ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာေနထိုင္ျခင္းဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲအ
႔ စည္း (အိုင္အိုအမ္ ျမန္မာ)
ငွက္ဖ်ားေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား

ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာအလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ လူထုအတြက္ ငွက္ဖ်ားေရာဂါလုပ္ငန္းစီမံခ်က္သည္ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ အေရးႀကီးပါ သနည္း။
ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာအလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားသည္ ငွက္ဖ်ားေရာဂါအျဖစ္မ်ားသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ေနထိုင္ၾကျခင္း၊ ေဒသဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ
စနစ္ႏွင့္

အလွမ္းေဝးေနျခင္း၊

ျခင္ေထာင္အသံုးျပဳရန္မလြယ္ကူေသာ

အမိုးအကာေကာင္းမြန္စြာ

မရွိသည့္ေနရာမ်ားတြင္

ေနထိုင္ၾကရျခင္းတို႔ေၾကာင့္

ငွက္ဖ်ားေရာဂါကူးစက္ခံရမႈ လြယ္ကူသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္္။ ယင္းသို႔ေသာလူမ်ားသည္ ျခင္ကိုက္ခံရႏိုင္မႈမ်ားေသာအခ်ိန္၌ အေဆာက္အဦးျပင္ပတြင္ အလုပ္လုပ္
ၾကရသည့္

သေဘာသဘာဝလည္းရွိၾကသည္။

ထို႔အျပင္

ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာေနထိုင္ၾကသူမ်ားသည္

အာတီမစ္စနင္း

(Artemisinin)

ေဆးယဥ္ပါးမႈ

ြဲ န္ လက္လွမ္းမမွီ
ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အဓိကအခန္းက႑၌ရွိၾကသည္။ ၎တို႔သည္ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား ရယူသံုစရ
သျဖင့္ ပိုမို၍ထိခိုက္ခံရလြယ္ကူေပသည္။ လူသားတို႔၏ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာေနထိုင္မႈအေနအထားေၾကာင့္ ကူးစက္မႈႏႈန္းျမင့္မားေသာ ေဒသ၊ ကူးစက္မႈႏႈန္း
နိမ့္ေသာေဒသႏွင့္ ငွက္ဖ်ားေရာဂါကင္းစင္ေသာ ေဒသတိုအ
႔ ၾကား ငွက္ဖ်ားေရာဂါျပန္ပ
႔ ြားမႈႏွင့္ ဆက္ႏြယ္လွ်က္ရွိသည္။

IOM ၏ ငွက္ဖ်ားေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ေရး လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား



ရပ္ရြာလူထုအား က်န္းမာေရးပညာေပးျခင္း။



ၾကာရွည္ခံ ေဆးစိမ္ျခင္ေထာင္မ်ား ျဖန္႔ျဖဴးေပးျခင္း။



၂၄ နာရီပတ္လုံး ေရာဂါရွာေဖြစမ္းသပ္မႈ လ်င္ျမန္စြာျပဳလုပ္ေပးျခင္း။



ငွက္ဖ်ားေရာဂါ ကူးစက္ခံရသူလူနာအား ခ်က္ခ်င္းကုသမႈေပးျခင္း။



ျပင္းထန္ငွက္ဖ်ားလူနာမ်ားအားေဆးရံုသို႔ညႊန္းပို႔လႊဲေျပာင္းကုသေပးျခင္း။



P. Falciparum လူနာမ်ားအား ၃ ရက္ ေဆးကုသမႈေပးၿပီးေနာက္
တစ္ေန႔တြင္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ ေရာဂါႏွိမ္နင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား
ေဆာင္ရြက္ျခင္း။



ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူမ်ား ေနထိုင္ရာေနရာမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကစီးပြားေရး
လုပ္ငန္းတည္ေနရာမ်ားအား ေျမပံုတြင္ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း။

IOM အေနျဖင့္ ငွက္ဖ်ားေရာဂါျပန္႔ပြားမႈကို မည္ကဲ့သ႔ို ထိန္းခ်ဳပ္ပါသနည္း။
IOM သည္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္မွစတင္၍ အမ်ိဳးသား ငွက္ဖ်ားေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ကူညီပံ့ပိုးေပးခဲ့ၿပီး ယခုအခါ မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္
အတြင္းရွိ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာအလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားရွိသည့္ ၿမိဳ႕နယ္ (၉) ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ငွက္ဖ်ားေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္လက္ေဆာင္
ရြက္ေနပါသည္။ ယင္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားအားလံုးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း အာတီမစ္စနင္း (Artemisinin) ေဆးယဥ္ပါးမႈထိန္းခ်ဳပ္ေရးအတြက္ အဓိကဦးစားေပး
ၿမိဳ႕နယ္မ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ IOM သည္ ငွက္ဖ်ားေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို -



