ထင
ို း္ -ျမန္မာနယ္စပ္တင
ြ ေ
္ နထင
ို ေ
္ သာ

လူဥးေရ

ႏွစသ
္ န္း

င းေသာင္း၏

က်န္းမာေရး

ႏွငပ
့္ ညာေရး

အခြငအ
့္ လမ္းမ်ား ဆံိုးရံးႏိုင္ဖယ
ြ ရ
္ ာ အေျခအေန
(ထိိုင္းႏိိုင္ငံ၊ မဲေဆာက္၊ ေအာက္တဘာလ
ို
၁၁ ရက္ ၂၀၁၇ ခိုႏစ
ွ ္)
ယေန႔ ၂၀၁၇ ခိုႏစ
ွ ၊္ ေအာက္တိုဘာလ၊ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ မယ္ေတာ္ေဆးခန္း၏ ရန္ပိုေ
ံ ငြ ရွာေဖြေရး
လပ္ရွားမတစ္ရပ္

စတင္ၿပျဖစ္ေၾကာင္း

အမ်ားျပည္သသ
ူ ရွေစရန္

ေၾကညာအပ္ပ သည္။

မယ္ေတာ္

ေဆးခန္းမွ ရန္ပိုေ
ံ ငြရွာေဖြေရး လပ္ရွားမ လိုပ္ေဆာင္ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ထိုင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္တင
ြ ္
မွတင္း ေနထင
ို ္ၾကေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေနရပ္စန
ြ ႔ခ
္ ြာလာၾကရသူမ်ားႏွင့္ အခြင့အ
္ လမ္း နည္းပ းသူ လူဥးေရ
ႏွစ္သန္း င းေသာင္းေက်ာ္ အတြက္ အေျခခံက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႏွင့္ ပညာေရး ၀န္ေဆာင္မမ်ားအား
လာမည့္

၂၀၁၈

ခိုႏွစ္တင
ြ ္

ဆက္လက္ေဆာင္ရက
ြ ္ေပးႏိုင္ရန္

လိုအပ္ေနေသာ

လိုပ္ငန္းလည္ပတ္မ

ကိုနက
္ ်စရတ္မ်ား ကာမေစရန္ျဖစ္ပ သည္။ မယ္ေတာ္ေဆးခန္းသည္ ၁၉၈၉ ခိုႏွစ္ စတင္တည္ေထာင္ခခ
့ဲ ်န္မွ
စတင္ကာ ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ အေျခခံက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မ ေဆာင္ရက
ြ ္ေပးေနေသာ
ေဆးခန္း ျဖစ္ပ သည္။
ျပည္တြငး္ ပဋပကၡမ်ားႏွင့္

ဆင္းရဲမြဲေတမမ်ားဒဏ္ကို

က်န္းမာေရးႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္

ရင္ဆင္
ို ရသည့္

မယ္ေတာ္ေဆးခန္းသည္

ေဒသခံ

တစ္ခိုတည္းေသာ

ျပည္သူမ်ားအတြက္
အခမဲ႔

က်န္းမာေရး

ျပဳစိုေစာင့္ေရွာက္ေပးသည့္ ေဆးခန္းျဖစ္ပ သည္။ အကယ္၍ ဤ၀န္ေဆာင္မမ်ား ရပ္တန္႔ သြားမည္ဆိုပ က
သန္းႏွင့ခ
္ ်ေသာ

