မြန်ြာနှိိုငင
် ံရှိ ကိုလသြဂ္ဂအဖွဲ့ြ ကျန််းြာရရ်းဝန်ထြ််းြျာ်းနင်
ကျန််းြာရရ်းဌာနအရ

ာက်အအံိုြျာ်းအာ်း ကာကယ်ရ ာင်ရရာက်

ရ ်းရရ်း ထ ်ရလာင််းတှိိုကတ
် န််းရမ ာကကာ်းမြင််း
(ရန်ကုန်၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မေလ ၅ ရက်) - မဆေးဘက်ဆုင်ရာ ဝန်ထေ်ေးေ ာေးနှင် မဆေးရု၊ မဆေးခန်ေး၊ က န်ေးော
မရေးဌာနေ ာေးကု

တုက်ခုက်ေေ
ှု ာေးမ ကာင်

Covid19

တုံ့ပု ြန်မဆာင်ရွက်ေအ
ှု ြါအဝင်

ပြည်သူ့က န်ေးော

မရေးဆုင်ရာ ကစစေ ာေးအမြေါ် ထခုက်ေရ
ှု ှနင
ု ်မ ကာင်ေး ပေန်ောနုင်ငရှ ကုလသေဂ္ဂအဖွဲ့ကကေးက သတမြေး လုက်ပြေး
က န်ေးောမရေးဝန်ထေ်ေးေ ာေး၊

က န်ေးောမရေးဌာနေ ာေးနှင်

လနာေ ာေးကု

ကာကယ်မစာင်မရှာက်မြေးရန်

ထြ်မလာင်ေးတက
ု ်တန်ေးြါသည်။
ကေ္ာက န်ေးောမရေးအဖွဲ့ (WHO) ၏ ကေ္ာလုေးဆုင်ရာ မစာင် ကည် ကြ်ေတ်ေှုစနစ်အရ ပေန်ော
နုင်ငတင်

မဖမဖေါ်ဝါရလအမစာြင
ု ်ေးေှ

စတင်၍

က န်ေးောမရေးမစာင်မရှာက်ေှုေ ာေးအမြေါ်

ြစ်ေှတ်ထာေး

တက
ု ်ခုက်ေမ
ှု ြါင်ေး ၁၅၈ ခု ရှခမ ကာင်ေး သတင်ေးြုံ့ုအစရင်ခေှုေ ာေး ရှမနပြေး ထုတက
ု ်ခုက်ေေ
ှု ာေးမ ကာင်
မသဆုေးသ ၁၁ ဦေးနှင် ထခုက်ဒဏ်ရာရရှသ ၅၁ ဦေး ရှသည်ဟု ဆုြါသည်။ ဤကန်ေးဂ္ဏန်ေးေ ာေးအရ ၂၀၂၁ ခုနှစ်
နှစ်ဆန်ေးြင
ု ်ေးေှ

စတင်၍

သတင်ေးြုံ့အ
ု စရင်ခလာသည်

ကေ္ာတစ်ဝှေ်ေးလုေးရှ

က န်ေးောမရေး

မစာင်မရှာက်ဝန်မဆာင်ေေ
ှု ာေးအမြေါ် တက
ု ်ခုက်ေေ
ှု ာေး၏ အေ ာေးစုသည် လက်ရှအခ န်တင် ပေန်ောနုင်င ေှ
ပဖစ်မနြါသည်။ တက
ု ်ခုက်ေှု ၈၃ ခုသည် က န်ေးောမရေးဌာနအမဆာက်အအုေ ာေး၊ ၂၁ ခုသည် လနာ
တင်ယာဉ်ေ ာေး၊ ၇၆ ခုသည် က န်ေးောမရေးဝန်ထေ်ေးေ ာေးနှင် ၇၃ ခုသည် လနာေ ာေးကု ထခုက်မစခပခင်ေး
ပဖစ်ြါသည်။
ကေ္ာလုေးဆုင်ရာ

မစာင် ကည်ေတ
ှ ်တေ်ေးတင်ေှုစနစ်တင်

ပေန်ောနုင်ငတစ်ဝှေ်ေးရှ

က န်ေးောမရေး

ဌာနအမဆာက်အအု ၅၁ ခုအတင်ေး လုခခြုံမရေးတြ်ဖွဲ့ေ ာေးေှ ဝင်မရာက်တြ်စခမ ကာင်ေး ေှတ်တေ်ေးတင်
ထာေးြါသည်။ လတ်တမလာတင် ထုအမဆာက်အအုေ ာေးထေှ အနည်ေးဆုေး ၃၁ ခုတင် လုခခြုံမရေးတြ်ဖွဲ့ ေ ာေး
တြ်စထာေးဆပဖစ်ပြေး

