ကမ#ာ့ကပ်ေရာဂါ ြဖစ်ပွားေနသည့်
အေြခအေနများတွင်မူးယစ်ေဆးစွဲြပဿနာများခံ
စားရေနသူများအား ြပuစုကုသြခင်းAှင့် ြပန်လည်
ထူေထာင်ြခင်း ဆိုင်ရာ အFကံြပuချက်များ
!ိုင်ငံများ!ှင့် လူ/အဖွဲ4အစည်းများ၏ ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာလုံြခuံမ@အတွက် အေထာက်အကူြပuြခင်း
၂၀၁၉

ခု'ှစ်

ကို-ိုနာ

လတ်တေလာ ြပင်းထန်

ဗိုင်းရပ်စ်ေရာဂါ

(COVID-19)

အသက်ရှ?လမ်းေAကာင်း

သည်

ေရာဂါကို

ြဖစ်ေစသည့် ကို-ိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုး အမှတ်၂ (SARS-CoV-2) ေAကာင့်

ြဖစ်ပွားသည့် အသက်ရှ?လမ်းေAကာင်းဆိုင်ရာ ေရာဂါတစ်ခု ြဖစ်ပါ
သည်။

ဤေရာဂါတွင်

အသက်ရှ?လမ်းေAကာင်းတွင်း ေရာဂါပိုး

ကူးစက်ဝင်ေရာက်ခံရKပီးေနာက် ြဖစ်ေပMခံစားရသည့် ေဝဒနာများ

အေနြဖင့် တုတ်ေကွးေရာဂါ'ှင့် ဆင်တူေသာ ြပင်းထန်မPမရှိသည့်
ေဝဒနာများမှသည် ြပင်းထန်ဆိုးဝါးသည့်ကျန်းမာေရးြပဿနာများ

ြဖစ်ေပMခံစားရသည်အထိ ြဖစ်'ိုင်ပါသည်။ ေရာဂါေAကာင့် ခံစား
ရေသာ ေဝဒနာများတွင်ဖျားြခင်း၊ ေချာင်းဆိုးြခင်း၊
နာြခင်း၊

အသက်ရှ?ကျပ်ြခင်း

လည်ေချာင်း

တိုTပါဝင်ပါသည်။ Aကွက်သားများ

နာကျင်ကိုက်ခဲြခင်း'ှင့် ေမာပန်း'ွမ်းနယ်ြခင်းတိုTလည်း ြဖစ်'ိုင်
ပါသည်။

၂၀၂၀ ြပည့်'ှစ် မတ်လ (၁၁) ရက်ေနTတွင် ကမWာ့ကျန်းမာေရး
အဖွဲXက

လတ်တေလာြဖစ်ပွားေနသည့်

လူအများသိုT

ပျံX'ှံTကူးစက်ေနမPကို

COVID-19

ေရာဂါ

ကမWာတစ်ဝှမ်း ြဖစ်ပွားသည့်

ကမWာ့ကပ်ေရာဂါအြဖစ် သတ်မှတ်ေAကြငာခဲ့ပါသည်။၁ COVID-19
ေရာဂါသည် အများအားြဖင့်

ြပင်းထန်မPမရှိဘဲ ကူးစက်ခံရသူ

အများစုမှာ အလျင်အြမန် ြပန်လည် ကျန်းမာလာAကေသာ်လည်း
သက်Zကီးရွယ်အိုများ၊

ဖိစီးမPများေနသည့်

ကိုယ်ခံအားစနစ်

ရှိသူများ'ှင့် အြခားေသာေရာဂါအခံရှိသူများ စသည့်

လူအုပ်စုများတွင် ေရာဂါ အလွန်ြပင်းထန် 'ိုင်ပါသည်။

အချိuXေသာ

လက်ရှိြဖစ်ပွားေနသည့် COVID-19 ေရာဂါကဲ့သိုTေသာ ကမWာ့ကပ်
ေရာဂါများ'ှင့် ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ အေရးေပM အေြခအေနများ

သည် အသက် ေပါင်း များစွာ ဆုံး-PံးမPကို ြဖစ်ေစ'ိုင်သကဲ့သိုT ကမWာ
လုံးဆိုင်ရာ စီးပွားေရး 'ှင့် အေထွေထွလုံြခuံေရး၊ တည်Kငိမ်ေရး
တိုTကိုလည်း ထိခိုက်ေစ'ိုင်ပါသည်။

