ြမန်မာိုင်ငံေဆးေကာင်စီ ဗဟိုအစည်းအေဝး (၂/၂၀၁၉)၌ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး
ေြပာကားခဲ့သည့် မိန�်ခွန်း
ြမန်မာိုင်ငံေဆးေကာင်စီ၊ ရန်ကုန်
•

၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဇွန်လ (၂၁)ရက်

ြမန်မာိုင်ငံေဆးေကာင်စီ၏ ိုင်ငံတကာှင့် လုပ်ငန်းေဆာင်ရ�က်မများသည် လုံးဝပီြပင်
သည့်အတွက် ကျန်းမာေရးှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့် ေကျနပ်မရှိပီး ဆက်လက်၍
လုပ်ငန်းေဆာင်ရ�က်ေစလိုပါေကာင်း၊

•

ေကာင်စီ၏ ရည်ရ�ယ်ချက်များတွင် ဆရာဝန်များ၏ ေဆးပညာဗဟုသုတ၊ ကျန်းမာေရး
ေစာင့်ေရှာက်မအရည်အေသွးှင့် အဆင့်အတန်းကို အစဉ်တစိုက် ထိန်းသိမ်းြမင့်တင်ရန်၊
ေဆးပညာကို

ေခတ်ှင့်အညီ

ေလ့လာသင်ကားိုင်ေစရန်၊

ေဆးပညာတိုးတက်မကို

စဉ်ဆက်မြပတ် ေလ့လာိုင်ေစရန်၊ ဆရာဝန်များ၏ ဂုဏ်သိကာကို ထိန်းသိမ်းြမင့်တင်
ိုင်ေစရန်၊

ဆရာဝန်ကျင့်ဝတ်သိကာှင့်

စည်းကမ်းများ

လိုက်နာေစာင့်ထိန်းေရးကို

ကပ်မတ်ထိန်းသိမ်းေပးရန်ှင့် ေကာင်းမွန်ေသာ ေဆးကုသမပတ်ဝန်းကျင် ြဖစ်ထွန်းေစ
ရန်အချက်များ

ပါဝင်သည်ှင့်အညီ

ေဆာင်ရ�က်ထားရှိမ

ဗဟိုအစည်းအေဝးတွင်

အေြခအေနများကို

ေကာင်စီ၏လုပ်ငန်းများ

ြပန်လည်ဆန်းစစ်ပါက

အလွန်အကျ ိးရှိမည်

ြဖစ်ပါေကာင်း၊
•

ြမန်မာိုင်ငံေဆးေကာင်စီအေနြဖင့် ခက်ခေ
ဲ ဒသများမှ ဆရာဝန်များ ဆရာဝန်မှတ်ပုံတင်
ှင့် ေဆးကုသခွင့်လိုင်စင် ေလာက်ထားရာတွင် အဆင်ေြပေစေရးကိစ၊ ဆက်သွယ်ေရး
လမ်းေကာင်းကိစများ

အားလုံးအဆင်ေြပေစေရး

အဓိကထားေဆာင်ရ�က်ရန်လိုအပ်

ပါေကာင်းှင့် လုပ်ငန်းများ အဆင်ေြပလွယ်ကူစွာ ေဆာင်ရ�က်ိုင်ေရး အထူးအေလးေပး
ေဆာင်ရ�က်ရမည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊
•

ေကာင်စီအေနြဖင့် မှတ်ပုံတင်ှင့် လိုင်စင်ေလာက်ထားြခင်းဆိုင်ရာကိစရပ်များှင့် အြခား
ကိစရပ်များကို ေကာင်စီ၏ အင်တာနက်စာမျက်ှာတွင် အချ ိန်ှင့်တေြပးညီ ဆရာဝန်များ
အားလုံး သိရှိိုင်ေရးအတွက် ြပည့်စုံစွာေဖာ်ြပထားရှိပီး၊ မှတ်ပုံတင်ှင့် ေဆးကုသခွင့်
လိုင်စင်များကို အင်တာနက်ကွန်ရက်အား အသုံးြပ၍ ေလာက်ထားိုင်ရန်ှင့် ိုင်ငံတကာ
အဆင့်မီ smart card များြဖင့် စိစစ်ထုတ်ေပးိုင်ေရး ကိးစားေဆာင်ရ�က်ေစလိုပါေကာင်း၊

•

ေကာင်စီ၏ အင်တာနက်စာမျက်ှာကိုလည်း အချိန်ှင့်တေြပးညီ သတင်းအချက်အလက်
များစုံလင်ပီး အသုံးြပရလွယ်ကူေစရန် ပီြပင်စွာေဆာင်ရ�က် သွားေစလိုပါေကာင်း၊

