ကမ္ဘာတစ်ဝမ
ှ း် ကျန်းမာ ရးက

ြပုြပင် ြပာင်းလဲမအတွက် ကျန်းမာ ရးဆိင်ရာ အ ကီးအကဲများညီလာခသိ ့

ကျန်းမာ ရးနှငအ
့် ားကစားဝန် ကီးဌာန၊ ြပည် ထာင်စဝန် ကီး ဒါက်တာြမင့် ထွးတက် ရာက်
ကျန်းမာ ရးနှင့်အားကစားဝန် ကီးဌာန၊ ြပည် ထာင်စဝန် ကီး ဒါက်တာြမင့် ထွးသည် ကာတာနိင်င၊ ဒိဟာ မို ့တွင်
(၂၉-၁၁-၂၀၁၆) ရက်မှ (၃၀-၁၁-၂၀၁၆)ရက် န ့အထိ ကျင်းပြပုလပ်ခဲ့သည့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ကျန်းမာ ရးက

ြပုြပင်

ြပာင်းလဲမ အတွက် ကျန်းမာ ရးဆိင်ရာ အ ကီးအကဲများညီလာခသိ ့ တက် ရာက်ခဲ့ ပီး (၁-၁၂-၂၀၁၆)ရက် န ့တွင် ြပန်
လည် ရာက်ရှိခဲ့ပါသည်။
အဆိပါညီလာခဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားအား ကာတာနိင်င၊ ဒိဟာ မို ့ ကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာတွင် ကျင်းပြပုလပ်ခဲ့ရာ ကမ္ဘာ့
နိင်ငအသီးသီးမှ ဖိတ် ကားထားသည့် ကျန်းမာ ရးဝန် ကီးများ၊ သအမတ် ကီးများ၊ ကလသမဂ္ဂလက် အာက်ခ အဖွဲ ့အစည်း
အသီးသီးမှ ကိယ်စားလှယ်များ၊ အြပည်ြပည်ဆိင်ရာလူမ ရးအဖွဲ ့အစည်း အသီးသီးမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ ကမ္ဘာ့ဘဏ်မှ တာဝန်
ရှိသူများ၊ ကာတာနိင်င ဘရင့်မိသားစနှင့် ကျန်းမာ ရး ဝန် ကီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် ဖိတ် ကားထားသူများ စစ ပါင်း
(၆၀၀) ကျာ် တက် ရာက်ခဲ့ ကပါသည်။ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင် ညီလာခကျင်းပ ရး ကာ်မတီဥက္က ဌ၊ ကာတာ ဖာင် ဒးရှင်း
ဥက္က ဌြဖစ်သူ မင်းသမီး Her Highness Sheikha Moza Bint Nassar နှင့် ညီလာခကျင်းပ ရး Executive Chair ြဖစ်သူ
Professor The Lord Darzi of Denham တိ ့မှ အဖွင့်အမှာစကားများ ြပာ ကားခဲ့ပါသည်။
အခမ်းအနားအစီအစဉ်များကိ ဆက်လက်ကျင်းပရာ အဏဇီဝ ရာဂါပိး ဆးယဉ်ပါးမ ြပဿနာ ဝိင်းဝန်းပူး ပါင်း
ကာကွယ်တားဆီးနိင် ရးအတွက် တာဝန်ရှိသူအသီးသီးပူး ပါင်း

ဆာင်ရွက် ရးဆိင်ရာ ကိစ္စရပ်များကိ တင်ြပ ဆွး နွး

ပါသည်။ ဆက်လက်၍ Panel Discussion များအြဖစ် Autism ခါင်းစဉ်ြဖင့် လည်း ကာင်း၊ Health Professional
Education ခါင်းစဉ်ြဖင့်လည်း ကာင်း၊ Precision Medicine ခါင်းစဉ်ြဖင့်လည်း ကာင်း တင်ြပ ဆွး နွး ကပါသည်။
Autism

