းမာ ရးြပဌာန်းချက်နှင့် Global Health Security Agenda ပါလပ်ငန်း

အစည်းအ ဝး

(၇၀) ဦး

များအား ဆန်းစစ်နိင်ရန်အတွက် Joint External Evaluation ဆာင်ရွက်ရန်ညိနင်းအစည်းအ ဝး
၅

Joint External Evaluation Assessment Team သင်တန်း

သင်တန်း

(၃၀) ဦး

၆

Training on Internal Assessment Teams for Joint External Evaluation သင်တန်း

သင်တန်း

(၇၀) ဦး

တိးချဲ ့ကာကွယ် ဆးထိးလပ်ငန်းဌာနခွဲ
စဉ်
၁

အစည်းအ ဝး/ အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ/ သင်တန်းအမည်
ကာကွယ် ဆးထိးလပ်ငန်းဆိင်ရာ ဆးပစ္စညး် များစီမခန် ့ခွဲမသတင်းစနစ် (eLMIS) နှင့် Monthly

တက် ရာက်သူ

သင်တန်း

(၅၀) ဦး

အစည်းအေဝး

(၂၀) ဦး

Compilation form finalization and VPD analysis tool သင်တန်း
၂

(၂၀၁၇) ခနှစ်အတွင်း တစ်နိင်ငလးတွင် ဂျပန်ဦး နှာက် ရာင် ရာဂါကာကွယ် ဆးထိးနှ ပးသွားမည့်
အစီအစဉ် (JE Campaign Planning Meeting)အတွက် ညိနင်းအစည်းအ ဝး

ကျန်းမာ ရးသတင်းအချက်အလက်ဌာနခွဲ
စဉ်
၁

အစည်းအ ဝး/ အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ/ သင်တန်းအမည်
ြမန်မာနိင်ငလူ နမဘဝနှင့် ကျန်းမာ ရးဆိင်ရာအ ြခခအချက်အလက်စစ်တမ်း MDHS (2015-16)
လပ်ငန်း ကာ်မတီသတ္တ မအ ကိမ်အစည်းအ ဝး
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တက် ရာက်သူ
အစည်းအ ဝး

(၅၂) ဦး

ကျန်းမာ ရးနှငအ
့် ားကစားဝန် ကီးဌာန၊ သတင်းလာ

ကသ ရးဦးစီးဌာန
စဉ်

အစည်းအ ဝး/ အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ/ သင်တန်းအမည်

တက် ရာက်သူ

၁

နှလး ရာဂါ၊ ဦး နှာက်နှင့် အာရ ကာ ရာဂါနှင့် အစလိက်အြပုလိက် ကျ ရာက်တတ်သည့် ဘး
အန္တရာယ်များနှင့် ပတ်သက်သည့် အ ရး ပ အ ြခအ နများတွင် ထိ ရာက်စွာ ကျန်းမာ ရး
ဝန် ဆာင်မ ပးနိင် ရး ညိနင်းအစည်းအ ဝး

အစည်းအ ဝး

(၁၅) ဦး

၂

ရန်ကန်-မန္တ လးအြမန်လမ်း အ ရး ပ လူနာတင်ယာဉ်စနစ် အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်မ
အ ြခအ နနှင့်ပတ်သက်၍ ညိနင်းအစည်းအ ဝး

အစည်းအ ဝး

(၄၀) ဦး

၃

သွးသွင်းကသြခင်း၊ Hemopoietic System Cell အစားထိးကသြခင်းနှင့် ကျန်းမာ ရးသတင်း
အချက်အလက်ဆိင်ရာလပ်ငန်းများ၊ လ့လာ ရးခရီးစဉ်များနှင့်ပတ်သက်၍ အသိပညာဖလှယ်
ဆွး နွးပွဲ

အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ

(၄၀) ဦး

၄

သူနာြပုစမဆိင်ရာ စီမခန် ့ခွဲမသင်တန်း

သင်တန်း

(၅၀) ဦး

၅

ခါင်း ဆာင်မသင်တန်းနှင့် (၁၁) ကိမ် ြမာက် အာဆီယကျန်းမာ ရးနှင့်ဖွ ့ ဖိုးမဆိင်ရာ ကိယ်စားလှယ်
များအစည်းအ ဝးမှ ရရှိခဲ့သည့် အ တွ ့အ ကုများအား အသိပညာဖလှယ် ဆွး နွးပွဲ

အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ

(၄၀) ဦး

သင်တန်း

(၂၉) ဦး

၆

သွးအပ်စစစ် ဆးြခင်းဆိင်ရာနည်းပညာသင်တန်း

၇

ြမန်မာနိင်င သွးသွင်းကသမလပ်ငန်း နှစ်ပတ်လည် ဆန်းစစ် ဆွး နွးပွဲ

၈

သူနာြပုများ၏ သွးသွင်းကသမလပ်ငန်းဆိင်ရာတာဝန်ဝတ္တရားများနှင့်ပတ်သက်၍ အရည်အ သွး
ြမင့်တင်ြခင်းသင်တန်း

၉

သွးသွင်းကသမပညာရပ်ဆိင်ရာနှီး နှာဖလှယ်ပွဲ

အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ
သင်တန်း

(၁၅၀) ဦး
(၁၁) ဦး

အခမ်းအနား

(၁၆၀) ဦး

တွ ့ဆပွဲ

(၄၇) ဦး

၁၀

တိင်း ဒသ ကီး/ြပည်နယ်များရှိ ဆးရ ကီးများမှ ရာဂါ ဗဒပညာရှင်များနှင့် တွ ့ဆပွဲ

၁၁

ကမ္ဘာ့ကျန်းမာ ရးအဖွဲ ့မှ တာဝန်ရှိပဂ္ဂိုလ်များနှင့် တွ ့ဆြခင်း

အစည်းအ ဝး

(၁၄) ဦး

၁၂

ပဋိဇီဝ ဆးယဉ်ပါးမတိက်ဖျက် ရးဆိင်ရာစီမကိန်းအတွက်က မ်းကျင်ပညာရှင်များနှင့် တွ ့ဆြခင်း

အစည်းအ ဝး

(၁၂) ဦး

၁၃

ကာလသား ရာဂါစစ် ဆးြခင်းအတွက် အရည်အ သွးဆန်းစစ်ြခင်းသင်တန်း

သင်တန်း

(၂၆) ဦး

၁၄

မို ့နယ်ကသ ရးဦးစီးဌာနမှူးသင်တန်း (၁/၂၀၁၇)

သင်တန်း

(၄၆) ဦး

၁၅

သွားဘက်ဆိင်ရာဆရာဝန်များ လပ်ငန်းစွမ်း ဆာင်ရည်ြမင့်မားတိးတက် စ ရးအတွက် မွမ်းမသင်တန်း
အမှတ်စဉ်(၇)

