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“ဒီဗြီဘီဒီဘိတ္” အေခ်အတင္ ေဆြးေႏြးပြဲ အစီ
အစဥ္ကို ဒီဗြီဘီ သတင္းဌာနက စေနေန႔တုိင္း ရိုက္ကူး
ၿပီး ဒီဗြီဘီရပ္သံလုိင္းမွာ အထက္ပါ အစီအစဥ္အတိုင္း
ထုတ္လႊင့္ တင္ဆက္ပါတယ္။
DVB Debate ဟာ မိမိတို႔ရဲ႕အေတြးအျမင္ အ
ယူအဆေတြကို လြတ္လပ္စြာ သေဘာကြဲလြဲႏုိင္ဖို႔၊ အ
ျပန္အလွန္ နားလည္မႈေတြကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ဖုိ႔၊ ျမန္
မာ့အနာဂတ္ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစဖုိ႔၊ လူ႔အဖဲြ႔အစည္း
အတြင္းမွာရွိေနတဲ့ ျပႆနာေတြကို အေျဖရွာႏိုင္ဖုိ႔၊ လူ
တုိင္းပါဝင္ႏုိ္င္ၿပီး မတူကြဲျပားတာေတြကို လက္ခံေပးႏုိင္
ဖုိ႔၊ အေခ်အတင္ေဆြးေႏြးတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈ ေပၚထြက္လာ
ေစဖို႔ ရည္ရြယ္ပါတယ္။
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Debate on DVB TV
Sunday: 19:15 (New), 21:00
Monday: 10:15, 15:15, 21:00
Wednesday: 10:15, 15:15
Friday: 15:15, 21:00

ယခုအပတ္ ေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ ေမးခြန္းကေတာ့

မီဒီယာေတြနဲ႔ အသင္းအဖဲြ႔ေတြကိုလည္း အခု
လို လြတ္လပ္ပြင့္လင့္တဲ့ ဒီဘိတ္ရဲ႕ အေခ်အတင္ ေဆြး
ေႏြးပြဲမွာ ပါဝင္ဖုိ႔ကို ဖိတ္ေခၚပါတယ္။
အပတ္စဥ္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြ၊ သတင္း
ဓာတ္ပံုေတြနဲ႔ ဒီဘိတ္ကာတြန္းကို ရုပ္သံရိုက္ကူးၿပီး မ
ၾကာခင္မွာပဲ ဒီဗြီဘီဒီဘိတ္ရဲ႕ Facebook စာမ်က္ႏွာနဲ႔
ဝက္ဘ္ဆိုဒ္မွာ ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါတယ္။
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“ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ဘယ္သူ႔ကို အားကိုးရမလဲ”
ျဖစ္ပါတယ္။

အမွတ္ - ၄၅၄၊ ၇ လႊာ၊
ကုန္သည္လမ္းႏွင့္
ဗိုလ္ကေလးေစ်းလမ္းေထာင့္၊
ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။