က န်ေးောမရေးမစာင်မရှာက်ေှု

ခယရန်

လာမရာက်သအမရအတက်

က ဆင်ေး

သာေးမ ကာင်ေး အစရင်ခတင်ပြထာေးြါသည်။ ထုုံ့အပြင် အာဏာဖဆန်မရေးလှုြ်ရာှ ေးေှုတင် ြါဝင်မနသည် ဟု
ယဆရမသာ ဆရာဝန် အနည်ေးဆုေး ၁၃၉ ဦေးကုလည်ေး ပေန်ောနုင်င ရာဇသတ်ကကေးဥြမဒ ြုဒ်ေ ၅၀၅ (က) ပဖင်
တရာေးစဆထ
ု ာေးသည်ဟု
အထေးကုသောေးမတာ်ေ ာေး၊

သရှရြါသည်။

ထုသတ
ုုံ့ ရာေးစဆုခထာေးရမသာ

ဆရာဝန်ကကေးေ ာေးလည်ေး

ြါဝင်ပြေး

၎င်ေးတုံ့၏
ု

ဆရာဝန်ေ ာေးထတင်

အဆင်ပေင်ကျွေ်ေးက င်ေှုေ ာေးကု

အလယ်တက အစာေးထုေးပဖည်ဆည်ေးမြေးနုင်ရန် ခက်ခေည်ပဖစ်မသာမ ကာင် ယင်ေးသည် နုင်ငတင်ေး ရရှ
နုင်မသာ က န်ေးောမရေးမစာင်မရှာက်ေေ
ှု ာေး၏ အရည်အမသေးနှင် အမရအတက် နှစ်ေ ြုံေးစလုေးကု ကကေးောေး စာ
ထခုက်မစလေ်ေည်ပဖစ်ြါသည်။

က န်ေးောမရေးမစာင်မရှာက်ေှုေ ာေးအာေး

ြစ်ေှတထ
် ာေးတက
ု ်ခုက်ေေ
ှု ာေးသည်

မစာင်မရှာက်ေေ
ှု ာေး မဆာင်ရွက်မြေးနုင်ေအ
ှု တက်သာေက Covid19

အမပခခက န်ေးောမရေး

တုံ့ပု ြန်မဆာင်ရွက်ေေ
ှု ာေးအတက်ြါ

ကကေးောေးပြင်ေးထန်မသာ ထခုက်ဆုေးရှုေးနုင်မပခအနတရာယ်ကု ပဖစ်မြေါ်မစသပဖင် ပေန်ောနုင်ငအတင်ေးတင် သာေက
နုင်ငပြင်ြ

အပခာေးမနရာမဒသေ ာေးအတက်ြါ

ဆုေးရွာေးမသာ

မနာက်ဆက်တအက ြုံေးဆက်ေ ာေး

ပဖစ်မြေါ်လာနုင်မပခ ရှမနြါသည်။ ပေန်ောနုင်ငတင် က န်ေးောမရေးဝန်ထေ်ေးေ ာေးအာေး အလုအြ်ဆုေး ပဖစ် မနမသာ
အခ န်ကာလေ ြုံေးတင် က န်ေးောမရေးဝန်ထေ်ေးေ ာေးသည် ၎င်ေးတုံ့၏
ု
လတ်လြ်စာ ထုတ်မဖာ် မပြာဆုခင်နှင်
ပငေ်ေးခ ေ်ေးစာ

စုမဝေးခင်ဟသည်

အခင်အမရေးေ ာေးကု

က င်သုေးပခင်ေးမ ကာင်

ဖေ်ေးဆေးပခင်ေး

သေ
ုုံ့ ဟုတ်

ထန်ေးသေ်ေးပခင်ေး ခရေည်ကု စုေးရေ်မ ကာက်ရွဲ့မနရသည် အမပခအမန ပဖစ်မြေါ်မနြါသည်။
ကုလသေဂ္ဂ ယာယဌာမနညနှုင်ေးမရေးေှ ေးနှင် လသာေးခ င်ေးစာနာမထာက်ထာေးေှုဆုင်ရာ ညနှုင်ေးမရေးေှ ေး Andrew
Kirkwood က “ပေန်ောနုင်ငရှ ကုလသေဂ္ဂအဖွဲ့သည် နုင်ငအဆင် Covid19 တပု ြန်မဆာင်ရွက် ေှုေ ာေးကု