သင်တန်း

(၇၅) ဦး

၁၆

Case Conference on Medical Social Work ဆွး နွးပွဲ

အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ

(၉၀) ဦး

၁၇

ပဋိဇီ၀ ဆးယဉ်ပါးမတိက်ဖျက် ရးဆိင်ရာစီမကိန်းအတွက် က မ်းကျင်ပညာရှင်နှင့် တွ ့ဆြခင်း

တွ ့ဆပွဲ

(၁၀) ဦး

၁၈

Accelerating ART initiation among Mothers and Infants (AAMI) (၄)လပတ်အစည်းအ ဝး

အစည်းအ ဝး

(၁၃) ဦး

၁၉

လပ်ငန်းဆန်းစစ်အစည်းအ ဝး NCGM Project

အစည်းအ ဝး

(၃၃) ဦး

၂၀

Pandemic Influenza Preparedness အစည်းအ ဝး

အစည်းအ ဝး

(၁၄) ဦး

၂၁

CDC နှင့် FHI 360 အဖွဲ ့များနှင့်အစည်းအ ဝး

အစည်းအ ဝး

(၉) ဦး

၂၂

ပဋိဇီ၀ ဆးယဉ်ပါးမတိက်ဖျက် ရးဆိင်ရာစီမကိန်းအတွက် က မ်းကျင်ပညာရှင်နှင့် တွ ့ဆြခင်း

တွ ့ဆပွဲ

(၁၂) ဦး

၂၃ အဂလန်နိင်ငြပည်သူ ့ကျန်းမာ ရးဌာနအဖွဲ ့၀င်များနှင့် တွ ့ဆြခင်း

တွ ့ဆပွဲ

(၁၄) ဦး

၂၄

တွ ့ဆပွဲ

(၈) ဦး

AFD အဖွဲ ့မှ တာ၀န်ရှိပဂ္ဂိုလ်များနှင့် တွ ့ဆြခင်း
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ကျန်းမာ ရးနှငအ
့် ားကစားဝန် ကီးဌာန၊ သတင်းလာ

စဉ်

အစည်းအ ဝး/ အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ/ သင်တန်းအမည်

တက် ရာက်သူ

၂၅

ကိယ်အဂါအစားထိးြခင်းလပ်ငန်းများအတွက် ကိရီးယားနိင်ငမှ ပညာရှင်အဖွဲ ့နှင့် တွ ့ဆြခင်း

တွ ့ဆပွဲ

(၁၃) ဦး

၂၆

ပဋိဇီ၀ ဆးယဉ်ပါးမတိက်ဖျက် ရးဆိင်ရာစီမကိန်းအတွက် က မ်းကျင်ပညာရှင်နှင့် တွ ့ဆြခင်း

တွ ့ဆပွဲ

(၁၀) ဦး

၂၇

ပဋိဇီ၀ ဆးယဉ်ပါးမတိက်ဖျက် ရးဆိင်ရာစီမကိန်းြဖစ် ပ လာ စ ရး ညိနင်းအစည်းအ ဝး

အစည်းအ ဝး

(၃၆) ဦး

၂၈

သူနာြပုစြခင်းဆိင်ရာ စီမခန် ့ခွဲမသင်တန်း(၂/၂၀၁၇)

သင်တန်း

(၅၀) ဦး

၂၉

က မ္ဘာဒီးယားနိင်င ဒတိယဝန် ကီးချုပ်နှင့် ဆးအကာအကွယ် ပး ရး လပ်ငန်းညိနင်းအစည်းအ ဝး

အစည်းအ ဝး

(၂၅) ဦး

၃၀

အသိပညာဖလှယ် ဆွး နွးပွဲ (Knowledge Sharing Sessions)

အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ

(၃၅) ဦး

၃၁

MOHS/JICA အဖွဲ ့တိ ့ ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်လျက်ရှိ သာ Health System Strengthening Project မှ
ဂျပန်နိင်င၏ ကျန်းမာ ရးအာမခစနစ်အား ဆွး နွးြခင်းနှင့် ြမန်မာနိင်ငတွင် ဆာင်ရွက်နိင်မည့်
အ ြခအ နများကိ ဆွး နွးြခင်း

အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ

(၄၃) ဦး

၃၂

သွးသွင်းလူနာများ၏ ရာဂါကိ ြဖည့်သွင်းရာတွင် WHO စနန်းနှင့်အညီြဖည့်သွင်းတတ် စ ရး ICD10 အသးြပုနည်းသင်တန်း

သင်တန်း

(၁၀) ဦး

ညီလာခ

(၁၅၀) ဦး

သင်တန်း

(၁၅) ဦး

၃၃
၃၄

သွးအ ြမာက်အများသွင်းကသရာတွင် လိက်နာ ဆာင် ရွက်သင့်သည်များကိ ဆွး နွးတင်ြပြခင်း
အထူးကဆရာဝန်/လက် ထာက်ဆရာဝန်များနှင့်သူနာြပုများအား ကျာက်ကပ် သွးသန် ့စင်သင်တန်း

ဆးသ တသနဦးစီးဌာန
စဉ်
၁

အစည်းအ ဝး/ အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ/ သင်တန်းအမည်

တက် ရာက်သူ
အစည်းအ ဝး

(၂၀) ဦး

၂

South East Asia Breast Cancer အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲနှင့် ပတ်သက်သည့် တတိယအ ကိမ် ညိနင်း
အစည်းအ ဝး
Building National Nutrition Agenda-Where are we and What to focus? ဆွး နွးပွဲ

အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ

(၂၂၀) ဦး

၃

Myanmar-Korea Joint Symposium (2017) ဆွး နွးပွဲ

အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ

(၁၈၈) ဦး

၄

Panel Discussion on Hospital Management ဆွး နွးပွဲ

အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ

(၂၃၅) ဦး

၅

Principles and Practice of Travel Medicine ဆွး နွးပွဲ

အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ

(၂၀၀) ဦး

၆

အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ

(၂၁၀) ဦး

၇

ISO 17025 Accreditation: The Road to International Recognition for Analytical
Laboratory in Department of Food and Drug Administration ဆွး နွးပွဲ
Setting the Future by Grasping the Window of Opportunity ဆွး နွးပွဲ

အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ

(၂၀၀) ဦး

၈

Bringing Molecular Diagnostics to Point-of-Care Testing (POCT) ဆွး နွးပွဲ

အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ

(၁၈၅) ဦး

၉

Life style Related Disease ဆွး နွးပွဲ

အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ

(၂၀၈) ဦး

၁၀

Oral Cancer: Scenario and Treatment Strategies ဆွး နွးပွဲ

အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ

(၁၈၀) ဦး

၁၁

အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ

(၁၉၂) ဦး

၁၂

Malaria Elimination in Myanmar: Research to Accelerate Progress towards Malaria
Elimination ဆွး နွးပွဲ
Medical Education ဆွး နွးပွဲ

အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ

(၂၀၃) ဦး

၁၃

Scientific Talk by Cytological Screening of Cervical Cancer ဟာ ြပာပွဲ

ဟာ ြပာပွဲ

(၁၉၃) ဦး

၁၄

Ethics Review Committee Meeting 2/2017 အစည်းအ ဝး

အစည်းအ ဝး

(၁၅) ဦး

၁၅

Ethics Review Committee Meeting 3/2017 အစည်းအ ဝး

အစည်းအ ဝး

(၁၆) ဦး

၁၆

Dissemination Workshop on Sublingual Misoprostol for the Treatment of Incomplete
Abortion: Operations Research အလပ်ရ ဆွး နွးပွ ဲ
အမျိုးသားကျန်းမာ ရးသ တသနမူဝါဒ(မူ ကမ်း) အဂလိပ်/ြမန်မာြပင်ဆင် ရးညိနင်းအစည်းအ ဝး

အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ

(၁၅) ဦး

အစည်းအ ဝး

(၂၀) ဦး

၁၇
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ကျန်းမာ ရးလူ ့စွမး် အားအရင်းအြမစ်ဦးစီးဌာန
စဉ်

အစည်းအ ဝး/ အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ/ သင်တန်းအမည်

၁

Midwifery Diploma Curriculum အားြပန်လည်သးသပ်ြပင်ဆင်သည့်အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ

၂

ကျန်းမာ ရးလူ ့စွမ်းအားအရင်းအြမစ်ဆိင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များနှင့်စာရင်းဇယားများမှန်ကန်

တက် ရာက်သူ
အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ

(၄၀) ဦး

အခမ်းအနား

(၅၀) ဦး

အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ

(၄၀) ဦး

အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ

(၃၀) ဦး

အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ

(၇၅) ဦး

အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ

(၄၂) ဦး

စွာရရှိ ရး၊ ထိ ရာက်စွာအသးြပုနိင် ရးနှင့် မူဝါဒများချမှတ် ဆာင်ရွက်နိင်ရန် “Strengthening
Management of Human Resources for Health Project, 2017” စတင်သည့် အခမ်းအနား
၃

Strengthening the Research Culture for Faculty Members in Nursing and Midwifery
Training Schools" အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ

၄

Development of Course Outlines and Lesson Plans for Undergraduate Nursing
Programmes ဆွး နွးပွဲ