လူဥးေရကို

ထခိုကသ
္ ြားေစမည္ျဖစ္ၿပး

ထိုင္း-ျမန္မာ

နယ္စပ္

တစ္ေလွ်ာက္

ေနထိုင္ၾကသူမ်ားအတြက္ အေျခခံက်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မ ရရွႏိုင္စရာအခြငအ
့္ လမ္းမ်ား ဆံိုးရံးသြားမည့္
အေျခအေနျဖစ္ပ သည္။
မယ္ေတာ္ေဆးခန္အား စတင္တည္ေထာင္ခသ
့ဲ ူ ဆရာမႀကး ေဒ က္တာစင္သယာေမာင္မွ “က်မတ႔အ
ို ေနနဲ႔
ျမန္မာျပည္က အခြင့အ
္ လမ္းနည္းပ းၿပး အကူအညလိုအပ္ေနတဲ့ ျပည္သလ
ူ ထ
ူ ိုေတြအတြက္ က်န္းမာေရး
ေစာင့္ေရွာက္မေပးလာတာ ႏွစ္ေပ င္း (၃၀) ရွပ ၿပ။ ဆင္းရဲႏြမ္းပ းသူေတြအတြက္ က်န္းမာေရး ျပဳစို
ေစာင့္ေရွာက္မ ေပးေနတဲ့ေနရာမွာ မယ္ေတာ္ေဆးခန္းဟာ အရမ္းအေရးႀကးတဲ့ အခန္းက႑တခိုကေန
ပ ၀င္လိုပ္ေဆာင္ေနတာ ျဖစ္ပ တယ္။ ျမန္မာျပည္အတြင္း က်န္းမာေရးစနစ္ေကာင္းတစ္ခို ခိုင္ခင္
ို မာမာ
တည္ေထာင္လာႏိုင္တဲ့ အခ်န္အထ က်မတ႔အ
ို ေနနဲ႔ လူထက
ို ို ေစာင့္ေရွာက္ဖ႔၊ို အထူးသျဖင့္ အမ်ဳးသမးနဲ႔
ကေလးသူငယ္ေတြကို

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးဖ႔ို

စိုစိုေပ င္းလူနာတစ္၀က္ေလာက္က

လိုအပ္ပ တယ္။

က်န္းမာေရးျပဳစိုကသ
ို မနဲ႔

ဒေန႔အထ

က်မတ႔ေ
ို ဆးခန္းရဲ႕

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မေတြရဖ႔အ
ို တြက္

ျမန္မာဖက္ကေန ထိုင္းႏိုင္ငံဖက္ကိုကးူ ၿပး က်မတ႔ဆ
ို လာၾကသူေတြျဖစ္တယ္။ သူတ႔ို ဒလိုအကူအညေတြရဖို႔
က်မတ႔အ
ို ေပၚမွာ မွခေ
ို နၾကရပ တယ္။ သူတ႔ေ
ို တြကို က်မတို႔ ပစ္ထားလို႔မရပ ဘူး။“ ဟို ဆိုပ သည္။

1

၂၀၁၅ ခိုႏွစ္တြင္ တစ္ႏိုင္ငံလိုးံ အတိုင္းအတာ အပစ္အခတ္ရပ္စေ
ဲ ရး သေဘာတူညခ်က္အား တစ္စတ္
တစ္ေဒသ

လက္မွတေ
္ ရးထိုးႏိုင္ခ့ျဲ ခင္းအား

ျပည္တြင္းၿငမ္းခ်မ္းေရးအတြက္

ကနဥးေျခလွမး္ အျဖစ္

ရျမင္ခဲၾ့ ကေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ အေျခအေနမွာ ထလြယ္ရွလယ
ြ အ
္ ေနအထားတြင္ ရွေနဆဲျဖစ္ပ သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ ေျမာက္ဖက္ပိုင္းတြင္ လက္နက္ကိုငပ
္ ႗ပကၡမ်ား ရွေနဆဲျဖစ္ၿပး ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပိုငး္
တြငလ
္ ည္း

ပ႗ပကၡမ်ား

တစ္ခ တရံ

ေပၚေပ က္ေနဆဲျဖစ္သည္။

ဆယ္စိုႏွစ္ႏွင္႔ခ်ေနေသာ

ျပည္တြင္း

ပ႗ပကၡမ်ားေၾကာင့္ ျပည္တင
ြ ္း ေနရပ္စန
ြ ႔္ ေရႊ႕ေျပာင္းရသူေပ င္းမွာ ၆ သန္း ၄ ေသာင္းေက်ာ္အထ ရွေနၿပး
ထိုင္း-ျမန္မာ

နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္

ေထာင္ေက်ာ္

ရွေနဆဲျဖစ္ပ သည္။

ဒိုကၡသည္စခန္းမ်ားတြငလ
္ ည္း
လက္နက္ကင္
ို

ႏင
ို င
္ တ
ံ စ္၀မ
ွ း္ အတိုင္းအတာျဖင့္ျဖစ္ပာြ းေနသည့္အတြက္
လူထိုမ်ားအတြက္
ျဖစ္ေနပ သည္။

ပမ
ို ၍
ို ဒိုကၡျဖစ္ေစခဲ့ၿပး
ယင္းကဲသ
့ ႔ေ
ို သာ

ဒိုကၡသည္ေပ င္း

ပ႗ပကၡမ်ားအျပင္

၉

၆

ေျမယာသမ္းခံရမမ်ားလည္း

အိုးအမ္စြန႔ေ
္ ရႊ႕ေျပာင္းရသူမ်ားႏွင္႔

ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္မမ်ားျဖစ္ေစရန္
အေျခအေနမ်ားကို

ေသာင္း

ထခက
ို ္လယ
ြ ္

တြန္းအားေပးသကဲသ
့ ို႔

ရင္ဆင္
ို ရသည့္

လူထိုမ်ားအေနျဖင့္

က်န္းမာေရးျပဳစိုေစာင့္ေရွာက္မ ရွာေဖြရာတြင္ စရတ္စက မႀကးပဲ သင့္ေတာ္ေကာင္းမြနသ
္ ည့္ က်န္းမာေရး
ျပဳစိုေစာင့္ေရွာက္မကိို လက္လွမ္းမွ ႏိင
ို ရ
္ န္အတြကက္ အခက္အခဲ အတားအဆးမ်ားစြာ ရင္ဆင္
ို ၾက ရပ သည္။
မယ္ေတာ္ေဆးခန္းတြင္ လူနာအားလံိုးအတြက္ လံိုၿခံဳစတ္ခ်ရမႏွင့္ ေလးစားမကိုအေျခခံသည့္ က်န္းမာေရး
၀န္ေဆာင္မမ်ားကို ေပးထားသည့္အတြက္ လူနာမ်ားသည္လည္း ယင္းကဲ႔သ႔ို ၀န္ေဆာင္မမ်ားကို ရယူရန္
ေ၀းလံေသာ ေနရာေဒသ အမ်ားအျပားမွ လာၾကျခင္းျဖစ္သည္။ မယ္ေတာ္ေဆးခန္း၏ လူနာမ်ားတြင္
ျမန္မာျပည္တြင္းမွ

လာေရာက္ၾကေသာ

လယ္သမားမ်ားအျပင္

ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္

အလိုပ္သမားမ်ားလည္း
စတ္က်န္းမာေရးကို

ပ ၀င္ပ သည္။

ဒိုကၡသည္မ်ား၊
တရားမ၀င္

ျပည္တြငး္ အိုးအမ္စန
ြ ႔္

ေနထိုငအ
္ လိုပ္လပ
ို ္ၾကေသာ

မယ္ေတာ္ေဆးခန္းတြင္

ဥးစားေပးအျဖစ္ကိုသေပးသည့္အျပင္

ေရႊ႕ေျပာင္းရသူမ်ားႏွင့္
ေရႊ႕ေျပာင္း

မခင္ႏွင့္ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္

နာတာရွည္ေရာဂ မ်ား၊

ကူးစက္ေရာဂ မ်ား၊

ထခက
ို ္ဒဏ္ရာရသူမ်ားကိုပ လက္ခံကသ
ို ေပးေနပ သည္။ ယခင္ႏွစ္ ၂၀၁၆ ခိုႏွစ္တြင္ မယ္ေတာ္ေဆးခန္း၌
လာေရာက္ကသ
ို မခံယူၾကေသာ စိုစိုေပ င္းလူနာအေရအတြက္မွာ ၁ သန္း ၁ ေသာင္း ရွခဲ့ၿပး ေမြးလူနာေပ င္း
၂၅၀၀

