ကျန်းမာ ရးနှင့်အားကစားဝန် ကီးဌာနြပည် ထာင်စဝန် ကီး ဒါက်တာြမင့် ထွး
မှ သက် ကီးရွယ်အိကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက်မလပ်ငန်းများအား ယခထက်ပိမိ
ကျယ်ြပန် ့စွာအရှိန်အဟန်ြမင့်တင်ဆက်လက် ဆာင်ရွက်မည့်ကိစ္စ နှင့်ပတ်သက်၍
အမှာစကား ပးပိ ့ြခင်း
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၉ ခနှစ၊် ဧ ပီလ (၃၀)ရက် န ့
ကျန်းမာ ရးနှငအ
့် ားကစားဝန် ကီးဌာနသည် သက် ကီးရွယ်အိကျန်းမာ ရး
စာင့် ရှာက်မဆိင်ရာလပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်၍

လပ်ငန်းများကိ ဆာင်ရွက်

လျက်ရှိရာတွင် ယခအခါပိမိကျယ်ြပန် ့စွာအရှန
ိ အ
် ဟန်ြမင်တ
့ င်၍

ဆက်လက်

ဆာင်ရွက်သွားမည် ြဖစ်ပါသည်။
ြမန်မာနိင်ငရှိ သက် ကီးရွယ်အိအ ရအတွက်မှာ (၁၉၉၀-၉၁) ခနှစ်တွင်
လူဦး ရစစ ပါင်း၏ (၆.၄) ရာခိင်နန်းရှိရာမှ ၂၀၁၄ ခနှစ် ြမန်မာနိင်ငလူဦး ရနှင့်
အိမ်အ ကာင်းဆိင်ရာ သန်း ခါင်စာရင်းအရ (၈.၉)ရာခိင်နန်းအထိ တိးတက်
လာရာမှ အနာဂါတ်တင
ွ ြ် ပည်သတ
ူ ိ ့၏ မ ာ်မှန်းလူ ့သက်တမ်းပိမိြမင့်မားလာသည်
နှင့်အတူအသက်ရှည်သူများြပားလာ၍ သက် ကီးရွယ်အိအ ရအတွက်လည်းယခ
ထက်ပိ မိ များြပားလာမည်ြဖစ်သည့်အတွက် သက် ကီးရွယ်အိ ဆိ င်ရာ ကျန်းမာ
ရး ြပဿနာများမှာလည်း ပိမိများြပားလာမည်ြဖစ်ပါသည်။
လ့လာဆန်းစစ်မများအရ သက် ကီးအရွယ်ဘိးဘွားများတွင် သာမန်အား
ြဖင့် နှလး ရာဂါ၊ ဆီးချို ရာဂါ၊

သွးတိ း ရာဂါစသည့် မကူးစက်နိ င် သာ

ရာဂါများအြဖစ်များသကဲ့သိ ့ အသည်း ရာဂါ၊
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ကျာက်ကပ် ရာဂါ၊ အရိးပွ

ရာဂါ စသည့် နာတာရှည် ရာဂါများ ခစားရ လ့ရိှ ပီး ကိယ်လက် လပ်ရှား
သွားလာရခက်ခဲ လးလြခင်း၊

မှတ်ဉာဏ်ချို ့ယွင်းြခင်းစသည့်အ ကာင်းများ

ကာင့် သက် ကီးရွယ်အိဘဝတွင် ဘဝ နထိင်မအရည်အ သွး (Quality of
life) ကျဆင်းလာသြဖင့်မိမိတိ ့အ နြဖင့်အထူးဂရြပုရမည်ြဖစ်ပါသည်။
သက် ကီးဘိးဘွားများအတွက် သင့် လျာ် သာ ကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက်
မများကိရရှိ စ ရး သက် ကီးရွယ်အိကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက်မဆိင်ရာ အထူးက
ဆရာဝန်များ၊ အထူးြပုသူနာြပုများနှင့် ကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက်မ
ကိလည်း

တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်

ပိမိများြပားစွာလိအပ်မည်ြဖစ်ပါ၍

ပးသူများ
အဆိပါ

ကျန်းမာ ရး လူစွ့ မး် အားအရင်းအြမစ်များကိ ယခထက်ပိမိ မွးထတ်ပ ါ မည်။
ကျးလက်ကျန်းမာ ရးဌာနများနှင့်

ဒသန္တရကျန်းမာ ရးဌာနများ၌

အပတ်စဉ်ဗဒ္ဓဟူး န ့တိင်းတွင် သက် ကီးဘိးဘွားများ၏ကျန်းမာ ရးကိ အထူး
စာင့် ရှာက် ပး သာ န ့ဟသတ်မှတ်ကာ သွးတိးဆီးချို ဆးခန်းများဖွင့်လှစ်၍
သက် ကီးဘိးဘွားြပည်သူများ၏ကျန်းမာ ရးကိ အ လးထား စာင့် ရှာက်မ ပး
လျက်ရှိပါသည်။
ကျန်းမာ ရးနှငအ
့် ားကစားဝန် ကီးဌာနအ နြဖင့်လည်းအ ြခခကျန်းမာ ရး
ဝန်ထမ်းများကိ သက် ကီးရွယ်အိကျန်းမာ ရး
များကိ ပးလျက်ရှိရာတွင်
စာင့် ရှာက်မဆိင်ရာ

စာင့် ရှာက်မဆိင်ရာသင်တန်း

ဆးရ ကီးများရှိ

သက် ကီးရွယ်အိကျန်းမာ ရး

လ့ကျင့်မသင်တန်းများ(Geriatric

care

training)