•

ကျန်းမာေရးှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာန၏ အင်တာနက်စာမျက်ှာမှ အချိန်ှင့်တစ်ေြပးညီ
သတင်းများထုတ်ြပန်ြခင်း၊

ဝန်ကီးဌာနကိုယ်ပိုင်

အီးေမးလ်အသုံးြပပီး

ဌာနဆိုင်ရာ

လုပ်ငန်းများေဆာင်ရ�က်ြခင်း၊ ေဆးှင့်ေဆးပစည်းစာရင်းဇယားများြပစုြခင်းှင့် ခန်�မှန်း
တွက်ချက်ြခင်း၊ DHIS - 2 စနစ်ြဖင့် ကျန်းမာေရးအချက်အလက်များ ေကာက်ယူြခင်း
စသည်ြဖင့် ေခတ်မီကွန်ပျတာစနစ်များကို အသုံးြပ၍ လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရ�က်လျက်
ရှိပါေကာင်း၊
•

ြမန်မာိုင်ငံေဆးေကာင်စီှင့်

ြမန်မာိုင်ငံေဆးပညာရှင်အဖွဲတိုတွင်လည်း

ကိုယ်ပိုင်

အီးေမးလ် server များလုပ်ပီး အသုံးြပေစလိုပါေကာင်း၊ အစည်းအေဝးဆုံးြဖတ်ချက် များ၊
ေဆွးေွးချက်များကိုလည်း အီလက်ထေရာနစ် စနစ်အသုံးြပိုင်ေရး ေဆာင်ရ�က်ေစလို
ပါေကာင်း၊
•

ယခုအခါ

ကျန်းမာေရးှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာနမှ

အေြခခံကျန်းမာေရးပညာရှင်ဝန်ထမ်း

များထံ ြဖန်�ေဝထားရှိေသာ mobile tablet များမှတစ်ဆင့် ေကျးလက်ကျန်းမာေရး
ဌာနှင့် ဌာနခွဲများမှ ေဆးလက်ကျန်စာရင်းများလည်း စစ်ေဆးိုင်ပီး လိုအပ်ချက်များ
ြဖည့်ဆည်းေဆာင်ရ�က်ေပးလျက်ရှိပါေကာင်း၊

ဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့်

ုံးစာများအား

အီလက်ထေရာနစ် စနစ်အသုံးြပ၍ ုံးလုပ်ငန်းများေဆာင်ရ�က်ြခင်း၊ အစည်းအေဝးပွဲများ၊
ေဆွးေွးပွဲများ၌လည်း စာရ�က်စာတမ်းများအား အီလက်ထေရာနစ် စနစ်ြဖင့် အစည်း
အေဝးများ ြပလုပ်ိုင်ရန် စီစဉ်ေဆာင်ရ�က်လျက်ရှိပါေကာင်း၊
•

ေကာင်စီအေနြဖင့်

ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မအဆင့်အတန်းြမင့်မားေစေရးအတွက်

ဝန်ကီးဌာနသို အ�ကံြပချက်များ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းေပးအပ်ေစလိုပါေကာင်း၊
•

ကျန်းမာေရးှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာန၏ ေဆးှင့်ေဆးပစည်းကိရိယာများ ဝယ်ယူရာတွင်
သက်ဆိုင်ရာ ေဆးပညာဘာသာရပ်ပါေမာကကီးများ၏ အ�ကံာဏ်များ ရယူေဆာင်
ရ�ကလ
် ျက်ရှိသကဲ့သို ေကာင်စီအေနြဖင့်လည်း အစည်းအေဝးများ ကျင်းပရာ၌ သက်ဆိုင်
သည့် ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ပါေမာကများအား အထူးကိုယ်စားလှယ်များအြဖစ် ဖိတ်ကားပီး
၎င်းတို၏ အ�ကံာဏ်များ ရယူေဆာင်ရ�က်ေစလိုပါေကာင်း၊ ထိုအြပင် ြမန်မာိုင်ငံဆရာ
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ဝန်အသင်း၊ ြမန်မာိုင်ငံေဆးပညာရှင်အဖွဲများှင့်လည်း ချ ိတ်ဆက်ေဆာင်ရ�က်ေစလိုပါ
ေကာင်း၊
•

