
 

 

IOM ၏ ခုခံအားက်ဆင္းမႈကူးစက္ေရာဂါ (အိတ္ခ်္အုိင္ဗြီ) 
စီမံကိန္း၏ လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ား  
 ေက်းရြာရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း 

  က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္သားမ်ား (Outreach Health 
Workers) ႏွင့္ သက္ရြယ္တူ အုပ္စုတူ ပညာေပးသူမ်ား (Peer 
Educators)  အားစုစည္းျခင္း၊ ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးျခင္း 
ႏွင့္ ေထာက္ပံ့ကူညီျခင္း။ 

 သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း။ 

ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာေနထုိင္ျခင္းဆုိင္ရာ ႏုုိင္ငံတကာအဖြ႔ဲအစည္း (အုိင္အုိအမ္ ျမန္မာ) 

ခုခံအားက်ဆင္းမႈကူူးဆက္ေရာဂါ (အိတ္ခ်္အုိင္ဗြီ) ထိန္းခ်ဳပ္ေရး လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား 

IOM ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း အိတ္ခ်္အုိင္ဗီြ ေရာဂါ တုိက္ဖ်က္ေရး လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ားသည္ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ အေရးႀကီးပါသနည္း။ 
ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာေနထိုင္သူမ်ားတြင္ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာေနထိုင္သူမ်ား၊ ျပည္ပသို႔အလုပ္အကိုင္အတြက္စြန္႔ခြာေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာေနထိုင္
သူမ်ား၊ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ား၊ သာမန္မဟုတ္ေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာေနထိုင္သူမ်ား၊ ေနရပ္စြန္႔ခြာေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာရသူမ်ား စသည္ျဖင့္ 
အမ်ိဳးအစားအမ်ိဳးမ်ဳိဳး ကြဲျပားပါသည္။ ထိုသို႔ေသာအုပ္စုကြဲမ်ားတြင္ အိပ္ခ်္အုိင္ဗီြေရာဂါကူးစက္မႈ အႏၲရာယ္အဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးကြျဲပားေနၾကပါသည္။ 
အိမ္ေထာင္ဖက္ႏွင့္ကြဲကြာျခင္း၊ မိသားစုႏွင့္ကြဲကြာျခင္း၊ အိပ္ခ်္အုိင္ဗီြႀကိဳတင္ကာကြယ္တားဆီးေရး က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား ေကာင္းစြာ 
လက္လွမ္းမမွီျခင္း၊ ခြျဲခားႏွိမ့္ခ်ဆက္ဆံခံရျခင္း၊ ဗဟုသုတနည္းပါးျခင္း၊ စစ္ေဆးစမ္းသပ္ကုသမႈမ်ားအား လက္လွမ္းမမွီျခင္းစသည့္ မ်ားစြာေသာ 
အေၾကာင္းျခင္းရာမ်ားေႀကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူမ်ားအား အိတ္ခ်္အုိင္ဗြီေရာဂါကူးစက္ခံရရန္ ပုိမို၍အခြင့္အလမ္းမ်ားေစပါသည္။ ေရႊ႕ေျပာင္း 
သြားလာေနထိုင္သူမ်ားအေနျဖင့္ အိပ္ခ်္အုိင္ဗီြေရာဂါကူးစက္ခံရၿပီး၊ ကုသမႈႏွင့္ေစာင့္ေရွာက္မႈဆက္လက္ခံယူရာတြင္ ေနာက္ဆက္တြအဲခက္အခဲ 
မ်ားျဖစ္သည့္ ေငြေရးေၾကးေရး၊ ဘာသာစကားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအတားအဆီးတို႔ေၾကာင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကို လက္လွမ္းမမွီႏိုင္ျခင္း၊ အဓိက 
က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈျဖစ္ေသာ လႊေဲျပာင္းညႊန္းပို ႔စနစ္အားနည္းျခင္း စသည့္အခက္အခဲမ်ားၾကံဳေတြ႔ရပါသည္။  

ခုခံအားက်ဆင္မႈကူးစက္ေရာဂါပုိး (အိတ္ခ်္အုိင္ဗြီ) ကူးစက္ပ်ံ႕ပြားမႈကုိ IOM  အေနျဖင့္ မည္က့ဲသုိ႔ ထိန္းခ်ဳပ္ပါသနည္း။ 
 ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာေနထိုင္သူမ်ား၊ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားအား က်န္းမာေရးပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 