ရာဂါြဖစ်ပွားမ ပိမိများြပားလာ နြခင်း၊ ထိ ရာက်စွာတာဝန်ယူ ဆာင်ရွက်မ အားနည်း နြခင်းနှင့်

နာက်

ဆက်တွဲ စီးပွား ရးရာ ဝန်ထပ်ဝန်ပိးြဖစ် နမများအား တင်ြပ ဆွး နွး က ပီး အဆိပါ ရာဂါြပုစကသ ရးလပ်ငန်း ပိမိ
တိးတက် ကာင်းမွန်မရှိ အာင် ဝိင်းဝန်း ဆာင်ရွက် ရးဆိင်ရာကိစ္စရပ်များ ဆွး နွး ကပါသည်။

Health Professional Education သည် အ ရး ကီး သာကိစ္စရပ်တစ်ခြဖစ် ပီး၊ ကမ္ဘာ့နိင်င အသီးသီးတွင် အရည်
အချင်းြပည့်ဝသည့် ကျန်းမာ ရးဆိင်ရာ လူ ့စွမ်းအားအရင်းအြမစ် ြပည့်စစွာရရှိ ရး နည်းလမ်း ပါင်းစြဖင့်

ကိုးပမ်း

ဆာင်ရွက်လျက်ရှိ သာ်လည်း တိးတက်မအနည်းငယ်မ သာရရှိ ပီး၊ ၎င်းြပဿနာသည် Universal Health Coverage
ရည်မှန်းချက် ရရှိ ရးလပ်ငန်းစဉ်တွင် အဓိကအတားအဆီးြဖစ်လာမည်ြဖစ် ကာင်း၊ နာင်(၁၅)နှစ်တွင် ကမ္ဘာ့နိင်ငအသီးသီး
၌ ကျန်းမာ ရးဆိင်ရာ လူ ့စွမ်းအား အရင်းအြမစ် လိအပ်ချက်သည် ယခအ ြခအ နထက် (၂)ဆြဖစ်လာမည်ြဖစ် ကာင်း၊
အထူးသြဖင့် အ ရှ ့အာရှ၊ တာင်အာရှနှင့် ပစိဖိတ် ဒသနိင်ငများတွင် လိအပ်ချက်ြပဿနာ ပိမိများြပားလာမည် ြဖစ် ကာင်း၊
အထူးသြဖင့်ဖွ ့ ဖိုးတိးတက်ဆဲနိင်ငများတွင် ြပဿနာပိမိရင်ဆိင်ရမည်ြဖစ် ပီး၊ ယခကတည်းက ကမ္ဘာ့နိင်ငအသီးသီးပူး ပါင်း
ဆာင်ရွက်နိင်မည့်နည်းလမ်းများ တင်ြပ ဆွး နွးခဲ့ ကပါသည်။

Precision Medicine

ခါင်းစဉ်နှင့်ပတ်သက်၍

ဆွး နွး ကရာတွင် သိပ္ပနည်းကျ သ တသန လပ်ငန်းများ

၏ အာင်ြမင်မများ ကာင့် ဆးသစ်များ၊ ကသ ရး နည်းလမ်းသစ်များ၊ ရာဂါကာကွယ်နှိမ် နင်း ရးနည်းလမ်းသစ်များ
ရှာ ဖွ ဖာ်ထတ်နိင်ခဲ့သည့်အတွက် ဆးဝါးကသ ရးလပ်ငန်းများ ပိမိ အာင်ြမင်ဖွ ့ ဖိုးတိးတက်လာ ပီး၊ လူသားများ၏မျိုးရိး
ဗီဇနှင့် စရိက်လက္ခဏာများကိပါ ြပုြပင် ြပာင်းလဲလာနိင် သည်အထိ အာင်ြမင်မများရရှိခဲ့ ကာင်း၊ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်
မလိအပ်သည့်

