ဇီဝတ
ိ ဒါနသဃာ့ ဆးရ ကီး(ရန်ကန်)၊ ကျာက်ကပ် သွးသန် ့စင်ကဌာန
ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင်
ကျန်းမာ ရးနှင့်အားကစားဝန် ကီးဌာန၊ ြပည် ထာင်စဝန် ကီး ဒါက်တာြမင့် ထွး
မက် ကားသည့်မိန် ့ခွန်း
ဇီဝိတဒါနသဃာ့ ဆးရ

ရန်ကန်

(၂၄-၁၂-၂၀၁၆)

အားလး မဂလာပါ။
ဒီ န ့ အခမ်းအနားကိ တက် ရာက်လာ ကတဲ့

ရန်ကန်တိင်း ဒသ ကီး လတ် တာ်

ဥက္က နှင့် ရန်ကန်တိင်းအစိးရအဖွဲ ့ လူမ ရးဝန် ကီး၊ ဇီဝိတဒါန သဃာ့ ဆးရ ကီး(ရန်ကန်)
အပ်ချုပ် ရးအဖွဲ ့ ဥက္က နှင့် အလပ်အမ ဆာင်များ၊ အဖွဲ ့ဝင်များ

က ရာက်လာ က သာ

ဧည့်သည် တာ်များအားလး စိတ်၏ ချမ်းသာြခင်း၊ ကိယ်၏ကျန်းမာြခင်းနှင့် ြပည့်စနိင်
ကပါ စလိ ့ ဦးစွာ နတ်ခန
ွ ်းဆက်သအပ်ပါတယ်။
ဒီ န ့ဟာ

ဇီဝိတဒါနသဃာ့ ဆးရ ကီး(ရန်ကန်)အတွက်

န ့တစ် န ့လည်းြဖစ်သလိ

က န် တာ်တိ ့

ဂဏ်ယူဖွယ်

လပ်ငန်းများကိ

လမ်းြခုမ ကာင်းမွန် စရန်

စီမကိနး် ၊

စီမချက်များ

တစ်ရပ်ြဖစ်တဲ့

သဃာ၊

သဃာ့ ဆးရ ကီးမှ
သည်အ
့ တွက်

နိင်ငတစ်ဝှမ်းရှိ

အလှမ်းမကွာ ဝးဘဲ

ချမှတ် ဆာင်ရွက် နချိန်မှာ
သီလရှင်များ၏

ဆရာဝန်၊

နှစ် ခိုက်

ကျန်းမာ ရးနှင့်အားကစားဝန် ကီးဌာန

န ့တစ် န ့ြဖစ်ပါတယ်။

အ နနှင့်လည်း

မဂလာရှိ သာ

ဆရာမများက

ရရှိနိင်ရန်

ြပည်သူများရဲ ့

ကျန်းမာ ရး

အတွက်

အစိတ်အပိင်း

စာင့် ရှာက်မကိ

တစ်တပ်တစ်အား

ကျးဇူးတင်ပါ ကာင်းနှင့်

ဆးကသမ

ဇီဝိတဒါန

စာင့် ရှာက် ပး

လိအပ်ချက်အရ

ြဖစ် ပ လာတဲ့

ကျာက်ကပ် သွး သန် ့စင်ြခင်းလပ်ငန်းကိ တစ်ပိင်တစ်နိင် စတင် ဆာင်ရွက် ပးနိင်ရန်
စတင်ြခင်း အတွက်လည်း ဝမ်း ြမာက်ပါ ကာင်း ြပာ ကားလိပါတယ်။
ကျန်းမာ ရးနှင့်အားကစားဝန် ကီးဌာနအ နြဖင့်
automated

peritoneal

dialysis

machine

hemodialysis
(APD)

များကိ

မထားရှိနိင် သးပါဘူး။ တြဖည်းြဖည်းတိးချဲ ့ဖိ ့ ရည်ရွယ် နပါတယ်။
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machine

/

ဆးရတိင်း၌

နိင်ငြခား ( ဥပမာ၊

အ မရိကန်နိင်ငတွင် hemodialysis dialysis machine, ရသန် ့စင်စက်နှင့် accessory
များ