မွတ္ခ်က္ေပးလိုတာ
အၾကံျပဳလိုတာ
ေမးျမန္းလိုတာေတြ ရွိပါက ရုံးခ်ိန္အတြင္း
ဖုန္းနံပါတ္ +၉၅ ၉၄ ၅၉၈ ၆၅ ၉၄၀ နဲ႔
debate@dvb.no ကို ဆက္သြယ္ၿပီး
အဖ႔ဲြ၀င္တစ္ဦးဦးထံ ေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္။
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“ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ဘယ္သူ႔ကို အားကိုးရမလဲ”
(သာလြန္ေဇာင္းထက္)
ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲျမန္မာႏုုိင္ငံမွာ
ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ
က႑မွာ အင္မတန္နိမ့္က်ေနၿပီး ျပည္သူေတြဟာ က်န္းမာေရးမေကာင္း
ျဖစ္လာရင္ ဒုုကၡပင္လယ္ ေ၀ေနၾကရပါတယ္။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ဆုိးရဲ႕
လက္ေအာက္မွာ ျပည္သူေတြဟာ ေနမေကာင္းျဖစ္လာလို႔ အစုုိးရေဆးရံု
သြားတဲ့အခါ အပ္၊ ဂြမ္းက အစ ၀ယ္ၾကရၿပီး ဘာတစ္ခုမွ အလကားမရဘဲ
ကုုိယ့္ေငြကုိယ္စုိက္ထုတ္ ေဆးကုုသရပါတယ္။ ျပည္သူလူထုေရြးေကာက္
တင္ေျမွာက္တဲ့ NLD အစုုိးရလက္ထက္မွာေတာ့ က်န္းမာေရးက႑
ေစာင့္ေရွာက္မႈေတြ တုုိးတက္လာေပမယ့္လည္း ျပည္သူလူထု ယုုံၾကည္
အားကုုိးရတဲ့ အဆင့္အထိေရာက္ဖို႔ကေတာ့ လုုိအပ္ခ်က္ေတြ ရွိေနပါေသး
တယ္။
ျမန္မာ့က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈစနစ္
ျမန္မာႏုုိင္ငံရဲ႕  က်န္းမာေရးက႑မွာ ခ်ဳိ႕ယြင္းမႈမ်ားစြာ ရွိေနျခင္း
ရဲ႕ အဓိကတရားခံကေတာ့ ၁၉၆၂ ခုုႏွစ္ကေန ၂၀၁၁ ခုုႏွစ္အထိ စစ္အာ
ဏာရွင္စနစ္နဲ႔ တံခါးပိတ္၀ါဒက်င့္သုံးျခင္းရဲ႕ ဆုုိးက်ဳိးအျဖစ္ ထြက္ေပၚလာ
ခဲ့တာပါ။ ၁၉၄၈ ခုုႏွစ္ လြတ္လပ္ေရးၿပီးခ်ိန္ကစလို႔ ၁၉၆၂ ခုုနွစ္ စစ္အာ
ဏာမသိမ္းမီအထိ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈက႑မွာ အနည္း
ငယ္ တုိးတက္မႈရွိခဲ့ေပမယ့္လည္း စစ္အာဏာသိမ္းၿပီးတဲ့ေနာက္ပုိင္းမွာ
ေတာ့ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈစနစ္ လုုံး၀ကုုိ ပ်က္စီးသြားခဲ့ပါ
တယ္။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ တေလွ်ာက္လုံးမွာ က်န္းမာေရးအသံုးစရိတ္က
တုုိင္းျပည္ GDP ရဲ႕ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းကေန ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းၾကားသာ ရွိခဲ့ၿပီး ကမၻာ့
က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ (WHO) ရဲ႕ ထုုတ္ျပန္ခ်က္အရ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးေစာင့္
ေရွာက္မႈ အနိမ့္ဆုံးႏုုိင္ငံစာရင္းမွာ အၿမဲလုိလုိ ပါ၀င္ေနခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၁
ခုုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲအရ တက္လာတဲ့ အစုိးရတစ္ရပ္ ထြက္ေပၚလာၿပီး
ေနာက္ပုိင္းမွာေတာ့ က်န္းမာေရးအသုုံးစရိတ္   ႏွစ္စဥ္တုိးတက္လာၿပီး
ျပည္သူပက်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈက႑မွာ သိသာျမင္သာတဲ့ ေျပာင္း
လဲမႈေတြကုိ ေတြ႔ျမင္လာရပါတယ္။
ျပည္သူမ်ား၏က်န္းမာေရး
ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အမ်ဳိးသမီးပွ်မ္းမွ်သက္တမ္း ၆၇ ႏွစ္နဲ႔ အမ်ဳိး
သားကပွ်မ္းမွ်သက္တမ္း ၆၃ ႏွစ္ရွိၿပီး ျပည္သူအမ်ားစုုက ေက်းလက္ေဒ
သေတြမွာ ေနထုုိင္ၾကပါတယ္။ ႏုိင္ငံလူဦးေရ ၅၁ သန္းရဲ႕ ၇၀ ရာခုုိင္ႏႈန္းက
ေက်းရြာေတြမွာ ေနထိုင္ၾကၿပီး က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ လိုအပ္
ခ်က္ေတြကုိ ေတြ႔ၾကဳံ ရင္ဆုိင္ေနရတာပါ။
အစုုိးရရဲ႕ ၂၀၀၇ ခုုႏွစ္ စာရင္းဇယားေတြအရ ေမြးဖြားစဥ္
ကေလးေသဆုံးႏႈန္းက ၁၀၀၀ ေမြးဖြားရင္ ၂၃၀ ဦး ေသဆုုံးသလို မီးဖြားစဥ္
မိခင္ေသဆုုံးႏႈန္း မိခင္ ၁၀၀၀ မွာ ၉၀ ဦး ေသဆုုံးပါတယ္။ ဒီပမာဏဟာ
မ်ားျပားလွၿပီး အာရွေဒသမွာလည္း အျမင့္မားဆံုး ေသဆုုံးမႈႏႈန္းျဖစ္သလို
ျပည္သူ႕ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈက႑ လိုအပ္ခ်က္ ႀကီးမားေနတာကို
ျပဆုုိေနပါတယ္။
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က်န္းမာေရးအသုုံးစရိတ္ကုိ ျပန္လည္ငဲ့ၾကည့္ျခင္း