ဝန်ကီးဌာနှင့်

ြမန်မာိုင်ငံဆရာဝန်များအသင်းတိုပူးေပါင်း၍

ဆရာဝန်များအေနြဖင့်

World Medical Federation မှ ြပလုပ်လျက်ရှိေသာ အင်တာနက်ကွန်ရက်အသုံးြပ
(online) စဉ်ဆက်မြပတ် ေဆးပညာသင်ကားေရးသင်တန်းများကို တက်ေရာက်ေစိုင်
ရန် ေဆာင်ရ�က်ထားရှိပီး အဆိုပါသင်တန်းများသို ဆရာဝန်များ ပိုမိုစိတ်ဝင်စားတက်
ေရာက်လာေစေရး

ေကာင်စီအေနြဖင့်

အ�ကံြပချက်များေပးအပ်ြခင်းှင့်

ပိုမိုပူးေပါင်း

ေဆာင်ရ�က်ြခင်းတိုကို လုပ်ေဆာင်ေစလိုပါေကာင်း၊
•

ဆရာဝန်များ၏ ေဆးကုသခွင့်လိုင်စင်များ အလွယ်တကူ သက်တမ်းတိုးိုင်ေရးအတွက်
ြမန်မာိုင်ငံေဆးေကာင်စီ၏ အင်တာနက်စာမျက်ှာကိုလည်း update ြဖစ်ရန် ေဆာင်ရ�က်
ေစလိုပါေကာင်း၊

•

ေဆးကုသခွင့်လိုင်စင်များ သက်တမ်းတိုးရာတွင် စဉ်ဆက်မြပတ်ေဆးပညာသင်ကားေရး
အစီအစဉ် တက်ေရာက်မှင့် မည်ကဲ့သို ချ ိတ်ဆက်ေဆာင်ရ�က်မည်ကို စဉ်းစားကရန်လို
အပ်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊ အရည်အချင်းြပည့်ဝေသာ ဆရာဝန်များြဖစ်မှသာ ြပည်သူများအား
အရည်အေသွးြပည့်ဝေသာ ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မများကို ေပးိုင်မည်ြဖစ်ပါေကာင်း၊

•

ြမန်မာိုင်ငံတွင် ိုင်ငံြခားသားဆရာဝန်များ၏ ကန�်သတ်ေဆးကုသခွင့်လိုင်စင်ေလာက်
ထားြခင်းများှင့်ပတ်သက်၍ လွယ်ကူြပန်ဆန်ေရး၊ မှတ်ပုံတင်ေကးများ ေလာ့ေပးေစလို
ေကာင်း၊

•

ေဆးပညာကျင့်ဝတ်များှင့် ဆရာဝန်များ

လိုက်နာေစာင့်ထိန်းရမည့်

ကျင့်ဝတ်သိကာ

များကိုလည်း ပိုမိုသိရှိလိုက်နာေစေရး ေဟာေြပာပွဲများကို တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်များ
အလိုက် ပုံမှန်ြပလုပ်ေဆာင်ရ�က်သွားေစလိုပါေကာင်း၊
•

ြမန်မာိုင်ငံေဆးေကာင်စီအေနြဖင့် ြမန်မာိုင်ငံေဆးေကာင်စီဥပေဒအပါအဝင် လုပ်ငန်း
တာဝန်များ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုလည်း ြပန်လည်သုံးသပ်
ပီး လက်ရှိကာလအေြခအေနအချ ိန်အခါှင့်အညီ မွမ်းမံြပင်ဆင်သင့်သည်များကို ြပင်ဆင်
ေဆာင်ရ�က်ေစလိုပါေကာင်း၊
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•

ဆရာဝန်များ၏ ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ အရည်အေသွးှင့် အဆင့်အတန်းကို ပိုမို
ထိန်းသိမ်းြမင့်တင်ြခင်းမှတစ်ဆင့် ြမန်မာိုင်ငံေဆးပညာေလာကကီးတစ်ခုလုံး
တက်ေကာင်းမွန်ေစေရးအတွက်

ေဆာင်ရ�က်ေနသည့်

ပိုမိုတိုး

ြမန်မာိုင်ငံေဆးေကာင်စီကို

ကျန်းမာေရးှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာနမှ ဆက်လက်ပံ့ပိုးေဆာင်ရ�က်သွားမည်ြဖစ်ပါေကာင်း။

ဗဟိုအစည်းအေဝး တက်ေရာက်သူများစာရင်း
-

ြမန်မာိုင်ငံေဆးေကာင်စီ နာယကအဖွဲဝင် ဆရာကီးများ၊

-

ြမန်မာိုင်ငံေဆးေကာင်စီ ဥကှင့် အမေဆာင်များ၊

-

ကျန်းမာေရးှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများ။
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