အလး

၃၀-၄၀

ရာက်ရိှ အာင်
Hemodialysis

ြဖင့်

ကသ ပး နသည့်

က န် တာ်တိ ့အ နနှင့်
machine

ဓါတ်ခွဲခန်းများလည်း

ဌာနများ

ထိအဆင့်

အချိနအ
် တာ် ကာ ကာဦးမှာြဖစ်ပါတယ်။

တစ်ခထဲရှိရနှင့်လည်း

လိပါမည်။

ရှိ နပါတယ်။)

မြဖစ်နိင် သးပါ။

က မ်းကျင်ဝန်ထမ်းပညာရှင်များလည်း

လိအပ် သာ
လိပါမည်။

က မ်းကျင် သာ ဝန်ထမ်းများက စက်ပစ္စည်းများကိ သချာစွာကိင်တွယ် ပီး ကာင်း ကာင်း
ထိန်းသိမ်း စာင့် ရှာက်မှသာလ င်

ရရှည်ခမှာ

ြဖစ်ပါတယ်။

ဤအချက်ကိလည်း

အ မဲသတိြပု စလိပါသည်။
ဒီကိစ္စ တွဟာ

အဖွဲ ့လိက်

စ ပါင်း ဆာင်ရွက်ရတာြဖစ်တဲ့အတွက်

ကျာက်ကပ်

အာဟာရပညာရှင်များလည်း လိအပ်ပါတယ်။ သိ ့မှသာ မည်သိ ့ စား သာက်ရမည်။ မည်သိ ့
အထူးအာဟာရြဖည့်ဆည်းရမည်။ ဆက်လက် ပီး မည်သိ ့ စား သာက်ရမည်ကိ တိကျစွာ
အ ကြပုနိင်မှာြဖစ်ပါတယ်။ (ဥပမာ -ကယ်လိရီမည်မ ၊ အသားဓါတ်မည်မ ၊ ဆိဒီယမ်မည်မ ၊
မီးစန်းဓါတ်မည်မ စသည်) တိ ့ကိ တွကခ
် ျက်နိင်မာှ ြဖစ်ပါတယ်။
အခန်းက

ကလည်း အ ရး ကီးပါတယ်။

ဆးလူမဝန်ထမ်းများ၏

ကျာက်ကပ် သွးသန် ့စင်ကလပ်ငန်း အတွက်

အမျိုးမျိုး သာ က မ်းကျင်ဝန်ထမ်းများ လိအပ်ပါတယ်။ ထိ ့အြပင် ဆီးနှင့် ကျာက်ကပ်
သမား တာ် ကီးများ၊ စိတ်ကျန်းမာ ရးပညာရှင်များ၊

ကျာက်ကပ် သွးသန် ့စင် အထူးြပု

သူနာြပုများလည်း လိအပ်ပါတယ်။
ဇီဝိတဒါန ဆးရ ကီး(ရန်ကန်)ကိ
ဆးခန်းငယ် လးအ နနဲစတင်
့
ခ့ဲ ပီး

၁၉၄၀

ယခသက်တမ်း

ခန် ့က

(၇၆)နှစ်ရိှတအ
့ဲ ခါမှာ

သဃာ(၁၃၀)၊ သီလရှင(် ၅၀)နှင့် ခွဲစိတ်လူနာ(၂၀)ဆ့တ့ဲ
တယ်လိ ့

သိရှိရပါတယ်။

မျိုးချစ်ပဂ္ဂိုလ်တစ်စက
အတွငး် လူနာ

ဆးရ ကီးအြဖစ်နဲ ့ ရပ်တည် န

ြပင်ပလူနာအနည်းငယ်နှင့်

စတင်ခရ
့ဲ ာမှ

ယခအခါ

သဃာလူနာြပင်ပဌာန၊ သီလရှင်ြပင်ပလူနာဌာန၊ လူပဂ္ဂိုလ်ြပင်ပ လူနာဌာနနှင့် အထူးက
ြပင်ပလူနာဌာန စသည်များနှင့်