ရွခဲ့ပ သည္။ ေယဘူယ်အားျဖင့္ မယ္ေတာ္ ေဆးခန္းသည္ လူနာမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးႏွင့္

ပက္သက္၍ တစ္ခတ
ို ည္းေသာ ေရြးခ်ယ္စရာျဖစ္ပ သည္။ ယင္းကဲ့သ႔ို အားထားရေသာ ေဆးခန္းမ်ဳးသည္
အလွွဴေငြမလံိုေလာက္မေၾကာင့္ က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မလိုပ္ငန္းမ်ား ရပ္ဆိုငး္ ရပ က က်န္းမာေရးစရတ္
မတတ္ႏိုင္သည့္ လူနာအမ်ားစိုအား ကိုန္က်စရိတြ္ ်မးသည့္ အျခမးေဆးခန္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္ၾကရန္
ဖအားေပးေနသလို

ျဖစ္ေနပ လမ္႔မည္။

ထိုအေျခအေနမ်ဳးတြင္

က်န္းမာေရး

စရတ္မတတ္ႏိုင္ေသာ

လူနာမ်ားအေနျဖင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မမ်ား မခံယူႏိုင္ၾကေတာ့ပဲ ေရာဂ ေ၀ဒနာမ်ား ပမ
ို ိုဆိုးရြား
လာကာ

၎တ႔၏
ို

ထခက
ို လ
္ ြယ္

အကူအညလိုအပ္ေနေသာ

က်ေရာက္လာမည့္အေရးအား မမတို႔မွ စိုးရမ္မကင္းျဖစ္မပ သည္။
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ဘ၀မ်ားအတြက္

အႏၱရာယ္မ်ား

ပမ
ို ို

လတ္တေလာ အလွွဴေငြ မလံိုေလာက္မမ်ားအရ မယ္ေတာ္ေဆးခန္း၏ အခ်ဳ႕ေသာ ၀န္ေဆာင္မမ်ားကို
၂၀၁၈ တြင္ ေလွ်ာ့ခ်ရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ က်န္းမာေရးလိုပသ
္ ားသင္တန္းမ်ား၊ ၀န္ထမ္း လစာမ်ားႏွင႔္
လူနာမ်ားအတြက္
ေဆးခန္း၏

၀န္ေဆာင္မမ်ားကို

အသံိုးစရတ္မ်ား

အတိုငး္ အတာတစ္ခအ
ို ထ

ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္အတြက္

ေလွ်ာ့ခ်ရန္

လိုအပ္လာပ သည္။

၀န္ေဆာင္မမ်ားကိုလည္း

စရတ္နည္းနည္းႏွင္႔

လည္ပတ္ႏိုင္ရန္ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ၀န္ထမ္းမ်ားကယ
ို တ
္ ိုင္ လစာေလွ်ာ့ယူၾကရန္ အတူတကြ
ဆံိုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းတို႔ လိုပ္ေဆာင္ခ့ပ
ဲ သည္။ သ႔ေ
ို သာ္လည္း မယ္ေတာ္ေဆးခန္းမွ အကူအညလိုအပ္ေနသည့္
လူထိုအတြက္

လံိုၿခံဳစတ္ခ်ရၿပး

ျပဳစိုေစာင့္ေရွာက္မ

စရတ္စကမႀကးပဲ

ဆက္လက္ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏိုင္ရန္

သင့္ေတာ္ေကာင္းမြနသ
္ ည့္
အေထာက္အပံ့

က်န္းမာေရး

အကူအညမ်ား

အေရးေပၚ

လိုအပ္ေနဆဲျဖစ္ပ သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္
လိုအပ္ခ်က္မ်ား
ခိုင္ၿမဲသည့္