က်န္းမာေရး၀န္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္ေထြး ေတာင္းပန္ရျခင္း

စစ္အာဏာရွင္လက္ထက္ က်န္းမာေရးအသုုံးစရိတ္ကုိ တုုိင္း
ျပည္၀င္ေငြရဲ႕ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းကုုိသာ သုုံးခဲ့ေပမယ့္ ၂၀၁၁ ေနာက္ပုိင္းမွာ
တျဖည္းျဖည္း တုိးတက္လာေနပါတယ္။ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွာ
က်န္းမာေရးအသုုံးစရိတ္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၇၀၈၉၄၉ ဒသမ ၀၀၆ သန္း၊
၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွာ  က်ပ္သန္းေပါငး ၈၄၅၅၅၃ ဒသမ  ၃၆၂
သန္း၊ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္မွာ က်ပ္သန္းေပါင္း ၈၅၀၆၄၄ ဒသမ
၇၀၆  ရရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇- ၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွာေတာ့    က်ပ္သန္းေပါင္း
၁,၁၁၆,၅၅၇ ဒသမ ၀၉၂ သုုံးစြဲမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစာရင္းဇယားအရ ႏွစ္စဥ္
က်န္းမာေရးအသုုံးစရိတ္ တုုိးလာေနတာ အေသအခ်ာပါပဲ။
အစိုးရသစ္တက္လာၿပီးေနာက္ပိုင္း က်န္းမာေရးက႑အတြက္
ဘတ္ဂ်က္ပိုမိုသံုးစြဲလာေပမယ့္လည္း အျခားႏိုင္ငံေတြနဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္ရင္
ဆယ္ဆေက်ာ္ နည္းပါးေနပါတယ္။ အဓိကကေတာ့ က်န္းမာေရး အာမခံ
စနစ္ ျမန္မာႏုုိင္ငံမွာ ပီပီျပင္ျပင္မရွိတာပါပဲ။