မူးယစ်ေဆးစွဲြပဿနာများတွင်

Follow us on Twitter:
@UNODC
@UNODC_PTRS

-ုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ

ြပဿနာ များ ြဖစ်သည့် HIV/AIDS ၊ အသည်းေရာင် ဘီ 'ှင့် စီ ေရာဂါ၊

တီဘီေရာဂါ၊ အဆုတ်'ှင့်'ှလုံးေရာဂါများ၊ ေလြဖတ်ြခင်း၊ ကင်ဆာ
ေရာဂါများ'ှင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမPများ စသည်တိုT တွဲဖက်ြဖစ်ေပM
ေလ့ရှိပါသည်။ ထိုTြပင်မူးယစ်ေဆးစွဲ ြပဿနာရှိသူများ၊ အထူးသြဖင့်

မူးယစ်ေဆး ထိုးသွင်းသုံးစွဲသူများတွင် ကိုယ်ခံအားစနစ် အားနည်း
ယိုယွင်း ေနေလ့ရှိပါသည်။ ေနာက်ဆုံးအေနြဖင့် မူးယစ်ေဆး သုံးစွဲ

ြခင်း၊ မူးယစ်ေဆးစွဲြခင်းတိုTေAကာင့် အမဲစက်ထင်ခံရြခင်း 'ှင့် ခွဲြခား
ဆက်ဆံခံရြခင်းတိုTကလည်းအေြခခံအရင်းအြမစ်များ ြဖစ်သည့်

အိမ်ရာ၊ေနရာထိုင်ခင်း၊ အလုပ်အကိုင်၊ ကျန်းမာေရး ေစာင့်ေရှာက်

မP'
 ှင့် လူမPေရးရာ အေထာက်အပံ့များ လက်လှမ်းမီ ရယူ'ိုင်မPကို
အကနT်အသတ် ြဖစ်ေစပါသည်။ ဤအချက်များေAကာင့် မူးယစ်ေဆး
သုံးစွဲသူများ 'ှင့် မူးယစ် ေဆးစွဲေဝဒနာ ခံစားေနရသူ များသည်
မိမိကိုယ်မိမိ

ကာကွယ်'ိုင်ရန်

ပိုမိုခက်ခဲKပီး

COVID-19 ေရာဂါ

ကူးစက်ြဖစ်ပွား'ိုင်သည့် အ']ရာယ်လည်း ပိုမိုြမင့်မား ပါသည်။
ထိုTေAကာင့်

မူးယစ်ေဆးသုံးစွဲသူများ'ှင့်

မူးယစ်ေဆးစွဲြပဿနာ

ရှိသူများအေနြဖင့် ကျန်းမာေရး'ှင့် လူမPေစာင့်ေရှာက်ေရး ဆိုင်ရာ

ဝန်ေဆာင်မPများအား လုံေလာက်စွာ လက်လှမ်းမီ ရယူ'ိုင်မPကို
မြပတ်ေတာက်ေစေရး'ှင့် မူးယစ်ေဆးစွဲြပဿနာများအား ကုသမP

ေပးြခင်းဆိုင်ရာ 'ိုင်ငံတကာ စံ^_န်းများ International Standards

on Treatment of Drug Use Disorders (UNODC/ WHO, 2020) တွင်
ေဖာ်ြပထားသည့် ကုသမPကွင်းဆက်မြပတ်ေစေရး အAကံြပuချက်

များကို အAကပ်အတည်းကာလအတွင်း ရ'ိုင်သမ` အေကာင်းဆုံး
အေနအထားြဖင့် ေဆာင်ရွက်ေပးသင့်ပါသည်။
လက်လှမ်းမီရယူ'ိုင်သည့်

ဝန်ေဆာင်မPများ၊

လွယ်လင့်တကူ

စိတ်လူမPဆိုင်ရာ

ကုသမP'ှင့် ေဆးဘက်ဆိုင်ရာ(ေဆးဝါးများြဖင့်)ကုသမP
တိုTကို

အခင်းအကျင်း

ပါဝင်ပါသည်။

https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020

၁

အများအားြဖင့်

အမျိuးမျိuးတွင်

စသည်

ေဆာင်ရွက်ေပးြခင်းတိုT
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ကမ#ာ့ကပ်ေရာဂါ ြဖစ်ပွားေနသည့် အေြခအေနများတွင်
မူးယစ်ေဆးစွဲြပဿနာများခံစားရေနသူများအား ြပuစုကုသြခင်းAှင့်
ြပန်လည် ထူေထာင်ြခင်း ဆိုင်ရာ အFကံြပuချက်များ