၅

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

၆

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

အစားအ သာက်နင
ှ ့် ဆးဝါးကွပက
် ဲ ရးဦးစီးဌာန
စဉ်

အစည်းအ ဝး/ အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ/ သင်တန်းအမည်

တက် ရာက်သူ

၁

Fourier Transform Infrared Spectrophotometer and Spectrophotometer သင်တန်း

သင်တန်း

(၂၀) ဦး

၂

အ ြခခဓါတ်ခွဲက မ်းကျင်မဆိင်ရာစာ တွ ့လက် တွ ့သင်တန်း

သင်တန်း

(၄၈)ဦး

၃

ဌာနတွင်းလပ်ငန်းက မ်းကျင်မသင်တန်း

သင်တန်း

(၁၈) ဦး

၄

အငယ်တန်းစာ ရးနှင့်ရးအကူတိ ့အား ဦးစီးဌာန၏လပ်ငန်းတာဝန်များနှင့် စီမ ရး၊ ဘ

သင်တန်း

(၈၈) ဦး

အစည်းအ ဝး

(၁၆) ဦး

အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ

(၄၈) ဦး

ာ ရး၊ စီမကိန်း

ဆိင်ရာအချက်အလက်များသင် ကားသည့်သင်တန်း
၅

Management review meeting

၆

2nd ASEAN Medical Devices Regulator Harmonization Training Workshop

၇

ပထမအ ကိမ် အလှကန်ပစ္စည်းဥပ ဒ(မူ ကမ်း) ရးဆွဲ ရး ကာ်မတီလပ်ငန်း ညိနင်းအစည်းအ ဝး

အစည်းအ ဝး

(၃၁) ဦး

၈

ဒတိယအ ကိမ် ဓါတ်ခွဲခန်းများဥပ ဒ(မူ ကမ်း) ရးဆွဲ ရး ကာ်မတီလပ်ငန်းညိနင်းအစည်းအ ဝး

အစည်းအ ဝး

(၃၁) ဦး

ကာင်းမွန် သာ ဆးဝါးထတ်လပ်မကျင့်စဉ်သတ်မှတ် ရး ကာ်မတီအစည်းအ ဝး

အစည်းအ ဝး

(၁၀) ဦး

ဆးပစ္စည်းကိရိယာဥပ ဒ(မူ ကမ်း) ရးဆွဲ ရး ကာ်မတီ၏စတတ္တ အ ကိမ်အစည်းအ ဝး

အစည်းအ ဝး

(၅၅) ဦး

၉
၁၀
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တိင်းရင်း ဆးပညာဦးစီးဌာန
စဉ်

အစည်းအ ဝး/ အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ/ သင်တန်းအမည်

တက် ရာက်သူ

၁

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

ဟာ ြပာပွဲ

(၁၀၀) ဦး

၂

(၁၇) ကိမ် ြမာက် ြမန်မာ့တိင်းရင်း ဆးသမား တာ်များညီလာခနှင့် ြမန်မာ့တိင်းရင်း ဆးပညာရှင်များ
နှီး နှာဖလှယ်ပွဲ

ညီလာခ

(၁၀၀) ဦး

၃

သတ္တ မအ ကိမ် ြမာက် တိင်းရင်း ဆးသ တသနစာတမ်းဖတ်ပွဲ ဟာ ြပာပွဲ

ဟာ ြပာပွဲ

(၁၀၀) ဦး

အားကစားနှငက
့် ာယပညာဦးစီးဌာန
စဉ်

အစည်းအ ဝး/ အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ/ သင်တန်းအမည်

၁

တက် ရာက်သူ

ဆဌမအ ကိမ် ြမာက် အ ရှ ့ တာင်အာရှ တခွန်စိက်ြမားပစ် ပိုင်ပွဲ အာင်ြမင်စွာကျင်းပနိင် ရး

အစည်းအ ဝး

(၃၀) ဦး

အစည်းအ ဝး

(၅၀) ဦး

အစည်းအ ဝး

(၂၅) ဦး

သင်တန်း

(၆၉) ဦး

ပါင်းစပ်ညိနင်းအစည်းအ ဝး
၂

နိင်ငတကာဖိတ် ခ

ဂါက်သီးရိက် ပိုင်ပွဲ အာင်ြမင်စွာကျင်းပနိင် ရး ပါင်းစပ်ညိနင်းအစည်းအ ဝး

၃

ြမန်မာအားကစား လာက၏တားြမစ် ဆးဝါးဆန် ့ကျင့် ရးဥပ ဒြပဌာန်းနိင် ရးလပ်ငန်းညိနင်းအစည်းအ ဝး