လုပ္ငန္းခြင္မ်ားႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္လုပ္ကိုင္ေသာအုပ္စုမ်ားတြင္ RDT ျဖင့္ ေရာဂါ အျမန္ရွာေဖြကုသေပးေသာ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ား။



အဏုၾကည့္မွန္ေျပာင္းဌာနမ်ား။



ေရြ႕လ်ားေဆးကုသအဖြ႔မ
ဲ ်ား။



ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားေရာက္ရွိခ်ိန္ႏွင့္ ျပန္လည္ထြက္ခြာခ်ိန္တင
ြ ္ ေရာဂါရွာေဖြကုသေပးေသာေနရာမ်ားမွတဆင့္ လုပ္ကိုင္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

RDT ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေရြ႕လ်ားေဆးကုသမႈအဖြ႔သ
ဲ ည္ ေဝးလံခက္ခေ
ဲ သာေနရာမ်ားႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား ေခတၱနားေနေသာေနရာမ်ားတြင္
က်န္းမာေရးပညာေပးျခင္း၊ ေရာဂါရွာေဖြကုသမႈေပးျခင္းတိုက
႔ ိုလည္း လုပ္ေဆာင္ပါသည္။

“ကြ်န္မနာမည္က မႏွင္းစုမြန္လိႈင္ပါ။ လြန္ခဲ့တ့ဲ ၁၀ႏွစေ
္ လာက္က
မြန္ျပည္နယ္နဲ႔ ကရင္ျပည္နယ္အစပ္မွာရွိတဲ့ သစ္ေတာေတြ ေတာင္
တန္းေတြ

ဖံုးလႊမ္းေနတဲ့

ကြ်န္မတို႔မိသားစု

သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕နယ္ထဲက

ရြာတစ္ရြာကို

ေျပာင္းေရႊ႕လာခဲ့ၾကပါတယ္။

ရြာသူရာြ သား

အမ်ားစုက ကရင္လူမ်ိဳးေတြပါ။ ဒါေပမဲ့ မြန္၊ ဗမာ ႏွင့္ အျခား
မ်ိဳးႏြယ္စုေတြလည္း ရွိၾကပါတယ္။ ေဝးလံေခါင္ဖ်ားတဲ့ရြာဆိုေတာ့
ပညာတတ္တဲ့သူမရွိသလို

ကေလးေတြအတြက္

ဆရာ/ဆရာမ

လည္းမရွိပါဘူး။ IOM အဖြ႔က
ဲ
ကြ်န္မတို႔ရြာမွာ ေဆးခန္း လာဖြင့္တဲ့
အခ်ိန္မွာ

ရြာသူရာြ သားအမ်ားစုက

က်န္းမာေရးအသိပညာ

ဗဟုသုတလည္း မရွိၾကဘူး။ ေနထိုင္မေကာင္းျဖစ္ရင္လည္း ေဒသ
ရိုးရာေဆးေတြကိုပဲသံုးၾကတာမို႔ ေရာဂါပိုဆိုးသြားတာေတြ၊ အသက္
ဆံုးရံႈးတာေတြ ျဖစ္ခဲ့ၾကတယ္။ ကြ်န္မက သူတို႔ကို ကူညီခ်င္တယ္။
ဒါေၾကာင့္ IOM ကဖြင့္လွစ္တဲ့သင္တန္းကို တက္ခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့
သင္တန္းကေန ကြ်န္မျပန္ေရာက္ေတာ့ အခက္အခဲေတြ အမ်ားႀကီး
ၾကံဳရေတာ့တာပါပဲ။ ရြာလူႀကီးတင္မကဘူး ရြာသားေတြကလည္း ကြ်န္မကိုမယံုၾကဘူး။ ဒါေပမဲ့လည္း ကြ်န္မစိတ္မပ်က္ခ့ပ
ဲ ါဘူး။ သူတို႔နဲ႔ က်န္းမာေရး
အေၾကာင္းေတြ ေဆြးေႏြးတယ္။
လုပ္ကိုင္ေပးရင္း

ရြာထဲမွာ က်န္းမာေရး ပညာေပးေဆြးေႏြးပြေ
ဲ တြလုပ္တယ္။

သူတို႔ရဲ႕လက္ခံႏိုင္မႈကိုရဖို႔

ကြ်န္မႀကိဳးစားခဲ့တယ္။

အခုေတာ့

ကြ်န္မကို

က်န္းမာေရးကိစၥေတြမွာ ကြ်န္မတတ္ႏိုင္သေလာက္ကူညီ
ကြ်န္မေနထိုင္တဲ့ရြာတင္မက

အနီးအနားတစ္ျခားရြာေတြ

ကပါ ေကာင္းေကာင္းသိေနၾကပါၿပီ။ ျပင္းထန္မႈမရွိတဲ့ ငွက္ဖ်ားေရာဂါေတြကိုေတာ့ ကြ်န္မပဲ ကုသေပးၿပီး ျပင္းထန္တဲ့ ငွက္ဖ်ားေရာဂါ ေဝဒနာရွငေ
္ တြကိုေတာ့
သင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္တဲ့ ကုသမႈေတြရႏိုင္ေအာင္ သံျဖဴဇရပ္ေဆးရံုကို လႊဲပို႔ေပးပါတယ္။ ရလဒ္အေနနဲ႔ ကြ်န္မရြာထဲမွာ ငွက္ဖ်ားေရာဂါလူနာေတြ နည္းလာၿပီး
ရြာသူရာြ သားေတြရဲ႕က်န္းမာေရး

