ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာေနထိုင္ျခင္းဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္း (အိုင္အိုအမ္ ျမန္မာ)
တီဘီေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား

IOM ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း တီဘီေရာဂါလုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ား မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ အေရးႀကီးပါသနည္း။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တီဘီေရာဂါသည္ အဓိက က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ျပႆနာတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကမာၻေပၚရွိ တီဘီေရာဂါျဖစ္ပြားမႈ အျမင့္ဆံုး ၂၂
ႏိုင္ငံအဆင့္တြင္ရွိၿပီး ေဆးယဥ္ပါး တီဘီျဖစ္ပြားႏႈန္းျမင့္မားသည့္ ၂၇ႏိုင္ငံတြင္ အပါအဝင္ျဖစ္ကာ ခုခံအားက်ဆင္းမႈ ကူးစက္ေရာဂါ (အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြ) ႏွင့္ တီဘီ
တြစ
ဲ ပ္ျဖစ္ပြားႏႈန္းျမင့္မားေသာ ၄၁ ႏိုင္ငံစာရင္းတြင္လည္း ပါဝင္ေနပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာေနထိုင္ၾကသူမ်ားသည္ တီဘီေရာဂါကူးစက္ခံရ
လြယ္ၾကၿပီး အမ်ားစုမွာ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား လက္လွမ္းမမီသည့္ အေျခအေနမ်ားတြင္ သြားလာေနထုိင္ေနၾကသည္။ တီဘီေရာဂါကာကြယ္ေရး
လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာအလုပ္လုပ္ကိုင္ၾကသူမ်ားသည္ အဓိက ဦးစားေပး အုပ္စုမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

IOM ၏ တီဘီေရာဂါဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား



ေရာဂါရွာေဖြျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအားပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း။



ေရာဂါေပ်ာက္ကင္းေစရန္ ေအာင္ျမင္စြာကုသႏိုင္ေရးအတြက္ ေဝဒနာရွင္လူနာ
အား ေထာက္ပံ့ကူညီေရးမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း။



ခုခံအားက်ဆင္းမႈကူးစက္ေရာဂါ

(အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြ)

ႏွင့္

တီဘီတြစ
ဲ ပ္ကူးစက္ျဖစ္

ပြားေနသူမ်ားအား ေထာက္ပံ့ကူညီျခင္း။



ထိေရာက္ေသာ ညႊန္းပိုလ
႔ ႊဲေျပာင္းမႈမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း။



ေဆးယဥ္ပါး တီဘီေရာဂါ တိုက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း။



က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈစနစ္မ်ား ခိုင္မာအားေကာင္းေစရန္ ကူညီေဆာင္
ရြက္ျခင္း။



တီဘီေရာဂါ ကူးစက္ခံရေသာသူမ်ားအား ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ပူးေပါင္း၍ အားေပး
ကူညီျခင္း။



တီဘီေရာဂါ ကြင္းဆင္းရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ ကုသျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း။

တီဘီေရာဂါ ကူးစက္ျပန္႔ပြားမႈအားထိန္းခ်ဳပ္ရန္ IOM အေနျဖင့္ မည္ကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြက္ေနပါသနည္း။
ရပ္ရြာလူထုအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား၊ ေက်းရြာရပ္မိရပ္ဖအဖြ႔ဲ (VMWG) မ်ား၏ ဦးေဆာင္လမ္းညႊန္မႈျဖင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္သား (OHW) မ်ားကို ရွာေဖြ
စုစည္းေလ့က်င့္သင္တန္းေပးကာ



ရပ္ရြာလူထုအတြင္းႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူမ်ား အဓိကအလုပ္လုပ္ကိုင္ရာေနရာမ်ား (ဥပမာ - ရာဘာျခံမ်ား) တြင္ က်န္းမာေရးပညာေပးလုပ္ငန္း
မ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း။



တီဘီေရာဂါလကၡဏာေတြ႔ရွိသူမ်ားအား ညႊန္းပို႔လႊဲေျပာင္း၍ စမ္းသပ္စစ္ေဆးေစၿပီး ေရာဂါရွာေဖြစမ္းသပ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ေပးျခင္း။



ေရာဂါရွိသူႏွင့္ အတူေနသူမ်ားတြင္ သံသယတီဘီေရာဂါလကၡဏာ ရွိ/မရွိကို ေမးျမန္းစစ္ေဆးရွာေဖြျခင္း။



