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အတနပြင် အြွှေ့ဝင်မ ောျားအတွက် ကှိုယ်လက်လှု ်ရောျားမှု တလက ငခ
် န်ျားမ ောျားတွင် ါဝင်ရန် ( တလက င်ခန်ျား၊ အောျားကစောျားလု ်ပခင်ျား၊
ထှိက
ု ်ခ ှိကစောျားပခင်ျား ၊ လမ်ျားတလျှောက်ပခင်ျား) တှိုက်တွနျား် အောျားတ ျားမှုမ ောျားကှိုလည်ျား ပ ြုလု ်တ ျား ါသည်။ အြွှေ့ဝင်မ ောျားအောျား တစ်လလျှင်
အနည်ျားဆြံုျား သြံုျားကကှိမ်ခန် ါဝင်ရန် တှိုက်တွနျား် ပခင်ျားနင်

ြံုမန်က န်ျားမောတရျားစစ်တဆျားပခင်ျားမ ောျားကှိုလည်ျား တေသခြံက န်ျားမောတရျား
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စင်တောမ ောျား(သှို) အမ ှိြုျားသများသမဂဂ၊ သက်ကကျားရွ ယ်အုှိ အြွှေ့အစည်ျား ၊ ကကက်တပခနအသင်ျား၊ Fatherland front
ကသှိုအြွှေ့အစည်ျားကကျားမ ောျားနင် ူျားတ ါင်ျားကော လု ်တဆောင် ါသည်။

မကူးစက်နင
ိို ရ
် သောရ ောဂါမ ောူးထိန်ူးခ ျုပ်ရ ူးအမ ိျုူးသောူးအဆငအ
ေ့် စီအစဉ်

က န်ူးမောရ ူးဝန်ကကီူးဌောန

ဗီယက်နမ်အမ ိျုူးသောူးနလံူးို ရ ောဂါဌောန
Bach Mai တဆျားရု ြံ

က န်ူးမောရ ူးဉီူးစီူးဌောန

ပည်နယ်အရထွရထွရ ောဂါကိုရဆူးရံို

ရ ောဂါထိန်ူးခ ျုပ်ရ ူးစင်တော (CDC)

ကုသမှု

ကကှိြုတင်ကောကွယ်တရျား
(M&E၊ သင်တန်ျားမ ောျား ၊ IEC ၊ စမ်ျားသ ်စစ်တဆျားပခင်ျား)

မလ

မမိျု ြို့နယ်က န်ူးမောရ ူးဌောန (DHC)

က န်ူး
မောရ ူး

ကကှိြုတင်ကောကွယ်တရျား

ကုသမှု

(M&E ၊ စမ်ျားသ ်စစ်တဆျားမှု ၊ IEC)

ရစောငေ့်
ရ ောက်
မှုစနစ်

ရက ူးလက်က န်ူးမောရ ူးဌောနခွွဲမ ောူး (CHSs)
ကကှိြုတင်ကောကွယ်တရျား၊ စမ်ျားသ ်စစ်တဆျားပခင်ျား၊ ကုသမှု၊ စမြံခနခ
် ွှေ့ မှု