ကိရရှိထား သာ အထူးကဆရာဝန်များနှင့်သူနာြပုများသည် သင်တန်းဆရာများ
အြဖစ်

ကူညီ ဆာင်ရက
ွ ် ပးရန်

လိအပ်ပါမည်။
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ထိသိ ့သင် ကားပိ ့ချရာတွင်

အာက် ဖာ်ြပပါအချက်များကိ အ လးထား၍ဦးစား ပး ဆာင်ရွက်ရန် လိအပ်
ပါသည်။ ၎င်းတိ ့မှာ  အ ြခခကျန်းမာ ရးဝန်ထမ်းများကိ

ထိ ရာက် ပီး

နားလည်လွယ်မည့်

အသးအနန်းများြဖင့် လက် တွ သင်
့
ကား ပးြခင်း၊
 ြပည်သူ ့ကျန်းမာ ရးဦးစီးဌာန၊ ကျန်းမာ ရးလူ ့စွမ်းအားအရင်းအြမစ်ဦးစီး
ဌာနနှင့် ကသ ရးဦးစီးဌာနတိ ့ ပူး ပါင်း၍ အ ြခခကျန်းမာ ရးဝန်ထမ်း
များ လက် တွ အသးြပုနိ
့
င်သည့် သက် ကီးရွယအ
် ကျန်
ိ
းမာ ရး စာင့် ရှာက်
မဆိင်ရာ Modules နှင့် Training Manuals များကိ ြပုစထတ် ဝထား
ရှိြခင်း၊
 သက် ကီးရွယ်အိ ကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက်မကိ ပိမိထိ ရာက်စွာလမ်းြခု
ဆာင်ရွက်နိင်ရန်အတွက်

အစိးရမဟတ် သာ

အစည်းများနှင့် ပူး ပါင်း၍လည်း ကာင်း၊

ြပည်တွင်းြပည်ပအဖွဲ ့

စတနာ့ဝန်ထမ်းကျန်းမာ ရး

လပ်သားများ (Community-based health workers) ၏ အကူအညီ
ကိရယူ၍ ဆာင်ရွက်ြခင်း၊
 သက် ကီးရွယအ
် များအား
ိ
ကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက်မ ပးရာတွင် ၎င်းတိ ့၏
မိသားစဝင်များကိ ကျန်းမာ ရးပညာ ပးြခင်း၊ နာတာရှည် ရာဂါများအား
ရရှည် စာင့် ရှာက်မ ပးနိင်ရန် လ့ကျင့်သင် ကား ပးြခင်း၊
 သက် ကီးရွယ်အိများ၏

စိတက
် ျန်းမာ ရးကိလည်း

စာင့် ရှာက်ြခင်း၊
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အထူးအ လး ပး

 သက် ကီးရွယ်အိများပမှန်

ကိယ်လက်လပ်ရှား လ့ကျင့်ခန်းြပုလပ်နိင်ရန်

မို ့နယ်များရှိ အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာနများနှင့် ပူး ပါင်း ဆာင်
ရွက်ြခင်းတိ ့ ြဖစ်ပါသည်။
သက် ကီးဘိးဘွားများအတွက် ကျန်းမာ ရး၊ လူမ ရး စာင့် ရှာက်မများကိ
သာတူညီမ ရရှိနိင် စရန်

သက် ကီးရွယအ
် ကျန်
ိ
းမာ ရး စာင့် ရှာက်မဆိင်ရာ

နည်းဗျူဟာကိ ရးဆွဲ ဆာင်ရက
ွ ရ
် န် စတင် ကိုးပမ်းလျက်ရပ
ိှ ါသြဖင့် နည်းဗျူဟာ
ရးဆွရ
ဲ ာတွင် အမှနတ
် ကယ် ြမြပင်တင
ွ ် လက် တွ ့ ဆာင်ရက
ွ န
် င်
ိ မည့် နည်းဗျူဟာ
ြဖစ်ရန် အ လး ပး ဆာင်ရွက်သွားပ ါ မည်။ အဆိပါနည်းဗျူဟာနှင့် ပတ်သက်၍
(၈-၄-၂၀၁၉)

ရက် န ့တွင်

နြပည် တာ်

M

Gallery

သက် ကီးရွယ်အိကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက်မဆိင်ရာညိနင်း ဆွး နွးပွဲ

Hotel

၌

ကျင်းပခဲ့

ကာင်း သိရှိရပါသည်။
ြမန်မာနိင်ငသည် ASEAN Health Cluster 1 လက် အာက်ရိှ ASEAN
Center for Active Ageing and Innovation (ACAI) ၏ အဖွဲ ့ဝင်နိင်င
တစ်နိင်ငြဖစ်သည့် အား လျာ်စာွ

ဒသတွင်းနိင်ငများနှင့်လည်း ယခထက်ပိမိ

ထိ ရာက်စွာ ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်မည်ြဖစ်ပါသည်။
မိမတ
ိ ိ ့ကျန်းမာ ရးနှငအ
့် ားကစားဝန် ကီးဌာနရှိ ဝန်ထမ်းများသည် သက် ကီး
ရွယအ
် ိ ကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက်မလပ်ငန်းများအား ယခထက်ပိမိ ထိ ရာက်
ကျယ်ြပန် ့စွာနှင့်

အရှန
ိ အ
် ဟန်ြမင်တ
့ င် ဆာင်ရက
ွ န
် င်
ိ ရး

အားလးဝိင်းဝန်း

ကိုးပမ်း ဆာင်ရွက်ရမည်ြဖစ်သည်ကိ အသိ ပးအ ကာင်း ကားအပ်ပါသည်။

4

