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ထ ိုငး္-ျမနမ္ာနယစ္ပတ္ြငေ္နထ ိုငေ္သာ လဥူ းေရ  ႏွစသ္ နး္ င းေသာငး္၏ က်နး္မာေရး ႏွင္ပ့ညာေရး 
အခြင္အ့လမး္မ်ား ဆံိုးရံ းႏို ငဖ္ြယရ္ာ အေျခအေန 
 
(ထိိုင္းႏိိုင္ငံ၊ မေဲဆာက၊္ ေအာကတ္ို ဘာလ ၁၁ ရက ္၂၀၁၇ ခိုႏွစ္)  
 
ယေန႔ ၂၀၁၇ ခိုႏွစ္၊ ေအာကတ္ ိုဘာလ၊ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ မယ္ေတာ္ေဆးခန္း၏ ရန္ပံိုေငြ ရွာေဖြေရး 
လ ပ္ရွားမ တစ္ရပ္ စတင္ၿပ ျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ားျပညသ္သူ ရွ ေစရန ္ ေၾကညာအပ္ပ သည္။ မယ္ေတာ္ 
ေဆးခန္းမ ွ ရန္ပံိုေငြရွာေဖြေရး လ ပ္ရွားမ  လိုပ္ေဆာင္ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ထ ိုင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္တြင္  
မွ တင္း ေနထ ိုင္ၾကေသာ ျမန္မာႏ ိုင္ငံမွ ေနရပ္စြန္႔ခြာလာၾကရသူမ်ားႏွင္ ့အခြင့္အလမး္ နည္းပ းသ ူလူဥ းေရ 
ႏွစ္သ နး္ င းေသာင္းေက်ာ္ အတြက ္အေျခခကံ်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မ ႏွင့္ ပညာေရး ၀န္ေဆာင္မ မ်ားအား 
လာမည့္ ၂၀၁၈ ခိုႏွစ္တြင္ ဆကလ္က္ေဆာင္ရြက္ေပးႏ ိုင္ရန္ လ ိုအပ္ေနေသာ လိုပ္ငန္းလည္ပတ္မ  
ကိုနက္်စရ တ္မ်ား ကာမ ေစရန္ျဖစ္ပ သည္။ မယ္ေတာ္ေဆးခန္းသည္ ၁၉၈၉ ခိုႏွစ္ စတင္တည္ေထာင္ခဲခ့် န္မ ွ
စတငက္ာ ထ ိုင္း-ျမန္မာနယစ္ပ္တစ္ေလွ်ာက ္ အေျခခကံ်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာကမ္  ေဆာင္ရြက္ေပးေနေသာ  
ေဆးခန္း ျဖစ္ပ သည္။  
 
ျပည္တြငး္ပဋ ပကၡမ်ားႏွင္ ့ ဆင္းရမဲြဲေတမ မ်ားဒဏ္ကို  ရငဆ္ို င္ရသည့္ ေဒသခံ ျပညသ္ူမ်ားအတြက္ 
က်န္းမာေရးႏွင့္ပတ္သကလ္ွ်င္ မယေ္တာ္ေဆးခန္းသည ္ တစခ္ိုတညး္ေသာ အခမဲ႔ က်နး္မာေရး 
ျပဳစိုေစာင့္ေရွာက္ေပးသည့္ ေဆးခန္းျဖစပ္ သည္။ အကယ္၍ ဤ၀န္ေဆာင္မ မ်ား ရပ္တန္႔ သြားမည္ဆ ိုပ က 
သ န္းႏွင့္ခ် ေသာ လူဥ းေရက ို ထ ခ ိုကသ္ြားေစမည္ျဖစ္ၿပ း ထ ိုင္း-ျမန္မာ နယ္စပ ္ တစ္ေလွ်ာက ္
ေနထ ိုင္ၾကသူမ်ားအတြက ္အေျခခကံ်နး္မာေရး ေစာင့္ေရွာက္မ  ရရွ ႏ ိုင္စရာအခြင္အ့လမ္းမ်ား ဆံိုးရံ းသြားမည့္ 
အေျခအေနျဖစ္ပ သည္။ 
 