ဧၿပီလ ၁၀ ရက္ေန႔မွာ ျပဳလုုပ္တဲ့ ေျမာင္းျမ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကား
၀ိုင္းမွာ က်န္းမာေရးနဲ႔ အားကစား၀န္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္ေထြးက ႏုိင္ငံတစ္
၀န္းလုုံးမွာ ေဆးရုုံေဆးခန္းေတြမွာ ေဆး၀ါးေတြ အလုံအေလာက္ရွိတဲ့
အျပင္ ေဆး၀ါးေတြပုိလွ်ံၿပီး သက္တမ္းလြန္ကုန္တာေတြေတာင္ ျဖစ္ကုန္
တယ္ဆုိၿပီး ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီလို ေျပာဆိုမႈကို ျပည္သူလူထုၾကားမွာ
ေ၀ဖန္မႈ ျမင့္တက္ခဲ့တာေၾကာင့္ ေနာက္ဆုံးမွာ ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္ေထြး
ျပန္လည္ ေတာင္းပန္လိုက္ရပါတယ္။ ေဆး၀ါးေတြ အလုံအေလာက္ ႏုုိင္ငံ
တစ္၀န္း ျဖန္႔ျဖဴးႏုုိင္ျခင္းမရွိဘူး ဆုုိတာကိုလည္း ၀န္ႀကီးဌာနက ၀န္ခံလိုက္
ရပါတယ္။ ဒီျဖစ္စဥ္ဟာ ၀န္ႀကီးဌာနေခါင္းေဆာင္ ၀န္ႀကီးေတြအေနနဲ႔
ေအာက္ေျခက တင္ျပတဲ့အခ်က္အလက္ကုိသာၾကည့္ၿပီး အမွန္ယူလို႔မ
ရတဲ့၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိတဲ့ ယႏၱရားရဲ႕ အခ်က္အလက္ေတြက ျပည္သူ
လူထု ေန႔စဥ္ဘ၀နဲ႔ လြဲေခ်ာ္ေနတာကို ျပဆိုလိုက္တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
အသုံုးစရိတ္ေတြ ဘတ္ဂ်က္ေတြခ်ေပးေပမယ့္ ေအာက္ေျခမွာ ထိထိ
ေရာက္ေရာက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ လိုအပ္ေနတယ္ဆုိတာကိုလည္း
ထင္ရွားေစပါတယ္။

ေဆးရုုံႏွင့္ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္း
ျမန္မာႏုုိင္ငံမွာ အထူးကုုေဆးရုုံ ၃၂ ရုုံ၊ သင္ၾကားေရးေဆးရုုံ ၉  
ရုုံ၊ ခုုတင္ ၅၀၀ ဆံ့ ေဆးရုုံ ၁၁ ရုုံ၊ ခုုတင္ ၃၀၀ ဆံ့ ေဆးရုုံ ၃ ရုုံ၊ ခုုတင္ ၂၀၀
ဆံ့ ေဆးရုုံ ၂၇ ရုုံ၊ ခုတင္ ၁၅၀ ဆံ့ ေဆးရုုံ ၂ ရုုံ၊ ခုုတင္ ၁၀၀ ဆံ့ ေဆးရုုံ ၄၁  
ရုုံ၊ ခုုတင္ ၅၀ ဆံ့ ေဆးရုုံ ၁၁၂ ရုုံ၊ ခုုတင္ ၂၅ ဆံ့ ေဆးရုုံ ၁၅၁ ရုုံ၊ ခုတင္ ၁၆
ဆံ့ ေဆးရုုံ ၁၀ ရုုံ၊ တုုိက္နယ္ေဆးရုုံ ၇၂၅ ရုုံ စုုစုေပါင္း ၁၁၂၃ ရုုံ ရွိပါတယ္။
က်န္းမာေရးအသုုံးစရိတ္နဲ႔ လူဦးေရ ၅၁ သန္းကို အခ်ဳိးခ်ၾကည့္
ရင္ လူတစ္ဦးကို က်နး္မာေရးအသုုံးစရိတ္ တစ္ႏွစ္ကို ၁၂၅၀၀ က်ပ္သာ
သုိးစြဲႏုိင္မယ့္ အေနအထားျဖစ္ပါတယ္။ ေဆး၀ါးမလုုံေလာက္တာ၊ ဆရာ
၀န္နဲ႔ လူနာအေရအတြက္ မမွ်တာ စသျဖင့္ လုုိအပ္ခ်က္မ်ားစြာ ရွိေနတာ
ကိုေတာ့ ျငင္းလုုိ႔မရပါဘူး။
လူဦးေရနဲ႔ ဆရာ၀န္အေရအတြက္ကို အခ်ဳိးခ်ၾကည့္ရင္လည္း
အျခားႏိုင္ငံေတြမွာ လူဦးေရတစ္ေသာင္းမွာ ဆရာဝန္ ဆယ္ဂဏန္းေက်ာ္
ရွိေနပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွာ လူဦးေရတစ္ေသာင္းမွာ
ဆရာ၀န္ ၂၃ ဦးခန္႔ ရွိေနေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လူဦးေရတစ္ေသာင္း
လွ်င္ ဆရာဝန္ဦးေရ ေျခာက္ဦးခန္႔သာ ရွိတယ္လို႔ WHO က ထုတ္ျပန္ထား
ပါတယ္။
ျပည္တြင္းစစ္တမ္းေတြမွာေတာ့ ျမန္မာလူဦးေရ ၄၀၀၀ မွာ
က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းတစ္ဦးပဲ ရွိတယ္လို႔လည္း ဆိုပါတယ္။
ေမြးဖြားစဥ္ ကေလးေသဆုုံးႏႈန္းျမင့္မားျခင္း၊ မိခင္ေသဆုုံးႏႈန္း
ျမင့္မားျခင္းရဲ႕ အဓိကတရားခံကေတာ့ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းနဲ႔ လူဦးေရအ
ခ်ဳိးအစား မမွ်တမႈေၾကာင့္လို႔ ေျပာရင္လည္း မမွားႏုုိင္ပါဘူး။ က်န္းမာေရး
၀န္ထမ္း နည္းပါးတဲ့အတြက္ ဆရာ၀န္နဲ႔ လူနာအၾကား ျဖစ္ပြားတဲ့ အဆင္
မေျပမႈ ျပႆနာေတြဟာ ႏုိင္ငံတစ္၀န္း ေဆးရုံ၊ ေဆးေပးခန္းတုုိင္းလိုလိုမွာ
ျဖစ္ပ်က္ေနပါတယ္။