ရပ္ရြာလူထုပူးေပါင္းပါဝင္လာရန္ စည္းရံုးလံႈ႕ေဆာ္မႈမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း စသည့္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အိပ္ခ်္အုိင္ဗီြကာကြယ္တားဆီးေရးကို 
လုပ္ေဆာင္ျခင္း။  

 လုပ္ငန္းခြင္မ်ား၊ ေဆးကုသမႈစင္တာတြင္ က်န္းမာေရးပညာေပးျခင္း၊ စမ္းသပ္ျခင္းႏွင့္ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးအၾကံေပးျခင္း၊ ညႊန္းပို ႔လႊေဲျပာင္းျခင္းတို႔ကို 
ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း။ 

 ေအအာတီ (ART) ေဆးဝါးပံ့ပုိးေပးျခင္း၊ ေဆးကုသမႈႏွင့္ယွဥ္တြဲ၍ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးအၾကံေပးျခင္း၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာေဆြးေႏြး အေထာက္ 
အကူေပးျခင္း၊ အစာအဟာရ ပံ့ပိုးျခင္းတို႔ျဖင့္ အိပ္ခ်္အုိင္ဗီြေရာဂါကုသမႈ၊ ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း။ 

 အိပ္ခ်္အုိင္ဗီြလူနာမ်ားအား တီဘီေရာဂါစစ္ေဆးေပးျခင္းႏွင့္ တီဘီေရာဂါကုသေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း။ 
 အိပ္ခ်္အုိင္ဗြီေရာဂါပုိးရွိသူမ်ားကုိျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ သက္တူရြယ္တူအုပ္စုမ်ားအားပညာေပးျခင္း၊ ကိုယ့္အားကုိယ္ကုိးအဖြဲ႔မ်ားထူေထာင္ႏိုင္ရန္ 

ကူညီေထာက္ပံ့ၿပီး ၎အဖြဲ႔မ်ားမွ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးအၾကံဥာဏ္ေပးျခင္း၊ ရပ္ရြာလူထုအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား ေထာက္ပံ့ကူညီျခင္း၊ ေက်းရြာရပ္မိရပ္ဖ 
ႏွင့္ပူးေပါင္း၍ ေငြေရးေၾကးေရးအရ ေထာက္ပံ့ကူညီျခင္း၊ ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးျခင္း စသည္တို႔အား ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း။ 



 

 

အိပ္ခ်္အုိင္ဗြီ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းတြင္ IOM ၏ အဓိကမိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္ 

တုိ႔မွ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမ်ား၊ ေဒသဆုိင္ရာ တာဝန္ရိွပုဂိၢဳလ္မ်ား၊ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ 

ႏုိင္ငံတကာအစုိးရမဟုတ္ေသာ အကူအညီေပးေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ျပည္တြင္းအစုိးရမဟုတ္ေသာ အကူအညီေပးေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားပါဝင္ၾကပါသည္။  

MARCH  2016 

IOM အဖြဲ႔သည္ အမ်ိဳးသားခုခံအားက်ဆင္းမႈကူးစက္ေရာဂါ (အိပ္ခ်္အုိင္ဗီြ)

လုပ္ငန္းစီမံကိန္း၊ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန၊ အျခားေသာမိတ္ဖက္အဖြဲ႔ 

အစည္းမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းၿပီး ၂၀၀၇ ခုႏွစ္မွစတင္၍ ဦးတည္အုပ္စုဝင္ 

မ်ား၊ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာေနထိုင္သူမ်ားအားဘက္စံု ခုခံအားက်ဆင္းမႈကူး 

စက္ေရာဂါ (အိပ္ခ်္အုိင္ဗီြ) ထိန္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားစတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ 

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ယင္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိ မြန္ျပည္နယ္ ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္ 

အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္၇ၿမိိဳ႕နယ္တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္လွ်က္ 

ရွိပါသည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံ မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း အိပ္ခ်္အုိင္ဗြီ 