မယ္ေတာ္ေဆးခန္အား စတင္တည္ေထာင္ခဲသ့ ူဆရာမႀက း ေဒ ကတ္ာစငသ္ ယာေမာင္မွ “က်မတ ို႔အေနနဲ႔ 
ျမန္မာျပည္က အခြင့္အလမး္နည္းပ းၿပ း အကူအည လို အပ္ေနတဲ ့ ျပည္သလူထူိုေတြအတြက ္ က်န္းမာေရး 
ေစာင့္ေရွာက္မ ေပးလာတာ ႏွစ္ေပ င္း (၃၀) ရွ ပ ၿပ ။ ဆင္းရႏဲြမ္းပ းသူေတြအတြက ္ က်န္းမာေရး ျပဳစို 
ေစာင့္ေရွာက္မ  ေပးေနတဲ့ေနရာမွာ မယ္ေတာ္ေဆးခန္းဟာ အရမ္းအေရးႀက းတဲ ့ အခန္းက႑တခိုကေန 
ပ ၀ငလ္ိုပ္ေဆာင္ေနတာ ျဖစ္ပ တယ္။ ျမန္မာျပည္အတြင္း က်နး္မာေရးစနစ္ေကာငး္တစ္ခို ခို င္ခို င္မာမာ 
တည္ေထာငလ္ာႏ ိုင္တဲ ့အခ် န္အထ  က်မတ ို႔အေနနဲ႔ လထူိုက ို ေစာင့္ေရွာက္ဖ ို႔၊ အထူးသျဖင့္ အမ် ဳးသမ းနဲ႔ 
ကေလးသူငယ္ေတြက ို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးဖ ို႔ လ ိုအပ္ပ တယ။္ ဒ ေန႔အထ  က်မတ ို႔ေဆးခန္းရ႕ဲ 
စိုစိုေပ င္းလူနာတစ၀္ကေ္လာကက္ က်နး္မာေရးျပဳစိုကိုသမ နဲ႔ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မ ေတြရဖ ို႔အတြက္ 
ျမန္မာဖက္ကေန ထ ိုင္းႏ ိုင္ငံဖကက္ ိုကးူၿပ း က်မတ ို႔ဆ လာၾကသူေတြျဖစတ္ယ။္ သူတ ို႔ ဒ လို အကအူည ေတြရဖ ို႔ 
က်မတ ို႔အေပၚမွာ မွ ခ ိုေနၾကရပ တယ္။ သတူ ို႔ေတြက ို က်မတို ႔ ပစ္ထားလို ႔မရပ ဘူး။“  ဟို ဆို ပ သည္။   
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၂၀၁၅ ခိုႏွစ္တြင္ တစ္ႏို င္ငံလံိုးအတို င္းအတာ အပစအ္ခတ္ရပ္စေဲရး သေဘာတညူ ခ်ကအ္ား တစ္စ တ ္
တစ္ေဒသ လကမ္ွတေ္ရးထ ိုးႏ ိုင္ခဲ့ျခင္းအား  ျပည္တြင္းၿင မ္းခ်မ္းေရးအတြက ္ ကနဥ းေျခလွမး္အျဖစ္ 
ရ ျမင္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ျမန္မာႏို င္ငံ အေျခအေနမွာ ထ လြယ္ရွလြယအ္ေနအထားတြင္ ရွ ေနဆဲျဖစ္ပ သည္။ 
ျမန္မာႏို င္ငံ ေျမာက္ဖက္ပ ိုင္းတြင္ လက္နကက္ ိုငပ္႗ ပကၡမ်ား ရွ ေနဆဲျဖစ္ၿပ း ျမန္မာႏို င္င ံအေရ႕ွေတာင္ပ ိုငး္ 
တြင္လည္း ပ႗ ပကၡမ်ား တစ္ခ တရံ ေပၚေပ က္ေနဆဲျဖစသ္ည္။ ဆယ္စိုႏွစ္ႏွင္႔ခ် ေနေသာ ျပည္တြင္း 
ပ႗ ပကၡမ်ားေၾကာင့္ ျပည္တြင္း ေနရပ္စြန္႔ ေရႊ႕ေျပာင္းရသူေပ င္းမွာ ၆ သ န္း ၄ ေသာင္းေက်ာ္အထ  ရွ ေနၿပ း 
ထ ိုင္း-ျမန္မာ နယ္စပတ္စ္ေလွ်ာက ္ ဒိုကၡသည္စခနး္မ်ားတြင္လည္း ဒိုကၡသည္ေပ င္း ၉ ေသာင္း ၆ 
ေထာင္ေက်ာ္ ရွ ေနဆဲျဖစပ္ သည္။ လက္နကက္ို င္ ပ႗ ပကၡမ်ားအျပင ္ ေျမယာသ မ္းခံရမ မ်ားလညး္ 
ႏ ိုင္ငံတစ္၀ွမ္းအတို င္းအတာျဖင့္ျဖစ္ပြားေနသည့္အတြက ္ အို းအ မစ္ြန္႔ေရႊ႕ေျပာငး္ရသမူ်ားႏွင္႔ ထ ခ ိုက္လြယ္ 
လထူိုမ်ားအတြက ္ ပ ိုမ ို၍ဒိုကၡျဖစ္ေစခဲ့ၿပ း ေရႊ႕ေျပာင္းေနထ ိုင္မ မ်ားျဖစ္ေစရန ္ တြန္းအားေပးသကဲသ့ ို႔ 
ျဖစ္ေနပ သည္။ ယင္းကဲသ့ ို႔ေသာ အေျခအေနမ်ားကို  ရငဆ္ို င္ရသည့္ လထူိုမ်ားအေနျဖင့္ 
က်န္းမာေရးျပဳစိုေစာင့္ေရွာက္မ  ရွာေဖြရာတြင္ စရ တ္စက မႀက းပ ဲသင့္ေတာ္ေကာင္းမြနသ္ည့္ က်န္းမာေရး 
ျပဳစိုေစာင့္ေရွာက္မ ကိို လကလ္ွမ္းမ ွ ႏိိုင္ရန္အတြကက ္အခက္အခ ဲအတားအဆ းမ်ားစြာ ရင္ဆို င္ၾက ရပ သည္။   
 