ရာဂါရှာ ဖွစစ် ဆးြခင်းများနှင့် မှားယွင်း သာကသမများ

Medicine ၏ အခန်းက

လျာ့နည်းကျဆင်းလာ စရန်၊ Precision

ကိ ပိမိြမင့်တင် ဆာင်ရွက်မည်ြဖစ် ကာင်း၊ လက် တွ ့အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ရာတွင်

တွ က
့ ုရမည့် အခက်အခဲများ၊ စိန် ခ မများ လျာ့နည်းပ ပျာက်လာ စရန် ဝိင်းဝန်း ကိုးစား ဆာင်ရွက်ရမည်ြဖစ် ကာင်း
တင်ြပ ဆွး နွး ကပါသည်။
န ့လည်ပိင်းတွင် Accountable Care၊ Behavioral Insights၊ Genomics In The Gulf Region And
Islamic Ethics ခါင်းစဉ်များြဖင့် Panel Discussion အား ဆက်လက်ကျင်းပရာ Accountable Care ခါင်းစဉ်ြဖင့်
ဆွး နွးရာတွင် ဖွ ့ ဖိုးဆဲနိင်ငများနှင့် ကျန်းမာ ရးဆိင်ရာလူ ့စွမ်းအားအရင်းအြမစ် လ လာက်မမရှိသည့်တိင်းြပည်များ
တွင် အဖိးနည်းဝန်ပါ ကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက်မရရှိ စ ရးအတွက် Accountable Care သည် အ ရး ကီး ကာင်း၊
တိင်းြပည်တိင်း၌ ကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက်မအတွက် အကန်ကျခမည့် နည်းလမ်းများ ရှာ ဖွ ဖာ်ထတ်ထား သာ်လည်း
ြပာင်းလဲတိးတက် နသည့် ကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက်မ လပ်ငန်းများ ကာင့် မည်သည့်အခါမ လ လာက်မရှိသည့်စနစ်ကိ
မ တွ ့ရှိရ သး ကာင်း၊ ဤကဲ့သိ ့ သာ အ ြခအ နတွင် အဖိးနည်းဝန်ပါ ကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက်မ စနစ်ရရှိ စ ရးအတွက်
Accountable Care ကိ အ လးထား ဆာင်ရွက်သွားရန်လိအပ် ကာင်း၊ အဆိပါစနစ်သည် လူနာဗဟိြပု ကသသည့်စနစ်
အြဖစ်သိ ့

ြပာင်းလဲထား ပီး၊

ြပာင်းလဲလျက်ရှိသည့် ကျန်းမာ ရးဆိင်ရာ လိအပ်ချက်များနှင့်

ဆာင်ရွက် ပးနိင်မည့်

အခွင့်အ ရးနည်းလမ်းများအ ပ အဓိကဦးတည် ဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည့် စနစ်ြဖစ်သည့်အတွက် အာင်ြမင်စွာ အ ကာင်
အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်နိင် ရးအတွက် အဖွဲ ့အစည်းအတွင်း လိအပ်သည့် ြပုြပင် ြပာင်းလဲမများ

ဆာင်ရွက်ထားရှိရန်

လိအပ် ကာင်း ဆွး နွး ကပါသည်။
Behavioral Insights

ခါင်းစဉ်ြဖင့်

ဆွး နွးပွဲတွင်လည်း

ရာဂါအများစသည် ကျန်းမာ ရးနှင့် ညီညွတ်မ

မရှိသည့် နထိင်စား သာက်ြပုမူများနှင့် အဓိကဆက်နွယ်လျက်ရှိသြဖင့် အဆိပါြပုမူ ဆာင်ရွက်မ များအား ကိုတင်သိရှိ
ြပုြပင် နထိင်မည်ဆိပါက