စာင့် ရှာက် န ပီြဖစ်ပါတယ်။

ဆးကသမပိင်းမှာလည်း

သဃာ၊ သီလရှင၊် လူပဂ္ဂိုလ်များအတွက် အ ထွ ထွ ရာဂါများသာမက အထူးကဘာသာရပ်
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ရာဂါ တာ် တာ်များများကိ ကသ စာင့် ရှာက်မ ပးနိင်တယ်လိ ့ သိရပါတယ်။
အပ်ချုပ်မ၊ စီမခန် ့ခွဲမ၊ ကသ ရးပိင်းမှာ
ပစ္စည်းအလှူရှင်များနှင့်
ဝမ်းသာပါတယ်။

ကာင်းမွန်သည့်အတွက်

လပ်အားအလှူရှင် တွ

ဆးရတစ် န ့တြခား

အလှူရှင်များ ကာင့်ြဖစ်သလိ
အပ်ချုပ် ရးအဖွဲ ့ဝင်များ၊

ဆးရ၏

ငွအလှူရှင်များ၊

များ နသည်ကိ

တိးတက်လာရြခင်းမှာ

တွ ရတဲ
့ ့အတွက်
တစ်စိက်မတ်မတ်

ဆးရအပ်ချုပ် ရးအဖွဲ ့ ဥက္က ဌ၊ အလပ်အမ ဆာင်အဖွဲ ့နှင့်

ဆရာဝန်၊

ဆရာမများရဲ ့

ကိုးပမ်းအားထတ်မများ ကာင့်လိ ့

သးသပ်ရင်မှားမယ် မထင်ပါဘူး။
နိင်င တာ်အစိးရအ နနဲ ့ ြမန်မာနိင်ငတစ်နိင်ငလးရှိ တိင်းရင်းသားများ အပါအဝင်
နိင်ငသားတိင်းရဲ ့

ကျန်းမာဖွ ဖ
့ ိုးမအတွက်

တာဝန်ယူ ဆာင်ရွက်ခွင့် ပးပါတယ်။

ကျန်းမာ ရးနှင့်အားကစားဝန် ကီးဌာနကိ

သိ ့ သာ်

နိင်ငတစ်ဝှမး် လးရှိ

ြပည်နယ်၊

တိင်း

ဒသ ကီးအားလးကိ လမ်းြခုနိင်ဖိ ့ဆိတာ လွယ်ကူတဲ့အလပ် မဟတ်ပါဘူး။ ကျန်းမာ ရး
လပ်ငန်းအဆင့်ဆင့် အာင်ြမင်ဖိ ့ဆိရင် ကာင်းမွန် တိကျတဲ့မူဝါဒများ၊ ချမှတ်နိင်ဖိ ့လိသလိ
ယင်းမူဝါဒကိ အ ကာင်အထည် ဖာ်ရာမှာ အဆင့်ဆင့် သာဌာနများ၊ လူထအ ြခြပုအဖွဲ ့
အစည်းများ၊

စတနာ့ဝန်ထမ်း အဖွဲ ့အစည်းများနှင့် ြပည်သူများကိယ်တိင် ပါဝင်မှသာလ င်

အချိန်တိတိနဲ ့ အာင်ြမင်နိင်မာှ ြဖစ်ပါတယ်။
က န် တာ်တိ ့အစိးရ

တာဝန်ယူချိန်မှစ၍

ကျန်းမာ ရးလပ်ငန်းများကိ

ဘက်စ

ထာင်စ
့ မှ မ ကင်းကျန်ဘဲ ဆာင်ရွက်နိင်ရန် စီမကိန်း၊ စီမချက်များ ချမှတ် ဆာင်ရွက်လျက်
ရှိပါတယ်။

ကျန်းမာ ရးနှင့်အားကစားဝန် ကီးဌာနအ နနဲ ့

ပးလျက်ရှိတ့ဲ
ကိလည်း ကာင်း၊

ကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက်မ

ဆးရ ဆး ပးခန်းများ တိးြမင့်ြခင်း၊ တိးချဲ ့ြခင်း၊ အသစ်ခွင့်ြပုြခင်းများ
ဝန်ထမ်းများကိ