မယ္ေတာ္ေဆးခန္းတြင္ လနူာအားလံိုးအတြက ္လံိုၿခံဳစ တခ္်ရမ ႏွင့္ ေလးစားမ က ိုအေျခခံသည့္ က်န္းမာေရး 
၀န္ေဆာင္မ မ်ားက ို ေပးထားသည့္အတြက ္လူနာမ်ားသည္လည္း ယင္းကဲ႔သ ို႔ ၀န္ေဆာင္မ မ်ားက ို ရယူရန္ 
ေ၀းလေံသာ ေနရာေဒသ အမ်ားအျပားမ ွ လာၾကျခင္းျဖစ္သည္။ မယ္ေတာ္ေဆးခန္း၏ လူနာမ်ားတြင္ 
ျမန္မာျပည္တြင္းမွ လာေရာက္ၾကေသာ ဒိုကၡသည္မ်ား၊ ျပည္တြငး္အို းအ မ္စြန္႔ ေရႊ႕ေျပာင္းရသူမ်ားႏွင့္ 
လယ္သမားမ်ားအျပင ္ ထ ိုင္းႏ ိုင္ငံတြင္  တရားမ၀င ္  ေနထ ိုငအ္လိုပ္လိုပ္ၾကေသာ  ေရႊ႕ေျပာငး္ 
အလိုပ္သမားမ်ားလည္း ပ ၀င္ပ သည္။ မယ္ေတာ္ေဆးခနး္တြင ္ မ ခင္ႏွင့္ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ 
စ တက္်န္းမာေရးကို  ဥ းစားေပးအျဖစက္ိုသေပးသည့္အျပင္ နာတာရွည္ေရာဂ မ်ား၊ ကူးစက္ေရာဂ မ်ား၊ 
ထ ခ ိုက္ဒဏ္ရာရသမူ်ားက ိုပ  လက္ခံကိုသေပးေနပ သည။္ ယခင္ႏွစ္ ၂၀၁၆ ခိုႏွစ္တြင္ မယ္ေတာ္ေဆးခန္း၌ 
လာေရာကက္ိုသမ ခယံူၾကေသာ စိုစိုေပ ငး္လနူာအေရအတြက္မွာ  ၁ သ န္း ၁ ေသာင္း ရွ ခဲ့ၿပ း ေမြးလူနာေပ င္း 
၂၅၀၀  ရွ ခဲ့ပ သည။္ ေယဘယူ်အားျဖင့္ မယ္ေတာ္ ေဆးခန္းသည ္ လူနာမ်ားအတြက ္ က်န္းမာေရးႏွင့္ 
ပကသ္က၍္ တစ္ခိုတညး္ေသာ ေရြးခ်ယ္စရာျဖစ္ပ သည္။  ယင္းကဲ့သို ႔ အားထားရေသာ ေဆးခန္းမ် ဳ းသည္ 
အလွွဴေငြမလံိုေလာက္မ ေၾကာင့္ က်န္းမာေရး၀န္ေဆာငမ္ လိုပ္ငနး္မ်ား ရပ္ဆ ိုငး္ရပ က က်နး္မာေရးစရ တ ္
မတတ္ႏို င္သည့္ လူနာအမ်ားစိုအား ကိုန္က်စရတိြ္ ်မးသည့္ အျခမးေဆးခန္းမ်ားသို ႔ သြားေရာက္ၾကရန ္