၄

ဝန်ထမ်းများလပ်ငန်းစွမ်း ဆာင်ရည်ြမင့်တင် ရးသင်တန်း (၁/၂၀၁၇)

ြပည်ပသိ ့အစည်းအ ဝး/အလပ်ရ ဆွး နွးပွန
ဲ င
ှ သ
့် င်တန်းများ စလွတမ
် အ ြခအ န
(၂၀၁၇ ခနှစ် ဇန်နဝါရီလနှင့် ဖ ဖာ်ဝါရီလ)
သင်တန်း
စဉ်

ဦးစီးဌာန

အစည်းအ ဝး/
အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲ

Degree

စစ ပါင်း

Non-Degree
(၆လ) အာက်

(၆လ)အထက်

၁

ြပည်သူ ့ကျန်းမာ ရးဦးစီးဌာန

၄၆

-

၂

-

၄၈

၂

ကသ ရးဦးစီးဌာန

၅၃

၁

၄၂

၂

၉၈

၃

ကျန်းမာ ရးလူစွမ်းအားအရင်းအြမစ်ဦးစီးဌာန

၄၇

၃

၉

-

၅၉

၄

အစားအ သာက်နှင့် ဆးဝါးကွပ်ကဲ ရးဦးစီးဌာန

၁၃

-

-

-

၁၃

၄

၁

-

-

၅

၅

ဆးသ တသနဦးစီးဌာန

၆

တိင်းရင်း ဆးပညာဦးစီးဌာန

၂

-

-

-

၂

၇

အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန

၂

-

-

-

၂

၁၆၇

၅

၅၃

၂

၂၂၇

စစ ပါင်း

27

ကျန်းမာ ရးနှငအ
့် ားကစားဝန် ကီးဌာန၊ သတင်းလာ

Renewed strength and vigor for the coming year
This coming budget year 2017-2018, we should not go for “business as usual”. We need to practice out-of-the-box thinking, and
apply innovative approaches in implementing activities of our health care delivery system for promoting overall health status of
the population at large.
We are also expecting to get a reasonably high and sizeable amount of budget for 2017-2018 fiscal year. In order to utilize the
budget efficiently, we have to simultaneously make our health care delivery system efficient. During the first year of the
democratically elected government, with close and intensified collaboration between central level professionals and state/
regional professionals, we have improved our work performance and updated the work procedures to the extent possible. We
have conducted numerous capacity building workshops and trainings on the whole spectrum of technical areas of our work
including administrative, management, logistics and financial aspects. The collaboration with INGOs, like-minded organizations,
development partners, UN agencies and various entities had been greatly enhanced. But, there is always room for improvement.
The National Health Plan 2017-2021 will be available very soon. We need to be well prepared to start implementing it in the most
effective and efficient manner. Here the “communication system and interaction” between central level professionals and state/
regional level professionals is sine qua non. In addition, as much as possible, we would go for electronic or e-governance or esystem of work such as e-health. This would make our work less burdensome and work can be done in a shorter time period. The
computerized human resource for health system will be available soon. We plan to streamline all information systems of various
projects and programs within six months together with producing annual reports and latest health profile of Myanmar.
The key point that I would like to emphasize is holistic review of our capacity building workshops or meetings must be made as
soon as possible and future capacity building workshops must be tailored based on the findings. We will also conclude numerous
Agreements of Performance of Work (APW) with WHO in updating our SOPs, Guidelines and other technical, management and
administrative works in support of our health care delivery system. We are in the process of having in-service reorientation and
capacity building activities to all our basic health service staff in Myanmar in addition to Continuing Medical Education to staff of
clinical domain in collaboration with Myanmar Health Assistant Association, Myanmar Medical Association, Myanmar Nurses and
Midwife Association, etc.. The motto for the coming year is “Let us work collaboratively in a team spirited manner”.
(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 (ညန် 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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