တိးချဲ ့ခန် ့ထားြခင်းများကိ

က မ်းကျင်မရှိ စရန်

နိင်င တာ်၏

ဘ

သင်တန်းတက် ရာက် စြခင်း၊

ာ ငွခွင့်ြပုချက်များကိ

ဘာင်အတွင်းမှ

ဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ သိ ့ သာ် ြပည့်ဝ သာ လမ်းြခုမရှိနိင်ဖိ ့ကိ တာ့ အခက်အခဲ
ရှိ နဆဲြဖစ်ပါတယ်။ ဒါ ကာင့် နိင်င တာ်၏ ကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက်မ က
ဆးကသြခင်းလပ်ငန်း၏

အစိတ်အပိင်းတစ်ခြဖစ်တဲ့
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သဃာ၊

တစ်ခြဖစ်တဲ့

သီလရှင်များအတွက်

ကျာက်ကပ် သွးသန် ့စင်ကလပ်ငန်းကိ ဤဇီဝိတဒါန သဃာ့ ဆးရ ကီး (ရန်ကန်)မှ မိမိတိ ့
တက်စွမ်းသ ရွ ့ ပါဝင် ဆာင်ရက
ွ ်ြခင်း

တွ ရတဲ
့ ့အတွက် နိင်င တာ်နှင့် ကျန်းမာ ရးနှင့်

အားကစားဝန် ကီးဌာနအ နနဲ ့ အထူးပဲ ကျးဇူးတင်ရှိ ကိုဆိပါတယ်။

နှင့်

ဤ ကျာက်ကပ် သွးသန် ့စင်ကဌာန ြဖစ် ြမာက် ရးအတွက်

စတနာထက်သန်စွာ

လပ်အား ပး က သာ

ဆရာမများကိလည်း

ကျာက်ကပ်အထူးသမား တာ် ကီးနှင့်

ဂဏ်ြပုမှတ်တမ်းတင်ပါ ကာင်း ြပာ ကားလိပါတယ်။
ဤ ဆးရ ကီးအပ်ချုပ် ရးအဖွဲ ့
ဤဖွင့်ပွဲသိ ့

ဥက္က နှင့်

အလပ်အမ ဆာင်အဖွဲ ့ဝင်များကိလည်း

တက် ရာက်မိန် ့ခွန်း ြပာ ကားခွင့်ြပုတဲ့အတွက်

ဇီဝိတ ဆးရ ကီးရဲ ့

လပ်ငန်းတိးချဲ ့မများြဖစ်တဲ့

ဆာင်ရွက်ြခင်း၊

မဂလာဒ မို ့နယ်၊

ကျးဇူးတင်ရှိပါတယ်။

အထူးကဘာသာရပ်များကိ

ကန်းတလ ပါင်ရပ်ကွက်ရှိ

တိးချဲ ့

ဇီဝိတဒါန ဆးခန်း

တိးချဲ ့ြခင်း စသည်တိ ့ဟာ ကျန်းမာ ရးနှင့် အားကစားဝန် ကီးဌာနရဲ ့ မူဝါဒနဲ ့ကိက်ညီတဲ့
အတွက် ကိုဆိဂဏ်ြပုအပ်ပါတယ်။

နာင်လည်း ြဖစ်နိင် ြခရှိ သာ ကျန်းမာ ရးဆိင်ရာ

လပ်ငန်းများ တိးချဲ ့မများကိ ဆက်လက် ဆာင်ရွက်ပါရန်နှင့် ယင်းသိ ့

ဆာင်ရွက်ရာတွင်

ကျန်းမာ ရးနှင့်အားကစားဝန် ကီးဌာနအ နနဲ ့ တတ်စွမ်းသမ ကူညီပ့ပိးမည် ြဖစ် ကာင်း
ြပာ ကားလိပါတယ်။
က န် တာ့်အ နနဲ ့
တက် ရာက်သကဲ့သိ ့
တိးချဲ ့မများကိလည်း

ယခဖွင့်လှစ်တဲ့

နာင်အနာဂတ်ကာလမှာလည်း ကျန်းမာ ရးဆိင်ရာ လပ်ငန်းများ
မ ာ်လင့်ပါ ကာင်းနှင့်

ြပာ ကားရင်း နိဂးချုပ်အပ်ပါတယ်။
အားလးကိ

ကျာက်ကပ် သွးသန် ့စင်ကဌာနဖွင့်ပဲွ

ကျးဇူးတင်ပါတယ်။
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ဆမွန် ကာင်း

တာင်းပါ ကာင်း