ပုဂၢလိက က်န္းမာေရးက႑
ေငြေၾကးတတ္ႏုိင္သူေတြဟာ က်န္းမာေရး မေကာင္းျဖစ္လာ
ရင္ အစုုိးရေဆးရုုံ၊ ေဆးေပးခန္းေတြ မသြားၾကဘဲ ေငြေၾကးေပးၿပီး တက္
လို႔ရတဲ့ ပုဂၢလိကေဆးရုံ၊ ေဆးခန္းေတြဆီ သြားၾကပါတယ္။ ပုဂၢလိက
ေဆးရုုံေတြမွာလည္း ေငြေၾကးကုန္က်မႈနဲ႔အတူ အစုုိးရေဆးရုုံေတြမွာ မရ
ႏုိင္တဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈေတြ ရႏုုိင္ပါတယ္။ ဘယ္အခ်ိန္သြားသြား အထူးကု
ဆရာ၀န္ႀကီးေတြကို On Call ေခၚႏုိင္ၿပီး မိသားစုကစလုုိ႔ မိတ္ေဆြ
သူငယ္ခ်င္းေပါင္းစုုံ ဟုုိတယ္ခန္းလည္ပတ္သလို ေဆးရုုံကုိ လာေရာက္
လည္ပတ္ သတင္းေမးႏုုိင္ပါတယ္။  ႏုိင္ငံျခားျဖစ္တဲ့ စင္ကာပူ၊ အဂၤလန္၊
အေမရိကား၊ ထုုိင္း၊ မေလးရွားေတြအထိပါ သြားေရာက္ေဆးကုုသမႈ
ဆုုိင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈေတြလည္း အရမ္းကို တြင္က်ယ္လာပါတယ္။ ဒါေပ
မယ့္ ပုုဂၢလိကက်န္းမာေရးက႑ကေတာ့ ျပည္သူတုိင္း လက္လွမ္းမမီဘဲ
ေငြေၾကးတတ္ႏုိင္တဲ့ ခ်မ္းသာသူေတြသာ ကုုသရယူႏုိင္တဲ့ အေျခအေနပါ။