ဖ အားေပးေနသလ ို ျဖစ္ေနပ လ မ္႔မည္။ ထို အေျခအေနမ် ဳးတြင္ က်န္းမာေရး စရ တ္မတတ္ႏ ိုင္ေသာ 
လူနာမ်ားအေနျဖင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မ မ်ား မခံယူႏို င္ၾကေတာ့ပ ဲ ေရာဂ ေ၀ဒနာမ်ား ပ ိုမ ိုဆ ိုးရြား 
လာကာ ၎တ ို႔၏ ထ ခ ိုကလ္ြယ ္ အကူအည လို အပ္ေနေသာ ဘ၀မ်ားအတြက ္ အႏၱရာယ္မ်ား ပ ိုမ ို 
က်ေရာကလ္ာမည့္အေရးအား မ မ တို ႔မွ စို းရ မ္မကငး္ျဖစ္မ ပ သည္။  
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လတ္တေလာ အလွွဴေငြ မလံိုေလာက္မ မ်ားအရ မယ္ေတာ္ေဆးခနး္၏ အခ် ဳ႕ေသာ ၀န္ေဆာင္မ မ်ားက ို 
၂၀၁၈ တြင္ ေလွ်ာ့ခ်ရေတာ့မည္ျဖစသ္ည္။ က်န္းမာေရးလိုပသ္ားသင္တနး္မ်ား၊ ၀န္ထမ္း လစာမ်ားႏွင္႔ 
လူနာမ်ားအတြက ္ ၀န္ေဆာင္မ မ်ားက ို အတ ိုငး္အတာတစ္ခိုအထ  ေလွ်ာ့ခ်ရန ္ လ ိုအပလ္ာပ သည။္ 
ေဆးခန္း၏ အသံိုးစရ တ္မ်ား ေလွ်ာ့ခ်ႏို င္ရနအ္တြက ္ ၀န္ေဆာင္မ မ်ားက ိုလညး္ စရ တ္နည္းနည္းႏွင္႔  
လည္ပတ္ႏ ိုင္ရန ္ ျပန္လညဆ္န္းစစ္ျပငဆ္င္ျခငး္၊ ၀နထ္မ္းမ်ားက ိုယတ္ ိုင ္ လစာေလွ်ာ့ယူၾကရန ္ အတတူကြ 
ဆံိုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းတို ႔ လိုပ္ေဆာင္ခဲ့ပ သည္။ သ ို႔ေသာ္လည္း မယ္ေတာ္ေဆးခန္းမ ွ အကူအည လို အပ္ေနသည့္ 
လထူိုအတြက ္ လံိုၿခံဳစ တခ္်ရၿပ း စရ တစ္ကမႀက းပ ဲ သင့္ေတာ္ေကာငး္မြနသ္ည့္ က်နး္မာေရး 
ျပဳစိုေစာင့္ေရွာက္မ  ဆကလ္က္ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏို င္ရန္ အေထာကအ္ပံ ့ အကအူည မ်ား အေရးေပၚ 
လ ိုအပ္ေနဆဲျဖစ္ပ သည။္  
 