အရ ခခံအ
ဆင်ေ့

ပ် ွ ောက န်ူးမောရ ူးဝန်ထမ်ူးမ ောူး(VHWs)
IEC
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စောတ တတွှေ့ ရှိခ က်မ ောျားမ တလလောမှုမ ောျားနင် ကှိုက်ညမှု
မတူညတသော ဏောမက န်ျားမောတရျားတစောငတ
် ရောက်မှုဝန်တဆောင်မှုတလျားခု၏ အဓှိက န်ျားတှိုငမ
် ော
မကူျားစက်နင
ှို တ
် သောတရောဂါကောကွယ်ထန
ှိ ျား် ခ ြု ်တရျားကှို က န်ျားမောတရျားစနစ်၏ အတပခခြံအဆငသ
် ုှိ လွတပ ောင်ျားရန်ပြစ် ါသည်။ သှိုတသော်
ကြံမတကောင်ျားစွောပြင် အတရ ှေ့တတောင်အောရတွင် အတပခခြံက န်ျားမောတရျား တစောငတ
် ရောက် မှုလု ်ငန်ျားမ ောျားအောျား
တအောက်တပခသှိုတပ ောင်ျားတရွှှေ့ ပခင်ျားအတ ေါ် အဓှိကထောျားသည် တလလောမှုမ ောျားကှို မတတွှေ့ ရှိရတ ။ တဆျားလှိ ်နငတ
် ဆျားရွ က်ကကျားသြံုျားစွမှုကှို
ပြတ်တတောက်မှုအောျား အဓှိကထောျားသည် အု ်စုလှိုက် တှိုင် င်တဆွျားတနွျားမှုမ ောျားအောျား စရှိတ်ထတ
ှိ ရောက်မှုရှိသည်ဟု စဉ်ျားစောျားနှိင
ု ပ် ျား
ဆရောဝန်နင် တဆျားဝါျားကျွမ်ျားက င်မ ောျားမ အကကြံဉောဏ်တ ျားပခင်ျားနင် ဆင်တူသည်။ တရောဂါပြစ် ွောျားနှိင
ု တ
် ပခပမငမ
် ောျားသူမ ောျားကှို
စ်မတ်ထောျားပ ျား တနောက်ဆက်တွကုသမှုမ ောျားတ ျားသည်အခါ စစ်တဆျားမှုမ ောျားက စရှိတ်သက်သောထှိတရောက်မှုရှိသည်။
တှိုင် င်တဆွျားတနွျားမှုသည် တရောဂါပြစ် ွောျားနှိင
ု တ
် ပခပမငမ
် ောျားသူနငအ
် လယ်အလတ်ရှိသူမ ောျားကှို စရှိတ်သက်သောထှိ တရောက်မှုရှိသည်။
အလွန် င်ကုနက
် စရှိတ်သက်သောထှိတရောက်မှုတသော်လည်ျား အရင်ျားအပမစ်အကနအ
် သတ်ရှိသည်အတပခအတနတွင်
စရှိတ်ထတ
ှိ ရောက်မှုရှိတသောလု ်ငန်ျားမ ောျား၏ စုစုတ ါင်ျားကုနက
် စရှိတ်သက်တရောက်မှုကှိုလည်ျား ထည်သွငျား် စဉ်ျားစောျားသင် ါသည်။
ဆျားခ ှိြုတရောဂါပြစ် ွောျားနှိင
ု တ
် ပခမ ောျား သည် လူဦျားတရတွင် ကှို ကှိုယ်တှိုငစ
် မြံခနခ
် ွမှု အစအစဉ်မ ောျားအပ င်
တဆျားဝါျားကုထျားြံု နငတ
် ှိုင် င်တဆွျားတနွျားပခင်ျားတှိုသည် ဏောမကကှိြုတင်ကောကွယ်တရျား ကှိုထည်သွငျား် စဉ်ျားစောျားတသောအခါနင်
တရောဂါတနောက်ထ ်တှိုျားတက်မှု နစ်ခုစလြံုျားအတွက် စရှိတ်ထတ
ှိ ရောက်မှုရှိခသည်။ ဗယက်နမ်နင
ှို င
် တ
ြံ ွင် ISHC ၏
တရ ှေ့တပ ျားအစအစဉ်မ ောျားမော အထက်တွင် တြော်ပ ခသည်အတှိုငျား် တရောဂါပြစ် ွောျားရ
သည်အတကကောင်ျားအရင်ျားမ ောျားကှိုတစောစျားစွောရောတြွတြော်ထတ
ု ်ပခင်ျား၊ တရောဂါပြစ် ွောျားနှိင
ု တ
် ပခအ တကကောင်ျားအရင်ျားမ ောျားတှိုျား တက်လောမှုကှို