အခြင့္အလမ္းနည္းပ းၿပး

ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ႏွင့္

ၿငမ္းခ်မ္းေရး၊

ထခိုကလ
္ ြယေ
္ သာ

အကာအကြယေ
္ ပးရန္တ႔လ
ို ည္း

ဒမိုကေရစႏွင့္

ဖြ႔ံၿဖဳးတိုးတက္မတို႔

ရရွရန္

လူထမ
ို ်ားအတြက္
ပ ၀င္သည့္

အေျခခံ

ေရရွညတ
္ ည္တံ့

ေဆာင္ရက
ြ ္ေနသည့္

ယခိုလို

ထလြယ္ရလ
ွ ယ
ြ ္ အသြငက
္ ူးေျပာင္းေရးကာလတြင္ စန္ေခၚမ အမ်ားအျပားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရခ်န္ျဖစ္ပ သည္။
ျမန္မာျပည္တြင္းႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတ႔တ
ို ြင္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မမ်ား လက္လွမး္ မမသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္း
အလိုပ္သမားမ်ား၊ ဒိုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းအိုးအမ္စန
ြ ႔္ တမ္းေရွာင္ရသူမ်ား အပ အ၀င္ အကူအည
အလိုအပ္ဆိုးံ ျဖစ္သည့္

ထခိုက္လယ
ြ လ
္ ထ
ူ ိုမ်ားအတြက္

မယ္ေတာ္ေဆးခန္းအေနျဖင့္

က်န္းမာေရး

ေစာင့္ေရွာက္မမ်ား ဆက္လက္ေဆာင္ရက
ြ ္ေပးႏိုင္ရန္ အလြနအ
္ ေရးႀကးပ သည္။ မယ္ေတာ္ ေဆးခန္းသည္
အရည္အေသြးျပည့္၀ေသာ က်န္းမာေရးျပဳစိုေစာင့္ေရွာက္မႏွင္႔ လူမေရး၀န္ေဆာင္မမ်ား လက္လမ
ွ ္းမေအာင္
ေဆာင္ရက
ြ ္ေပးေရးအတြက္

သံဓဌာန္ခ်ထားေသာ္လည္း

ယင္း၀န္ေဆာင္မမ်ား

ဆက္လက္

အေကာင္အထည္ေဖာ္ လိုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ သင္တ႔၏
ို အကူအည လိုအပ္ပ သည္။ ျမန္ မႏိုင္ငံမွ

ဒိုကၡ

အေရာက္ဆိုးံ ဖႏွပ္ချံ ပည္သမ
ူ ်ားအတြက္ လူ႔ဂိုဏ္သကၡာျပည့္၀သည့္ ဘ၀မ်ားကိုေပးစြမ္းႏိုင္ရန္ အတူတကြ
လိုပ္ေဆာင္ၾကပ စ႔ို ဟို ဆႏၵျပဳပ သည္။
ေက်းဇူးျပဳ၍ ေအာက္ပ ၀က္ဘဆ
္ က
ို ္ (သ႔မ
ို ဟိုတ)္ အးေမးလ္မတ
ွ စ္ဆင္႔ မယ္ေတာ္ေဆးခန္းႏွင့္ ေဆးခန္းမွ
၀န္ေဆာင္မေပးေနေသာ လူထအ
ို တြက္ ေထာက္ပက
ံ့ ည
ူ ပ ။
၀က္ဘဆ
္ က
ို ္ - maetaoclinic.org
အးေမးလ္ - fundraising@maetaoclinic.org
မဒယာမ်ားႏွင့္ အျခားစံိုစမ္းေမးျမန္းလသ
ို မ
ူ ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပ ဖိုနး္ နံပတြ္ကိို ဆက္သယ
ြ ပ
္ ။
အယ္လဲန္ စိို မ ( အဂၤလိပ္ဘမသမ)

+၆၆ (၀) ၆၃ ၅၇၃ ၅၀၃၆

ဖမ့ထနီ ( ထိိုင္းဘမသမ)

+၆၆ (၀) ၈၇ ၆၇၇ ၁၄၁၅

ေနမ္အဲနီ ( ျ န္ မဘမသမ)

+၆၆ (၀) ၈၉ ၉၁၆ ၅၈၅၅
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