ဤအချက်မှာ ကုလသမဂa အဖွဲXဝင်'ိုင်ငံများ၏ ၂၀၃၀ ြပည့်'ှစ် တွင်
ြပည့်မီရမည့်

တစ်ေယာက်ကိုမ`

ရည်မှန်းချက်အများအနက်
ချန်လှပ်ထားြခင်းမရှိဘဲ

ကျန်းမာေရး ေစာင့်ေရှာက်မP

ရရှိေစေရး

ကမWာ့မူးယစ်ေဆးဝါးြပဿနာ

ဆိုင်ရာ

မည်သူ

တစ်ဦး

လူတိုင်းအတွက်

ြဖည့်စီးေပးရမည့်

ရည်မှန်းချက်'ှင့်လည်း ကိုက်ညီမPရှိKပီး ၂၀၁၆ ခု'ှစ် ကုလသမဂa
ချမှတ်လိုက်သည့်

အထူးအစည်းအေဝးမှ

မူးယစ်ေဆးဝါး ြပဿနာများအား

အေရးယူ

ကိုင်တွယ်ေြဖရှင်းြခင်း လုပ်ငန်းအAကံြပuချက် များအရ လူပုဂaိuလ်
များ၊ မိသားစုများ၊ လူTအဖွဲXအစည်း၏ အားနည်းေသာ အဖွဲXဝင်များ၊

လူအုပ်စုများ'ှင့် လူTအသိုင်းအဝိုင်း တစ်ရပ်လုံး၏ ကျန်းမာေရး'ှင့်
သာယာဝေြပာေရးကို အကာအကွယ်ေပးရန် လိုအပ်ချက် ကိုလည်း
ထင်ဟပ်ြပေနြခင်း ြဖစ်ပါသည်။

ဤကဲ့သိုTေသာ အေြခအေန၊အခင်းအကျင်းတွင် အဖွဲXဝင်'ိုင်ငံများ
'ှင့်

မူးယစ်ေဆးစွဲကုသေရး၊

ထူေထာင် ေရးစနစ်များ'ှင့်

ေစာင့်ေရှာက်ေရး'ှင့်

ဝန်ေဆာင်မPများသည်

ြပန်လည်

မူးယစ်ေဆး

သုံးစွဲသူများ၊ 'ှင့် မူးယစ်ေဆးစွဲေဝဒနာ ခံစားေနရသူများ အတွက်
ကုသေစာင့်ေရှာက်မPများ ြပတ်ေတာက်မPမရှိ ရယူ'ိုင်ေစေရး စီစဉ်
ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ
စဉ်းစား'ိုင်ရန် အAကံြပuအပ်ပါသည်။

အချက်များကို

ထည့်သွင်း

ဝန်ေဆာင်မ@များအား ဆက်လက်ရရှိေနေစရန် ေဆာင်ရွက်ေပးြခင်း
အAကပ်အတည်းကာလများမှာပင်

ဝန်ေဆာင်မPများ

ြပတ်ေတာက်မPမရှိဘဲ

ဆက်လက်

ရရှိေနေစရန်

စဉ်းစားေဆာင်ရွက်ေပးြခင်း၊ ဝန်ေဆာင်မPများ အြပတ်အေတာက်မရှိ လုပ်ေဆာင်ေပး'ိုင်မည့် အစီအမံများ
ေရးဆွဲြခင်း၊ ကူးစက်ပျံX'ှံTတတ်သည့် အသက်ရှ? လမ်းေAကာင်းေရာဂါများဆိုင်ရာ အAကံြပuချက်များအား
လိုက်နာေဆာင်ရွက် ြခင်း'ှင့် COVID-19 လူနာများအတွက် အထူးလမ်း^_န်ချက်များလည်း အသင့်ရှိေနရန်
ေဆာင်ရွက်ထားြခင်း။

ဝန်ေဆာင်မ@ေနရာဌာနများရှိဝန်ထမ်းများ!ှင့်လူနာများ၏ ေဘးကင်းလုံြခuံေရး
အတွက် ေဆာင်ရွက်ြခင်း
ဝန်ေဆာင်မPများ ေဆာင်ရွက်ေပးသည့် အစီအစဉ်များကို ဖွဲXစည်းြပင်ဆင်ရာတွင် လူတစ်ဦး'ှင့် တစ်ဦးအAကား
နီးကပ်စွာ