တစောငက် ကည်ပခင်ျား၊ လူတနမှုဘဝ ြံုစြံ၊ တရောဂါပြစ် ွောျားရသည်အတကကောင်ျားအရင်ျားမ ောျားကှို ကောကွယ်ပခင်ျားနင်
ကှိုယ်တှိုငတ
် စောငတ
် ရောက်ပခင်ျားအတွက် က န်ျားမောတရျားအသှိ ညောတ ျားပခင်ျားတှိုကှို အဓှိကလု ်တဆောင် ါသည်။ ရ ်ရွောတွငျား်
အြွှေ့လှိုက်လှိုက် တှိုင် င်တဆွျားတနွျားမှုမ ောျား၊ အြွှေ့လှိုက်လမ်ျား တလျှောက်မှုမ ောျားမော အက ှိြုျားသက်တရောက်မှုရှိ ါသည်။ ဗယက်နမ်တွင်
ရောတြွတတွှေ့ ရှိပခင်ျားမပ ြုရတသျား တသောနငက
် ုသမှုမပ ြုရတသျားသည်တသွျားတှိုျားတရောဂါကှို စစ်တဆျားပခင်ျားသည် စ်မတ်ထောျားသည်အု ်စု၏
သတ်မတ်ခ က် ၊ ကကောျားကောလစစ်တဆျားမှုနင် ကုသမှုတ ေါ် မူတည်၍ (ကုနက
် စရှိတ်) ထှိတရောက်မှုရှိသည်။
တယဘုယ အောျားပြင် တရ ှေ့တပ ျားတဆောင်ရွက်ခ က်မ ောျားသည် အတရ ှေ့တတောင်အောရကှို အဓှိကထောျားတသော ကုနက
် စရှိတ်ထတ
ှိ ရောက်မှု
စောတ တွင် တတွှေ့ရတသော အတထောက်အထောျားမ ောျားနင် ကှိုက်ည ါသည်။
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SUNI-SEA မ သင်ခန်ူးစောမ ောူး
ISHC အြွှေ့၏ လု ်ငန်ျားမ ောျားသည် SUNI-SEA တွငအ
် တကောင်အထည်တြော်မူ သုတတသန၏ အဓှိကအခ က်အခ ောပြစ်လှိမ်မည်။
တသွျားတှိုျားနင် ဆျားခ ှိြုလု ်ငန်ျားမ ောျားအတွက် ရ ်ရွောအတပခပ ြုစစ်တဆျားပခင်ျားမ ောျားကှို တှိုျားခ ှေ့လု ်တဆောင်သွောျား ါမည်။
တက်တရောက်သူဉျားတရမ ောျားစွောရရှိတရျားအတွက် ISHC အြွှေ့မ ောျားမ အဓှိကလု ်တဆောင်သွောျား ါမည်။ လူတနမှုအဆင်
အတန်ျားပမြှငတ
် င်တစရန်နင် က န်ျားမောတရျားရည်မန်ျားခ က်မ ောျား ပ ည်မတရျားအတွက် ရ ်ရွောအတွငျား် တနောက်ဆက်တွ လု ်တဆောင်မှုမ ောျားက
သက်တူရွယ်တူခ င်ျားအောျားတ ျားမှုတှို ှိုမှိုတှိုျားပမြှငတ
် စမောပြစ် ါတယ်။
ထှိပု င် ရ ်ရွော က န်ျားမောတရျားဌောနမ ောျားတွင် စမ်ျားသ ်စစ်တဆျားပခင်ျားနင် အြွှေ့အစည်ျားမတဆင် အစုလှိုက်အပ ြံြုလှိုက်
စစ်တဆျားမှုမ ောျားလု ်တဆောင်ပခင်ျားသည် အသှိ ညောကှို တှိုျားပမြှငတ
် စမည်ပြစ်သည်။
ISHC အြွှေ့ မ ောျားမ က န်ျားမောတရျားတစတနောဝန်ထမ်ျားမ ောျားနင် ဏောမက န်ျားမောတရျားတစောငတ
် ရောက်မှုဝန်ထမ်ျားမ ောျားအကကောျား
အနျားက ် ူျားတ ါင်ျားတဆောင်ရွက်ပခင်ျားသည် က န်ျားမောတရျားဝန်တဆောင်မှုမ ောျားရှိ တရောဂါပြစ် ွောျားနှိင
ု တ
် ပခရှိသူမ ောျား၏
တနောက်ဆက်တွလု ်တဆောင်မှုမ ောျားကှို တှိုျားတက်တစလှိမ်မည်။ တသွျားတှိုျားနင် ဆျားခ ှိြုတရောဂါခြံစောျားတနရသည် တဝေနောရင်မ ောျား တဆျားကုသမှု
တကောင်ျားမွနစ
် ွောခြံယူနင
ှို ရ
် န်အတွက် ရ ်ရွောအြွှေ့ဝင်မ ောျားက ြံ ှိုျားသွောျား ါမည်။