ဗဟုသုတေတြ

တိုးတက္လာတာကုိၾကည့္ၿပီး

ေက်နပ္မိပါတယ္။

ကြ်န္မနဲ႔ရြာသူရာြ သားေတြက

IOM

ရဲ႕

ပံ့ပိုးကူညီမႈ

အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။” (မႏွင္းစုမြန္လိႈင္၊ ငွက္ဖ်ားေရာဂါ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း၊ သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕နယ္။)
လူနာမ်ားအား၃ရက္ ေဆးကုသမႈေပးၿပီး ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ
ျခင္းႏွင့္ ေရာဂါႏွိမ္နင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း။
ငွက္ဖ်ားေရာဂါ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းကို ေထာက္ကူေပးရန္ႏွင့္ အာတီမစ္စနင္း
(Artemisinin) ေဆးယဥ္ပါးမႈထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းလုပ္ငန္းကို အားျဖည့္ေပးသည့္ေဆာင္
ရြက္မႈအျဖစ္

လူနာမ်ားအား

၃ရက္

ေဆးကုသမႈေပးၿပီး

ေနာက္တစ္ေန႔တြင္

ငွက္ဖ်ားေရာဂါပိုး က်န္ရွိေနေသးျခင္း ရွိ/မရွိကို စမ္းသပ္ပါသည္။ ငွက္ဖ်ားေရာဂါပိုး
က်န္ေနေသးပါက ေဆးယဥ္ပါးငွက္ဖ်ား ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ အကယ္၍ လူနာတြင္
ငွက္ဖ်ားေရာဂါပိုး က်န္ေနေသးသည္ဆိုလွ်င္ ေဆးရံုသို႔ညႊန္းပိ႔လ
ု ႊဲေျပာင္းကုသေစၿပီး
လူနာႏွင့္ အတူေနထိုင္၊ အလုပ္လုပ္ကိုင္သူမ်ား (ဥပမာ - အိမ္ေထာင္စုဝင္မ်ားႏွင့္
လုပ္ေဖာ္ေဆာင္ဖက္မ်ား)
အျခားသူမ်ားသို႔
ထိုသို႔ေသာ

ကိုလည္း

ငွက္ဖ်ားေရာဂါရွိ/မရွိ

ဆက္လက္မကူးစက္ေစရန္
ေနရာမ်ားတြင္

ၾကာရွညခ
္ ံ

စမ္းသပ္ကုသေပး၍

ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။
ေဆးစိမျ္ ခင္ေထာင္

(LLIN)

မ်ား ျဖန္႔ျဖဴးေဝငွေပးၿပီး ငွက္ဖ်ားေရာဂါ ပညာေပးေရးႏွင့္ ေရာဂါႏွိမ္နင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ၾကပ္ၾကပ္မတ္မတ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။
ငွက္ဖ်ားေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းတြင္
က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ

တာဝန္ရွိသူမ်ား၊

IOM

အဖြ႔၏
ဲ

အဓိက

မိတ္ဖက္မ်ားမွာ

အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္မန္ေနဂ်ာမ်ား၊

ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန၊

ကုလသမဂၢအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား၊

မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္

ႏိုင္ငံတကာအစိုးရမဟုတ္ေသာ

ကရင္ျပည္နယ္တို႔မွ
အကူအညီေပးေရး

ဲ စည္းမ်ား၊ ျပည္တြင္းအစိုးရမဟုတ္ေသာ အကူအညီေပးေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပါဝင္ၾကပါသည္။
အဖြ႔အ
ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာ ေနထိုင္ျခင္းဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာအဖြ႔အ
ဲ စည္း (IOM)

အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ မိတ္ဖက္အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားကို ေက်းဇူးတင္လွ်က္

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာရံုး
၃၁၈ (က)၊ အလုံလမ္း၊ ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္၊ ျမန္မာ
ဖုနး္ -

၂၁၀၅၈၈၊ ၂၃၀၁၉၆၀ ~ ၆၂၊
၀၉၉၇၃၂၃၆၆၇၉၊ ၀၉၉၇၃၂၃၆၆၈၀။
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