ရာဂါြဖစ်ပွားမများအား ကိုတင်ကာကွယ် နိင်မည်ြဖစ်ပါ ကာင်း၊ သိ ့ြဖစ်၍ ကျန်းမာ ရးနှင့်

ညီညွတ်သည့် ြပုမူလပ်ရှားစား သာက်မပစများ သိရှိနားလည်သ ဘာ ပါက် အာင် အရှိန်အဟန်ြမင့် ဆာင်ရွက်ရန်လိအပ်
ကာင်း ဆွး နွး ကပါသည်။
ထိ ့ နာက် ည နပိင်းတွင် ကျန်းမာ ရးဆိင်ရာကိစ္စရပ်များအတွက် Using Evidence Base Policy Solutions to
Address Health Challenges

ခါင်းစဉ်ြဖင့်လည်း ကာင်း၊ Learning from International Collaboration –

Lessons from Leading Health Systems Network ခါင်းစဉ်ြဖင့် မူဝါဒ ရးရာကိစ္စရပ်များ ဆွး နွး ကပါသည်။
ညီလာခဒတိယ န ့ နနက်ပိင်းအစီအစဉ်များအားဆက်လက်ကျင်းပရာ Delivering Affordable Cancer Care
ခါင်းစဉ်ြဖင့်လည်း ကာင်း၊ Dementia – A Growing Public Health Concern ခါင်းစဉ်ြဖင့်လည်း ကာင်း မူဝါဒ ရး
ရာကိစ္စရပ်များ ဆွး နွး ကပါသည်။
ထိ ့ နာက် Panel Discussions အြဖစ် Cardiovascular Disease၊ Healthy Populations နှင့် Investing in
Health ခါင်းစဉ်များြဖင့် ဆက်လက် ဆွး နွး ကရာ Cardiovascular Disease (CVD) သည် ယခအခါ နိင်ငတိင်း၌
အြဖစ်အများဆးနှင့်
ကာင်း၊ CVD

သဆးရြခင်းအဓိက ရာဂါတစ်ခြဖစ် ကာင်း၊ အများစသည် နှလး သွး ကာပိတ်ြခင်း ကာင့်ြဖစ်
ရာဂါလက္ခဏာများပိမိသိရှိနားလည်လာြခင်း၊

ပိမိ ခတ်မီတိးတက်လာ သာ်လည်း
ထိ ့ ကာင့်

CVD

ရာဂါ ကိုတင်ကာကွယ် ရးနှင့်ကသ ရးလပ်ငန်းများ

သဆးမအားလး၏ (၃၀) ရာခိင်နန်းသည် CVD

ြဖစ် စနိင်သည့်

ကာင့်ပင်ြဖစ် န သး ကာင်း၊

ဆးလိပ်နှင့် ဆးရွက် ကီးထွက်ပစ္စည်းများသးစွဲမ လ ာ့ချ ရး၊

သွးတိး ရာဂါ

ကာကွယ်ကသ ရးလပ်ငန်းများကိ အရှိန်အဟန်ြမင့် ဆာင်ရွက်ရန် ညိနင်း ဆွး နွး ကပါသည်။
Healthy Population

ခါင်းစဉ်ြဖင့် ဆွး နွး ကရာတွင် ကျန်းမာ သာ လူ ့အသိင်းအဝိင်းတစ်ခ ြဖစ် စရန်

ကျန်းမာ ရးနှင့်ညီညွတ်စွာ နထိင်ြပုမူ ဆာင်ရွက်တတ် စ ရးနှင့်

ကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက်မ

ြပည့်စ ကာင်းမွန်မရှိရန်

သာမက စီးပွား ရး၊ လူမ ရးနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်နှီးနွယ်မဆိင်ရာကိစ္စရပ်များသည်လည်း လိက် လျာညီ ထွြဖစ်ရန် အ ရး ကီး