ကညြြုေးမြေးရန်

အဆင်သင်ရမနြါမ
ှ
ကာင်ေး၊

သုုံ့မသာ်

ထုသက
ုုံ့ ညြြုေးမြေးနုင်ရန်အတက်

ယခင်က

မဆာင်ရွက်ခသည် Covid19 ကေ္ာကြ်မရာဂ္ါအတက် ဘက်မြါင်ေးစုေှ တုံ့ပု ြန်မဆာင်ရွက် မနေှုေ ာေးကု
ပြန်လည်လုြ်မဆာင်ပခင်ေး၊ က န်ေးောမရေးဌာနေ ာေး၊ က န်ေးောမရေးဝန်ထေ်ေးေ ာေး၊ လနာေ ာေးနှင် စြ်လ ဉ်ေး၍
မစာင်ထန်ေးရေည်အရာေ ာေး

မလေးစာေးလုက်နာမစာင်ထန်ေးပခင်ေး၊

နုင်ငအတက်

အမရေးတကကေး

လုအြ်လ က်ရှသည် က န်ေးောမရေးဝန်ထေ်ေးေ ာေးနှင် နည်ေးြညာြင
ု ်ေးဆုင်ရာ ဝန်ထေ်ေးေ ာေးအာေး ၎င်ေးတုံ့ု၏
လတ်လြ်စာ ထုတ်မဖာ်မပြာဆုခင်နှင် ပငေ်ေးခ ေ်ေးစာ စုမဝေးခင်ဟသည်
ပခင်ေးမ ကာင်

၎င်ေးတုံ့အ
ု ာေး

ဖေ်ေးဆေးထာေးေှု

သေ
ုုံ့ ဟုတ်

အခင်အမရေးေ ာေးကု က င်သုေး

ထန်ေးသေ်ေးခ ြုံြ်မနှာင်ထာေးေှုတေ
ုုံ့ ှ

ခ က်ခ င်ေးပြန်

လွှတ်မြေးပခင်ေးတုုံ့ ပြြုံလုြ်ရန် လုအြ်ေည်ပဖစ်မ ကာင်ေး” မပြာြါသည်။

ပေန်ောန ုင်င ရှ ကုလသေဂ္ဂဌာမနက ုယ ်စာေးလှယ်ေ ာေးအဖ ွဲ့ (United Nations Country Team) တ င် FAO၊ ILO၊
IOM၊ ITC၊ OHCHR၊ OCHA၊ UNAIDS၊ UNCDF၊ UNDP၊ UNEP၊ UNESCO၊ UNFPA၊ UN HABITAT၊ UNHCR၊
UNICEF၊ UNIDO၊ UNODC၊ UNOPS၊ UNV၊ UN WOMEN၊ WFP နှင ် WHO တ ုုံ့ ြါဝင်ြါသည်။

ြတ်ြျက် - WHO ၏ ေ ကာေက ထုတ်ပြန်ထာေးမသာ မဆာင်ေးြါေးလင်ခ်တင် ြုေုအမသေးစတ်မသာ အခ က်အလက်ေ ာေးကု
ဖတ်ရန
ှု ုင်ြါသည်။ ထုစနစ်သည် က ေးလန်သေ ာေး သေ
ုုံ့ ဟုတ် တာဝန်ရှသေ ာေးကု မဖာ်ထုတ်သတ်ေှတ်ရန် ရည်ရွယ်ပခင်ေး ေရှ ဘ
က န်ေးောမရေးမစာင်မရှာက်ဝန်မဆာင်ေှုေ ာေးကု ကာကယ်မစာင်မရှာက်မြေးပြေး မဘေးအနတရာယ်ကင်ေးရှင်ေးမစ၍ လနာေ ာေး နှင်
ဝန်မဆာင်ေှုမြေးသေ ာေးအမနပဖင် စုေးရေ်မ ကာက်ရွဲ့ပခင်ေးကင်ေးစာပဖင် က န်ေးောမရေးဝန်မဆာင်ေှုေ ာေးကု ရယနုင် ရန်နှင် မြေးအြ်နုင်ရန်
အမထာက်အကပြြုံသည် ဝန်ေးက င်တစ်ခု ဖန်တေးနုင်မရေး ကညမြေးရန်သာ ရည်ရွယ်မ ကာင်ေးလည်ေး ထု မဆာင်ေးြါေးတင်
မဖာ်ပြြါရှြါသည် - https://www.who.int/myanmar/news/detail/01-05-2021-who-s-attack-on-healthcare-initiativeadvocates-for-safeguarding-healthcare-does-not-aim-at-reporting-incidents