ထိေတွXမP

မရှိေစရန်'ှင့်

လူအများ

စုေဝးြခင်း

မြဖစ်ေပMေစရန်/

အနည်းဆုံးြဖစ်ေစရန်

ထည့်သွင်းစဉ်းစားြခင်း၊ ြပင်ပလူနာဌာနတွင် လူနာများ ေစာင့်ဆိုင်းရာ ေနရာများ'ှင့် တန်းစီရာ ေနရာများအား
ြပန်လည်အစီအစဉ်ချြခင်း၊

အတွင်း

လူနာ'ှင့်

စခန်းသွင်း ေဂဟာေနကုသမP

အစီအစဉ်များတွင်

ကုသမPခံယူလျက်ရှိ'ှင့်သူများ အတွက် ကုသမPကို မြပတ်ေတာက်ေစေရး ေဆာင်ရွက်ေပးသည့်အချိန်မှာပင်
ကုသမP

ခံယူေနသူများအAကား

လုပ်ေဆာင်ချက်များကိုလည်း

ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး

ပျံX'ှံTကူးစက်မPက
 ို ေလ`ာ့ချ'ိုင်မည့်

အေကာင်အထည်ေဖာ်ကျင့်သုံးေဆာင်ရွက်ြခင်း၊

နည်းလမ်း

ကွင်းဆင်း

များ'ှင့်

လုပ်သားများ

အပါအဝင် ဝန်ထမ်းများအား COVID-19 Zကိuတင်ကာကွယ်ေရး'ှင့် ပတ်သက်၍ ေလ့ကျင့်သင်Aကားေပးြခင်း'ှင့်
ကာကွယ်ေရးပစjည်းများ ေထာက်ပံ့ေပးထားြခင်း။
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လူအများအား

မိမိကိုယ်မိမိ

ကာကွယ်!ိုင်ရန်

အသုံးဝင်မည့်

သတင်း

အချက်အလက်များ!ှင့် နည်းလမ်းမျာ းေပးြခင်း
ကမWာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲXမှ

ထုန်ြပန်ထားေသာ

လမ်း^_န်များ'ှင့်အညီ

မိမိကိုယ်မိမိ

COVID-19

ေရာဂါ

ကူးစက်ခံရြခင်းမှ ကာကွယ်'ိုင်မည့် နည်းလမ်းများ'ှင့် ပတ်သက်သည့် သတင်းအချက်အလက်များ'ှင့်
လုပ်ငန်း/ ဌာနသိုT လာေရာက်သူများအတွက် ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး ကူးစက်ြခင်းမှ ကာကွယ်'ိုင်မည့် အေြခခံ
သနT်ရှင်းေရးအသုံးအေဆာင်များြဖစ်သည့် ဆပ်ြပာ ကဲ့သိုTေသာ အရာများ ရရှိေအာင် ေဆာင်ရွက်ေပးြခင်း။၂
လူအများအား ြဖစ်'ိုင်သမ`

တစ်ဦး'ှင့်တစ်ဦး

တိုက်တွန်းေြပာAကားြခင်း၊ စုစည်း

နီးနီကပ်ကပ်

စုစည်းြခင်း

မြပuေအာင်

ပါက ၄င်းတိုTကိုယ်တိုင်'ှင့် သူတစ်ပါးအတွက် အ']ရာယ်ရှိေAကာင်းကို

နားလည်ေအာင် ရှင်းြပြခင်း။ ေဒသတွင်း COVID-19 ေရာဂါ ကူးစက်ပျံX'ှံTမP စတင်ြဖစ်ပွားပါက ဝန်ထမ်းများ
'ှင့်

လုပ်ငန်း/ဌာနသိုT

လာေရာက်သူများအား

မည်သူမဆို ေချာင်းအနည်ငယ်ဆိုးြခင်း

သိုTမဟုတ်

အဖျားအနည်းငယ်တက်ြခင်း (၃၇ ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ်'ှင့် အထက်) တိုTရှိပါက မိမိ အိမ်တွင်သာ ေနထိုင်ရန်
လိုအပ်ေAကာင်း ရှင်းြပထားြခင်း။