တီဘီေရာဂါေဝဒနာရွင္မ်ားအား ခုခံအားက်ဆင္းမႈကူးစက္ေရာဂါပိုး (အိပ္ခ်္အိုင္ဗြီ) စစ္ေဆးမႈႏွင့္ လိုအပ္ေသာကုသမႈခံယူရန္ အားေပးတိုက္တြန္းၿပီး
ညႊန္းပိ႔လ
ု ႊဲေျပာင္းကုသမႈခံယူေစျခင္း။



တီဘီလူနာမ်ားအား တိုက္ရိုက္ၾကည့္ရႈကုသမႈ DOTS လုပ္ငန္းမ်ားအား ေဆာင္ရြက္ျခင္း။ အထူးသျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာအလုပ္လုပ္ကိုင္သူမ်ား
အေနျဖင့္ ခရီးသြားလာေနစဥ္အတြင္း ေဆးဝါးကုသမႈအဆက္မျပတ္ေစရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးပညာေပးျခင္း။

လိုအပ္ေနသူမ်ားအား ကုသမႈေပးျခင္း
မငယ္ေလးနဲ႔

ကြ်န္မ

နားခ်င္းေတြကေတာ့

မေတြ႔မီအခ်ိန္အထိ
ေသမွာပဲလို႔

သူကအိပ္ယာထဲမွာလဲေနတာေပါ့။

တြက္ထားၾကတာ။

သူ႔အိမ္နီး

ကြ်န္မသူ႔ကိုေတြ႕တဲ့အခ်ိန္

သူ႔မာွ

တီဘီေရာဂါလကၡဏာေတြ ရွိေနတယ္လို႔ သိလုိက္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူ႔အိမ္နီးနားခ်င္းေတြကို
အကူအညီေတာင္းၿပီး တီဘီေရာဂါစစ္ဖို႔ သူ႔အိမ္ကိုသြားခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ သူက လက္မခံ
ဘူး။ ေနာက္တစ္လေလာက္ၾကာေတာ့ သူ႔အေျခအေနက ပိုဆိုးလာတာမို႔ သူ႔ကိုေဆးစစ္ဖို႔
ထပ္ၿပီးအၾကံေပးတိုက္တြန္းခဲ့ပါတယ္။ ဒီတစ္ခါမွာေတာ့ သူကေဆးစစ္ဖို႔ သေဘာတူခဲ့တယ္။
သူ႔မွာ သလိပ္ပိုးေတြ႔ အဆုတ္တီဘီ (Sputum Smear positive TB) ရွေ
ိ နတာ စမ္းသပ္ေတြ႕ရွိ
ခဲ့ရၿပီး

တီဘီေဆးလူနာသစ္ကုထံုးနဲ႔

ခုခံအားက်ကူးစက္ေရာဂါ

ကုသႏိုင္ေအာင္

(အိပ္ခ်္အိုင္ဗြီ)

ကူညီေစာင့္ေရွာက္မႈေပးခဲ့ပါတယ္။

စစ္ေဆးမႈခံယူဖို႔လည္း

ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြး

အၾကံဥာဏ္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ကံမေကာင္းစြာနဲ႔ဘဲ သူ႔မွာ အဲဒီေရာဂါလည္း ရွိေနတာေတြ႔ရျပန္
ပါတယ္။ ရက္နည္းနည္းၾကာၿပီးေတာ့ သူ႔ခင္ပြန္းကိုလည္း ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြး အၾကံဥာဏ္ေပး
ၿပီးေတာ့ စစ္ေဆးခဲ့ရာမွာ အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြ ပိုးရွိေနတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ သူတို႔ဇနီးေမာင္ႏွံကို ထပ္တလဲလဲ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးအၾကံဥာဏ္ေပးၿပီး တီဘီေဆးဝါးမ်ား၊
ခႏၶာကိုယ္ခုခံမႈစနစ္က်ဆင္းခ်ိန္

ကူးစက္ေရာဂါမ်ားအတြက္

ထိန္းခ်ဳပ္မႈေဆးဝါးမ်ား၊

ေအအာရ္တီ

(ART)

ေဆးနဲ႔

က်န္းမာေရးအေထာက္အကူျပဳ

အစားအေသာက္မ်ားအေၾကာင္းကို ပညာေပးေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ စဥ္ဆက္မျပတ္ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးအၾကံဥာဏ္ေပးမႈ၊ IOM အဖြ႔ရ
ဲ ဲ႕ ေဆးဝါး နဲ႔ ေငြေၾကးေထာက္
ပံ့ကူညီမႈေတြေၾကာင့္ အခုေတာ့ သူတို႔ဇနီးေမာင္ႏွံဟာ သာယာခ်မ္းေျမ႕တဲ့ မိသားစုဘဝကို ပိုင္ဆိုင္ေနၾကပါၿပီ။ (IOM အဖြ႔၏
ဲ

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ

လုပ္သားတစ္ဦး။)

မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း တီဘီလုပ္ငန္းစီမံကိန္း
IOM သည္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူမ်ားႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈ၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္ျခင္း
ခံရေသာ နယ္ေျမေဒသမ်ားအတြက္ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ တီဘီေရာဂါ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းကို
မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ၂၀၀၆ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ အေကာင္အထည္ေဖာ္
လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ ဦးေဆာင္အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ကရင္ျပည္
နယ္မ်ားတြင္ တီဘီေရာဂါလုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရာ၌ ေမာ္လၿမိဳင္၊ က်ိဳက္မေရာ၊ မုဒံု၊
သံျဖဴဇရပ္၊ ဘီးလင္း၊ ေရးႏွင့္ ျမဝတီၿမိဳ႕နယ္မ်ားအား ဦးတည္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအျဖစ္သတ္မွတ္ကာ
ကမာၻ႔ရန္ပေ
ုံ ငြ (Global Fund) ၏ ရန္ပံုေငြပံ့ပိုးေပးမႈျဖင့္ အမ်ိဳးသား တီဘီေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရး
စီမံကိန္းႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္ကာ
ကြယ္ျခင္း၊

စမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္း၊

ေရာဂါရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊

ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္

ကုသျခင္း၊ ေထာက္ပံ့ကူညီျခင္းႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္သလို လႊဲေျပာင္းညႊန္းပို႔ေပးျခင္းတို႔ပါဝင္သည့္ ဘက္စံုပံ့ပိုးမႈမ်ားရရွိေစရန္အတြက္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ
လုပ္သား (OHW) မ်ား အား IOM ၏ နည္းပညာဆိုင္ရာပံ့ပိုးမႈ၊ ေငြေၾကးဆိုင္ရာပံ့ပိုးမႈေပး၍ ေက်းရြာရပ္မိရပ္ဖအဖြဲ႔ (VMWG) အဖြ႔ဝ
ဲ င္မ်ားက ပူးေပါင္း
ကူညီေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း တီဘီေရာဂါ လုပ္ငန္းစီမံကိန္း
IOM သည္ အမ်ိဳးသား တီဘီေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရးစီမံကိန္း (NTP) ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ေရႊ႕ေျပာင္း
အလုပ္သမာမ်ား ေနထိုင္အလုပ္လုပ္ကိုင္သည့္ ေနရာမ်ားအပါအဝင္ တီဘီေရာဂါ ပုန္းလွ်ိဳး
တည္ရွိေနႏိုင္သည့္ ေနရာမ်ားအား သိရွိႏိုင္ရန္အတြက္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္သား
(OHW) မ်ား ေကာက္ယူစုေဆာင္းရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို အသံုးျပဳကာ တီဘီေရာဂါ
ကြင္းဆင္းရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ ကုသျခင္း (Active Case Finding) ကို ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိသည္။
ထိုသို႔

တီဘီေရာဂါ

ကြင္းဆင္းရွာေဖြေဖာ္ထုတ္

ကုသျခင္းကို

ေရြ႕လ်ားေဆးခန္းတစ္ခု

တည္ေထာင္၍ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ ေရႊျပည္သာ၊ မဂၤလာဒံုႏွင့္ ေျမာက္ဥကၠလာပ
ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၌

၂၀၁၅ခုႏွစ္

ယင္းသို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္

ၾသဂုတ္လမွ

စတင္ကာ

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္မ်ား၊

လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိသည္။
စက္ရံု၊

အလုပ္ရံုမ်ား

ႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူမ်ားအား အေလးေပးလုပ္ေဆာင္သည္။
တီဘီေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္တိုက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ IOM ၏ အဓိက မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန၊ အမ်ဳိးသား တီဘီေရာဂါ
တိုက္ဖ်က္ေရးစီမံကိန္း၊ အမ်ိဳးသား ခုခံအားက်/ကာလသားေရာဂါ တိုက္ဖ်က္ေရးစီမံကိန္း၊ မြန္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ
ဲ စည္းမ်ား၊ ကုလသမဂၢအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ အစိုးရမဟုတ္ေသာ
တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ မန္ေနဂ်ာမ်ား၊ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ အဖြ႔အ
အကူအညီေပးေရးအဖြ႔ဲအစည္းမ်ား၊ ျပည္တြင္း အစိုးရမဟုတ္ေသာ အကူအညီေပးေရးအဖြ႔ဲအစည္းမ်ား ပါဝင္ၾကသည္။
ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာ ေနထိုင္ျခင္းဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာအဖြ႔အ
ဲ စည္း (IOM)

အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ မိတ္ဖက္အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားကို ေက်းဇူးတင္လွ်က္

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာရံုး
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