ကာင်း၊ လူ ့အသိင်းအဝိင်းအတွင်း အဓိကကျန်းမာ ရးဆိင်ရာ စိန် ခ မများြဖစ်သည့် နာတာရှည် ရာဂါများ ြမင့်တက်
လာ နမ၊ ကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက်မ လက်ခရရှိမညီမ မ မရှိြခင်းတိ ့ကိ အဓိကဦးစား ပး ဆာင်ရွက်ရန်လိအပ် ကာင်း၊
ြဖရှင်းနိင်မည့်နည်းလမ်းသစ်များ ပူး ပါင်းရှာ ဖွ ဖာ်ထတ်သွား ပီး၊ အထက် ဖာ်ြပပါ အဓိကကျန်းမာ ရးဆိင်ရာ ြပဿနာ
များ ရင်ဆိင် နရသည့် နိင်ငများ အတွက် ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်သွားရန်လိအပ် ကာင်း ဆွး နွး ကပါသည်။
ဆက်လက်၍ Investing in Health

ခါင်းစဉ်ြဖင့် ဆွး နွး ကရာတွင် ဖွ ့ ဖိုးဆဲနိင်ငအစိးရများ၊ နိင်ငတကာ

အကူအညီ ပး ရးအဖွဲ ့များ အဓိကရင်ဆိင် နရသည့်အခက်အခဲမှာ ကျန်းမာ ရးဆိင်ရာအရင်း အြမစ်များအား မည်သိ ့မည်ပ
ခွဲ ဝသးစွဲရမည်ကိ ဆးြဖတ်ချက်ချရမည့်ကိစ္စြဖစ် ကာင်း၊ ပညာ ရး၊ ရနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်သန် ့ရှင်း ရး၊ သယ်ယူပိ ့ ဆာင် ရး
နှင့် ကျန်းမာ ရးတိ ့တွင် ရင်းနှီးြမုပ်နှြခင်းသည် လူမ ရးနှင့် စီးပွား ရးဖွ ့ ဖိုးတိးတက်မများအတွက် လွန်စွာမှအ ထာက်အကူ
ြဖစ် ကာင်းကိ မည်သူမ ြငင်းဆန်၍ ရနိင်မည်မဟတ် ကာင်း၊ သိ ့ြဖစ်ပါ၍ ယခအခါ အြဖစ်များလျက်ရှိသည့် ကူးစက်တတ်
ြခင်းမရှိ သာ နာတာရှည် ရာဂါများ ကာကွယ်ကသ ရးလပ်ငန်းများနှင့် လူတိင်းလက်လှမ်းမီ သာ ကျန်းမာ ရး စာင့်
ရှာက်မစနစ် အာင်ြမင်စွာအ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်နိင် ရးတိ ့အတွက် ကျန်းမာ ရးက

များတွင် ပိမိရင်းနှီးြမပ်နှ

ရးဆိင်ရာကိစ္စရပ်များ ဆွး နွး ကပါသည်။ အဆိပါ Investing in Health, Panel Discussions တွင် ကျန်းမာ ရးနှင့်
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ကျန်းမာ ရးနှင့်အားကစားဝန် ကီးဌာန ြပည် ထာင်စဝန် ကီးသည် ညီလာခကျင်းပ နစဉ်အတွင်း ဒိဟာကွန်ဗင်းရှင်း
စင်တာတွင် GAVI အဖွဲ ့မှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် တွ ့ဆ၍ တိးချဲ ့ကာကွယ် ဆးထိး လပ်ငန်းများ အရှိန်အဟန်မပျက် ဆာင်ရွက်
နိင် ရး၊ ဆက်လက်ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက် ရး၊ GAVI အဖွဲ ့၏ စီမခန် ့ခွဲမဆိင်ရာ Board အဖွဲ ့တွင် ကျန်းမာ ရးနှင့်အားကစား
ဝန် ကီးဌာနြပည် ထာင်စဝန် ကီးမှ Board Member အြဖစ် ဆာင်ရွက် ပးနိင် ရးကိစ္စရပ်များ ညိနင်း ဆွး နွးခဲ့ ကပါသည်။
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London အဖွဲ ့မှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် တွ ့ဆ၍ ြမန်မာနိင်င၏ ကျန်းမာ ရးဆိင်ရာကိစ္စရပ်များ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်
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