လုပ္ငန္းစီမံကိန္း 

အခုေျပာျပမယ့္ ဇာတ္လမ္းေလးကေတာ့ အတိတ္က 
ကြ်န္မဘဝရဲ႕အေၾကာင္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေလးပါ။ အရင္ 
တုန္းက ကြ်န္မဟာ သက္တန္႔လို႔ေခၚတဲ့ ေဖ်ာ္ေျဖေရး 
လုပ္သား တစ္ေယာက္ေပါ့။ ကြ်န္မကိုရန္ကုန္မွာ ေမြးပါ 
တယ္။ ေနာက္ေတာ့ မိသားစု အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း 
လုပ္ငန္းအတြက္ ထိုင္းနယ္စပ္နားက ျမဝတီၿမိဳ႕ 
ကုိ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ၾကပါတယ္။ ေနာက္ဆုံးမတတ္သာတ့ဲ 
အခါမွာေတာ့ မိသားစု စားဝတ္္ေနေရးအတြက္ ကြ်န္မ 
ဟာ ေဖ်ာ္ေျဖေရးလုပ္သားဘဝကို ေရာက္ခဲ့ရပါေတာ့ 
တယ္။ အစပိုင္းမွာ ကြ်န္မဟာ ကြန္ဒံုးကုိ ပံုမွန္မသံုးျဖစ္ 
ခဲ့ပါဘူး။ တစ္ခါတစ္ရံမွာ ေဖာက္သည္အႀကိဳက္ကို 
လိုက္ေလ်ာတဲ့အေနနဲ႔ ကြန္ဒံုးမသုံုးခဲ့ပါဘူး။ တစ္ေန႔ 
မွာေတာ့ ျမဝတီၿမိဳ႕ မွာ IOM အဖြဲ႔က ဝန္ထမ္း 

တစ္ေယာက္နဲ႔ အဆက္အသြယ္ရၿပီး IOM အဖြဲ႔ရ႕ဲေဆးကုသမႈစင္တာကုိ ေရာက္လာပါတယ္။ IOM အဖြဲ႔ဲရဲ႕ ေဆးကုသမႈစင္တာမွာ အိပ္ခ်္အုိင္ဗြီ 
စမ္းသပ္မႈ ခံယူခဲ့တ့ဲေန႔ကို ကြ်န္မဘယ္ေတာ့မွ ေမ့မွာမဟုတ္ပါဘူး။ ကြ်န္မမွတ္မိပါေသးတယ္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ (၂၉) ရက္ေန႔မွာ 
ကြ်န္မ ေအအာတီေဆး စေသာက္ခဲ့တာေလ။ ေအအာတီေဆးကို ပံုမွန္ေသာက္ျခင္းအားျဖင့္ က်န္းက်န္းမာမာအသက္ရွည္ရွည္ျပန္ 
လည္ေနထိုင္ႏိုင္ၿပီမို႔ အရမ္းေပ်ာ္ပါတယ္။ ကံေကာင္းေထာက္မစြာနဲ႔ ၂၀၁၅ စက္တင္ဘာလထမဲွာ IOM အဖြဲ႔ရ႕ဲ ျမဝတီၿမိဳ႕ အိပ္ခ်္အုိင္ဗြီ 
လုပ္ငန္းစီမံကိန္းအတြက္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္သား (OHW) အျဖစ္လုပ္ကိုင္ဖုိ႔အတြက္ ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရပါတယ္။ 

ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာ ေနထုိင္ျခင္းဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္း (IOM) 

ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာရုံး 

၃၁၈ (က)၊ အလုံလမ္း၊ ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္၊ ျမန္မာ 

ဖုန္း -        ၂၁၀၅၈၈၊ ၂၃၀၁၉၆၀ ~ ၆၂၊ 
              ၀၉၉၇၃၂၃၆၆၇၉၊ ၀၉၉၇၃၂၃၆၆၈၀။ 
အီးေမးလ္ -    iomyangon@iom.int 
ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ - www.iom.int 

အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကုိ ေက်းဇူးတင္လွ်က္ 

ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈျမင့္မားေသာေဒသအတြင္း ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ အိပ္ခ်္အုိင္ဗြီေရာဂါကာကြယ္တားဆီးျခင္း၊ ေရာဂါ 

ရွာေဖြျခင္း၊ ကုသမႈ ႏွင့္ ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးျခင္း။  

mailto:iomyangon@iom.int
http://www.iom.int