ကန/်သတ်ချက်နည်းနည်းြဖင့် လွယ်လင့်တကူ ရယူ!ိုင်သည့် ဝန်ေဆာင်မ@
များအား ဆက်လက်ရယူ!ိုင်ေရး ေဆာင်ရွက် ေပးြခင်း
ဘိန်းအမျိuးအစား ေဆးဝါးများသုံးစွဲသူများ၊
သုံးစွဲမPေAကာင့်

ေဆးလွန်ြခင်း

သူနာြပuစုရသူများ)
နာလိုဆုန်းေဆး

ြဖစ်ပွားမPအတွက်

အပါအဝင်
(Naloxone)

ေဆးထိုးအပ်များအတူတကွ

ကွင်းဆင်းလုပ်သားများ၊
ကနဦး

တုနT်ြပန်မP ေဆာင်ရွက်ရသူများ

'ှင့် ေဆးလွန်ြခင်းြဖစ်ပွားမPကို
ကို ြဖနT်ေဝေပးထားြခင်း၊

သုံးစွဲြခင်း

ဘိန်းအမျိuးအစား ေဆးဝါးများ
(ေရှးဦး

မျက်ြမင်AကuံေတွX'ိုင်သူများအား

မူးယစ်ေဆးထိုးသွင်းသုံးစွဲသူများအAကား

မြဖစ်ရ ေလေအာင်သနT်ရှင်းေသာ ေဆးထိုးအပ်များ ြဖနT်ေဝသည့်

လုပ်ငန်းများကို အားထုတ် လုပ်ေဆာင်ေပးြခင်း၊ အေဝးမှ ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်သည့် နည်းလမ်းများ
အသုံးြပu၍ ေဆာင်ရွက်ရြခင်း ြဖစ်ေစကာမူ ဘဝတူချင်း အေထာက်အကူြပu လုပ်ငန်းများကို ဆက်လက်
ေဆာင်ရွက်ေပး'ိုင်ရန် စဉ်းစားသုံးသပ်ေပးြခင်း။

၂ https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
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ေဆးဝါးများြဖင့် ကုသသည့် ေဆးဘက်ဆိုင်ရာကုသမ@များကို ဆက်လက်
ေဆာင်ရွက်ေပးြခင်း
ေဆးဝါးများအားလုံးကို

ဆက်လက်ရရှိေနေစမည့်

နည်းလမ်းများ

စဉ်းစား

လုပ်ေဆာင် ေပးြခင်း၊

^_န်Aကားေပးြခင်း၊

အာနိသင်ပိုAကာAကာ

ေဆးြပန်ြဖည့်တင်းေပးြခင်း၊ ေဆးများကို အိမ်တိုင်ယာေရာက် ထုတ်ေပးြခင်း၊ ေဆးများကို အိမ်သိုT ယူေဆာင်
ေသာက်သုံးခွင့်ေပးြခင်း၊ ေဆး^_န်းများကို

ရက်ပိုAကာAကာ

သက်ေရာက်ေသာ ေဆးဝါးပုံစံများကို အသုံးြပuြခင်း။

• နာလိုဆုန်းေဆးကို

ေဆးခန်း/ဌာနတွင်ရရှိ'ိုင်ေအာင်

ေဆာင်ရွက်ထားရန်

လိုအပ်သလို

ဘိန်းအမျိuးအစားအုပ်စုဝင်ေဆးဝါးများ သုံးစွဲသူများ 'ှင့်/ သိုTမဟုတ် ဘိန်းအမျိuးအစား ေဆးဝါးများ
ေဆးလွန်ြခင်းကို မျက်ြမင်AကuံေတွX'ိုင်သူများထံလည်း ေပးထားရန် လိုအပ်သည်။

• ဘိန်း'ှင့်အာနိသင်တူေဆးဝါးများြဖစ်သည့် မက်သာဒုံး'ှင့် ဗျ?ပရီေနာ်ဖင်း (အာနိသင် ပိုAကာေသာ
ဗျ?ပရီေနာ်ဖင်းေဆးဝါး
ကုထုံးများတွင်

အိမ်သိုT

အပါအဝင်) ေဆးဝါးများြဖင့်

ယူေဆာင်ေသာက်သုံးရန်

အစားထိုး

အကျuံးဝင်သည့်

ထိန်းသိမ်းကုသမPေပးသည့်

လူနာအေရအတွက်ကို

ပိ၍
ု

များေအာင်ြပuလုပ်ြခင်း၊ အိမ်သိုT ယူေဆာင်ေသာက်သုံး'ိုင်သည့် ကာလကို ရက်သတm 'ှစ်ပတ်အထိ