၂၀၂၀-၂၀၂၂ ခုနစ်အတွငျား် ဗယက်နမ်နင
ှို င
် ရ
ြံ SUNI-SEA လု ်ငန်ျားမ ောျား
လိုပ်ငန်ူးအစိတအ
် ပိိုငူး်

လှုပ် ောူးမှုမ ောူး

စွမ်ျားတဆောင်ရည်ပမြှငတ
် င်ပခင်ျား

•

ISHC တစတနောဝန်ထမ်ျားမ ောျားအောျား သင်တန်ျားတ ျားပခင်ျား

•

အု ်စုလှိုက်စှိတ် ါဝင်စောျားမှုနတစောငတ
် ရောက်မှုတှိုအတွက်
အလု ်ရု တ
ြံ ဆွျားတနွျား ပွ ြုလု ်ပခင်ျား

•

ဏောမက န်ျားမောတရျားတစောငတ
် ရောက်မှုဝန်ထမ်ျားမ ောျားကှို
သင်တန်ျားတ ျားပခင်ျား

က န်ျားမောတရျားစစ်တဆျားပခင်ျား

•

တသွျားတ ါင်ခ ှိန၊် ဆျားခ ှိြုနင် BMI တှိုကှိုအတပခခြံစစ်တဆျားတ ျားပခင်ျား

•

ရ ်ရွောက န်ျားမောတရျားဌောနမ ောျားတွင် တရောဂါပြစ်နင
ှို တ
် ပခပမငမ
် ောျားသူမ ောျားနင်
လူနောမ ောျားကှို စစ်တဆျားတ ျားပခင်ျား

က န်ျားမောတရျားအသှိ ညောတ ျားပခင်ျား

•

က န်ျားမောတရျား ညောတ ျားအစအစဉ်မ ောျား၊

•

ရှိရင်ျားစွ ဝန်တဆောင်မှုမ ောျားအတ ေါ်
သတင်ျားအခ က်အလက်မ ောျားတ ျားပခင်ျား

•

တရောဂါပြစ် ွောျားနှိင
ု တ
် ပခပမငမ
် ောျားသူမ ောျားကှို
ကောလကကောရည်တစောငတ
် ရောက်မှုတ ျားပခင်ျား

•

ကှိုယ်လက်လှု ်ရောျားမှုကှို ပမြှငတ
် င်တ ျားပခင်ျား

•

လှု ်ရောျားမှုကလ ်မ ောျား၏ ပမြှငတ
် င်တရျားနင် ြန်တတရျား ( ဉ မောဉယ ောဉ်စှိုက်ပခင်ျား၊ လမ်ျားတလျှောက်ပခင်ျား)
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လိုပ်ငန်ူးအစိတအ
် ပိိုငူး်

လှုပ် ောူးမှုမ ောူး

အလွှောစြံုအက ြံြုျားဝင်တသော လူတှိုငျား် ါဝင်မှု

•

လူမူြူလြံုတရျားနင် က န်ျားမောတ ော်ရွှငတ
် ရျား

အှိ ်ရောထလတနသူမ ောျားကှို
လူမှုတရျား ြံ ှိုျားတ ျားပခင်ျားနငတ
် စောငတ
် ရောက်မှုတ ျားပခင်ျား

•

က န်ျားမောတရျားနငဘ
် က်စြံုြြံှေ့ွ ပြှိြုျားတှိုျားတက်တရျားအတွက်
အြွှေ့အစည်ျားမ ောျားနင် ဆက်ဆတ
ြံ ရျားတည်တဆောက်ပခင်ျား

•

-လူမှုအသှိုငျား် အဝှိုငျား် နင် ရ ်ရွောက န်ျားမောတရျားဌောနတှိုအကကောျား
တရရည်တည်ပမမည် လမ်ျားညွှနလ
် ွတပ ောင်ျားမှုစနစ်တစ်ခုကှို
ြန်တျားပခင်ျား
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