ျမန္မာႏို င္ငံအေနျဖင္ ့ အခြင့္အလမ္းနည္းပ းၿပ း ထ ခ ိုကလ္ြယေ္သာ လူထိုမ်ားအတြက ္ အေျခခံ 
လ ိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္ဆညး္ေပးရန္ႏွင့္ အကာအကြယေ္ပးရနတ္ ို႔လည္း ပ ၀ငသ္ည္ ့ ေရရွည္တညတ္ံ့ 
ခို င္ၿမဲသည့္ ၿင မ္းခ်မ္းေရး၊ ဒ မို ကေရစ ႏွင့္ ဖြ႔ံၿဖ ဳးတို းတက္မ တို ႔ ရရွ ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ယခိုလို  
ထ လြယ္ရလွြယ္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလတြင္ စ န္ေခၚမ  အမ်ားအျပားႏွင့္ ရင္ဆ ိုင္ေနရခ် န္ျဖစပ္ သည္။  
 
ျမန္မာျပည္တြင္းႏွင္ ့ ထို င္းႏို င္ငံတို ႔တြင္ က်နး္မာေရးေစာင့္ေရွာက္မ မ်ား လကလ္ွမး္မမ သည့္ ေရႊ႕ေျပာင္း 
အလိုပ္သမားမ်ား၊ ဒိုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ျပညတ္ြင္းအို းအ မ္စြန္႔ တ မ္းေရွာင္ရသူမ်ား အပ အ၀င ္ အကူအည  
အလို အပဆ္ံိုးျဖစ္သည့္ ထ ခို က္လြယလ္ထူိုမ်ားအတြက ္ မယ္ေတာ္ေဆးခနး္အေနျဖင့္ က်န္းမာေရး 
ေစာင့္ေရွာက္မ မ်ား ဆကလ္က္ေဆာင္ရြက္ေပးႏ ိုင္ရန ္အလြန္အေရးႀက းပ သည္။ မယေ္တာ္ ေဆးခန္းသည ္  
အရညအ္ေသြးျပည့္၀ေသာ က်န္းမာေရးျပဳစိုေစာင့္ေရွာက္မ ႏွင္႔ လူမ ေရး၀န္ေဆာင္မ မ်ား လက္လမွ္းမ ေအာင ္
ေဆာင္ရြက္ေပးေရးအတြက ္ သံဓ ဌာန္ခ်ထားေသာ္လည္း ယငး္၀န္ေဆာငမ္ မ်ား ဆက္လက ္
အေကာငအ္ထညေ္ဖာ္ လိုပ္ေဆာငႏ္ ိုင္ရန္ သငတ္ ို႔၏အကအူည  လ ိုအပပ္ သည္။ ျမန ္မႏ ိုင္ငံမွ  ဒိုကၡ 
အေရာကဆ္ံိုး ဖ ႏွ ပ္ခံျပည္သမူ်ားအတြက ္ လူ႔ဂိုဏ္သ ကၡာျပည့္၀သည့္ ဘ၀မ်ားက ိုေပးစြမ္းႏ ိုင္ရန္ အတူတကြ 
လိုပ္ေဆာင္ၾကပ စ ို႔ ဟို ဆႏၵျပဳပ သည္။  
 
ေက်းဇးူျပဳ၍ ေအာကပ္  ၀ကဘ္ဆ္ ိုက ္ (သ ို႔မဟိုတ)္ အ းေမးလမ္တွစဆ္င္႔ မယေ္တာ္ေဆးခနး္ႏွင့္ ေဆးခနး္မ ွ
၀နေ္ဆာငမ္ ေပးေနေသာ လထူိုအတြက ္ေထာကပ္ံက့ညူ ပ  ။ 
၀ကဘ္ဆ္ ိုက ္- maetaoclinic.org 
အ းေမးလ ္- fundraising@maetaoclinic.org 
 
မ ဒ ယာမ်ားႏွင့္ အျခားစံိုစမး္ေမးျမနး္လ ိုသမူ်ားအေနျဖင့္ ေအာကပ္ ဖိုနး္နပံတြက္ိို ဆကသ္ြယပ္ ။ 
အယ္လဲန္ စိို မ ( အဂၤလိပ္ဘမသမ)    +၆၆ (၀) ၆၃ ၅၇၃ ၅၀၃၆  
ဖမ့ထနီ ( ထိိုင္းဘမသမ)                  +၆၆ (၀) ၈၇ ၆၇၇ ၁၄၁၅  
ေနမ္အဲနီ ( ျ န္ မဘမသမ)               +၆၆ (၀) ၈၉ ၉၁၆ ၅၈၅၅  