ခွင့်ြပuေပးြခင်း၊ လူနာ တစ်ဦးချင်းစီအတွက် ေဆးများကို Zကိuတင်ြပင်ဆင်ထားြခင်းြဖင့် ေဆးခန်းတွင်

လူနာများ ေစာင့်ဆိုင်းရမည့် အချိန်ကို ေလ`ာ့ချြခင်း၊ ေဆးဝါးများ လာေရာက်ထုတ်ယူ ရမည့် အချိန်ကို
အစီအစဉ်ြပuလုပ်ြခင်းြဖင့် ေဆးခန်းသိုT ေနTစဉ်လာေရာက်သည့် လူနာဦးေရကို ေလ`ာ့ချြခင်း။

• ေဆးြပတ်သည့် လကnဏာများ ခံစားရ'ိုင်မည်ဟု စိုးရိမ်မPများ ရှိပါက အေထာက်အကူ ေဆးဝါးများ ရရှိ
'ိုင်ရန် စီစဉ်ေဆာင်ရွက်ေပးထားြခင်း။

• ေဝဒနာများအား

သက်သာေအာင် ေဆာင်ရွက်ေပးသည့် ေဆးဝါးများ'ှင့်

ယှဉ်တွဲ ြဖစ်ေပMသည့်

ြပဿနာများအား ကုသသည့် ေဆးဝါးများ မြပတ်မလပ် ရရှိ'ိုင်ေအာင် ေဆာင်ရွက်ေပးထားြခင်း။

စိတ်ထက်သန်မPရှိေသာ ဘိန်းအုပ်စုဝင်ေဆးဝါးများ သုံးစွဲသည့်သူများ'ှင့် ဘိန်းအစားထိုးထိန်းသိမ်းကုသသည့်

ကုထုံးများ မရရှိ'ိုင်သည့် ေနရာများတွင် မူးယစ်ေဆး ြပန်လည်သုံးစွဲမPမှ ကာကွယ်ရန်အတွက် ေရွးချယ်စရာ
နည်းလမ်း တစ်ခုအြဖစ် naltrexone ေဆးဝါး ရရှိေအာင် ေဆာင်ရွက်ြခင်း။

စိတ်လူမ@ပိုင်းဆိုင်ရာကုထုံးများ ဆက်လက်ရရှိေစြခင်း
အကယ်၍ အုပ်စုလိုက်ေဆာင်ရွက်ရသည့် ကုထုံးများအပါအဝင် ကုသမPလုပ်ေဆာင်ချက်များအား ရပ်ဆိုင်း
ရပါက၊ ရပ်ဆိုင်းရေတာ့မည် ဆိုပါက အေဝးမှ ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်'ိုင်မည့် နည်းလမ်းများကို၃ စဉ်းစား
ေဖာ်ေဆာင်ြခင်း၊

(ဖုန်းြဖင့်ေသာ်လည်းေကာင်း၊

အင်တာနက်

အသုံးြပu၍ ေသာ်လည်းေကာင်း)၄−၅

၊

သိုTမဟုတ်ပါက လိုအပ်ေသာ ေစာင့်ေရှာက်မP'ှင့် အေထာက်အကူများြပuလုပ်ြခင်းကို လူနာတစ်ဦးချင်းစီ
အလိုက် ေဆာင်ရွက်ေပးြခင်း။

၃ https://www.unodc.org/documents/17-01904_Rural_treatment_ebook.pdf
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၄ https://www.cms.gov/newsroom/fact-sheets/medicare-telemedicine-health-care-provider-fact-sheet
၅ https://www.unodc.org/documents/17-01904_Rural_treatment_ebook.pdf
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မူးယစ်ေဆးစွဲသူများအပါအဝင် အိမ်ရာမဲ့များအား အေထာက်အကူ
ေဆာင်ရွက်ေပးြခင်း
လူတစ်ဦး'ှင့် တစ်ဦးအAကား ထားရှိရမည့် အကွာအေဝးကို ြဖစ်'ိုင်သမ` ထည့်သွင်းစဉ်းစားကာ ေနရာထိုင်ခင်း
စီစဉ်ေပးြခင်း၊ ေဘးအ']ရာယ်

ကင်းရှင်းေရး'ှင့်

သနT်ရှင်းေရးပစjည်းများ

ြဖနT်ေဝေပးြခင်း'ှင့်

ကမWာ့

ကျန်းမာေရးအဖွဲXမှ အAကံြပuထားသည့် Zကိuတင်ကာကွယ်ေရး နည်းလမ်းများကို လက်လှမ်းမီ ရယူ'ိုင်ေအာင်
ေဆာင်ရွက်ေပးြခင်း
လူနာတစ်ဦးချင်းစီအလိုက် ေဆာင်ရွက်ေပးြခင်း။

မည်ကဲ့သို/ေသာ အေြခအေနတွင်မK မူးယစ်ေဆးဝါး သုံးစွဲသည် ဆိုသည့်
အေLကာင်းြပချက်ြဖင့် ကျန်းမာေရး ေစာင့်ေရှာက်မ@ ရယူပိုင်ခွင့်ကို
ြငင်းပယ်ြခင်း မြပuသင့်ပါ
အသက်ရှ?

အေထာက်အကူြပuြခင်း၊

လိုအပ်သည့်

အခါတွင်

အထူးAကပ်မတ်

ကုသြခင်း၊

စသည့်

ေစာင့်ေရှာက်မPများကို မူးယစ်ေဆးဝါးသုံးစွဲသူများ'ှင့် မူးယစ်ေဆးစွဲေနသူများသည်လည်း ခွဲြခားခံရြခင်း
မရှိဘဲ ရယူေစာင့်ေရှာက် ခံ'ိုင်ခွင့် ရှိရပါမည်။ မူးယစ်ေဆးစွဲေနသူများ အေနြဖင့်လည်း ယခင်က ကုသမP
ခံယူဖူးြခင်း

မရှိေသးေစကာမူ

ယခုကဲ့သိုTေသာ

အAကပ်အတည်း Aကuံေနရချိန်တွင်

ကုသမP

ခံယူရန်

စိတ်ဝင်စားလာ'ိုင်Kပီး ၄င်းတိုTအား လိုအပ်သည့် အေထာက်အကူများကို တတ်'ိုင်သမ`ေစာေစာ ေဆာင်ရွက်
ေပး'ိုင်ရန် အလွန်အေရးZကီးပါသည်။ ထိုTေAကာင့် မူးယစ်ေဆးစွဲကုသေရး ဝန်ေဆာင်မPလုပ်ငန်းများအေနြဖင့်
COVID-19

'ှင့်

ပတ်သက်သည့်

စုံစမ်းများ'ှင့်

မူးယစ်ေဆးစွဲကုသမP

လာေရာက်ေတာင်းခံသူများအား

ခွဲြခားေပးသည့် စနစ်များ ကျင့်သုံးကာ ေ'ှာင့်ေ'ှးAကနT်AကာမP မရှိေစဘဲ ကုသမP ေဆာင်ရွက်ေပး 'ိုင်ရန်
ြပင်ဆင်ထားသင့်ပါသည်။
သိုTမဟုတ်ပါက လိုအပ်ေသာ ေစာင့်ေရှာက်မP'ှင့် အေထာက်အကူများြပuလုပ်ြခင်းကို
လူနာတစ်ဦးချင်းစီအလိုက် ေဆာင်ရွက်ေပးြခင်း။

ယခု$ကuံေတွ+ေနရသည့် ကမ3ာ့ကပ်ေရာဂါ ကဲ့သို:ေသာ ခက်ခဲသည့် အ$ကပ်အတည်း ကာလများသည် တစ်ေလာကလုံး@ှင့်
သက်ဆိုင်သည့် လူသားတို:၏ တန်ဖိုးများကို ြပန်လည်စဉ်းစားသုံးသပ်ကာ မူးယစ်ေဆးဝါးသုံးစွဲသူများ၊ မူးယစ်ေဆး
စွဲေနသူများ@ှင့် သူတို:၏ မိသားစုများအပါအဝင် တစ်ဦးတစ်ေယာက်ကိုမL ချန်လှပ်မထားဘဲ ကO@ု်ပ်တို: အားလုံး၏
အင်အားများကို စုစည်းPပီး တူညီေသာ ရည်မှန်းချက်တစ်ခုတည်းသို: ေရာက်ရှိရန် ဦးတည် စုေပါင်းRကိuးပမ်း ေဆာင်ရွက်
@ိုင်မည့် အခွင့်အလမ်းတစ်ခုပင် ြဖစ်ပါသည်။
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