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ယ်ခု�နှှစ်ွအတွွက်ို လ့�ရေး�ာပ်ြခုင့််� ကိုမ််း�ုန်�် :
ကုို�ယ််ကိုာယ်ပြ�န်လ်ည်သ်န်စွ်ွမ််း�ရေး��နှှင့်�် ကုို�ဗစ်ွ ၁၉

ယခုုနှှစ်် ကမ့္ဘာ့��အကြော�က�အဆစ််ကုပညာ�ကြော့ �အတွက်ွ အဓိိကအ�ရုံုံစုိ်က်
မ္ဘာ့ညာ�်အကြော�က�င််း�အရာ�သည်ာ ကုိဗစ််၁၉ ကြောရာ�ဂါါပုိ�ကး�စ်က်ခံုရာသညာ�်သးမ္ဘာ့���
အတွက်ွလိိုအုပ်ကြောသ� အကြော�က�အဆစ််နှှင််း�ပြပ့လ်ိုည်ာသ့စွ််မ်္ဘာ့�ပြခုင််း�ဆုိင််းရာ�
 ကုသမု္ဘာ့နှှင်း�်စီ်မံ္ဘာ့မု္ဘာ့မ္ဘာ့���ကုိ ပြ�ညာ�်ဆည်ာ�ကြောပ�ရာကြောသ� အကြော�က�အဆစ််ပညာ�ရှှင််း
မ္ဘာ့���၏အခု့�်ကဏ္ဍ ပြ�စ််ပါသည်ာ။

ဤလိုပ်ုရှှ��မု္ဘာ့ကမ်္ဘာ့ပိ့�်သည်ာ ကြောအ�က်ပါအကြော�က�င််း�အရာ�မ္ဘာ့���ကုိ အဓိိက
 ထား��ပါသည်ာ။

•  ကြောလို�က�င််း�ခု့�်ပြပုလိုပ်ုပြခုင််း�သည်ာ ကုိဗစ််၁၉ ကး�စ်က်ခံုရာသးတွစ််ဦး�၏
 က�့�်မ္ဘာ့�ကြောရာ�ပြပ့လ်ိုည်ာ့�လို့ထ်ားးမု္ဘာ့တွင်ွ်း အကြောရာ�ပါကြောသ� အခု့�်ကဏ္ဍ 
တွစ််ခုုအပြ�စ််ပါဝင််းပါသည်ာ။

•  ခုနှာ�ကုိယ်လိုပ်ုရှှ��မု္ဘာ့အခု့�်ကဏ္ဍ မ္ဘာ့���တွင်ွ်း ကွမ်္ဘာ့�က�င််းသးမ္ဘာ့���ပြ�စ််သညာ�်
 အကြော�က�အဆစ််ကုပညာ�ရှှင််းမ္ဘာ့���သည်ာ မ္ဘာ့ည်ာသညာ�်ကြောလို�က�င်း�်ခု့�်မ္ဘာ့���က
 ပြပ့လ်ိုည်ာ့�လို့ထ်ားးနှိင်ု်းမု္ဘာ့ကုိ ကးညီာကြောပ�နှိင်ု်းကြော�က�င််း� လိုမ်္ဘာ့�ညွှှ့ ပ်ြပသ ကြောပ�
နှိင်ု်းပါသည်ာ။

•  ကုိဗစ််၁၉ ကး�စ်က်ကြောရာ�ဂါါကုိ အပြပင််း�အထား့ခံ်ုစ်��ခ့ု�ရာကြောသ�သးမ္ဘာ့���သည်ာ
 ကြောရာ�ဂါါကုသမု္ဘာ့၏အက� ို�သက်ကြောရာ�က်မု္ဘာ့မ္ဘာ့���မှ္ဘာ့ ပြပ့လ်ိုည်ာ့�လို့ထ်ားးနှိင်ု်း
ရာ့အ်တွက်ွ ပြပ့လ်ိုည်ာသ့စွ််မ်္ဘာ့�ကုထုံား�မ္ဘာ့���ကုိ လိိုအုပ်ပါသည်ာ။

•  (Telehealth)ဆက်သွယ်ကြောရာ�့ည်ာ�ပညာ�မ္ဘာ့���မှ္ဘာ့တွဆင်း�် က�့�်မ္ဘာ့�ကြောရာ�
ကြောစ်�င်း�်ကြောရှှ�က်ကြောပ�မု္ဘာ့စ့်စ်် ကုိ အသုံ�ပြပုပြခုင််း�အ��ပြ�င်း�် လိုးထုားသည်ာ
 အကြော�က�အဆစ််ကုပညာ�ရှှင််းမ္ဘာ့���ထံားမှ္ဘာ့ ကုိဗစ််၁၉ ကြောရာ�ဂါါ၏သက်ကြောရာ�က်
မု္ဘာ့မ္ဘာ့���အ��စီ်မံ္ဘာ့ခု့ �ခ်ွဲခ့ွုပြခုင််း�နှှင်း�် ပတ်ွသက်၍ အကးအညီာအကြောထား�က်အပံ�ရာ
ယးနှိင်ု်းပါသည်ာ။

�ါ၀င့််လု�်ရှှားာ�ပြခုင့််�

ကမ့္ဘာ့��အကြော�က�အဆစ််ကုပညာ�ကြော့ �ခွဲလုိုပ်ရှှ��မု္ဘာ့မ္ဘာ့���တွင်ွ်း အကြောထား�က်အပံ�
ပြ�စ််ကြောစ်ရာ့အ်လိို� ငှ်း�  ကမ့္ဘာ့��အကြော�က�အဆစ််ကုပညာ�ရှှင််းအသင််း�သည်ာ ၎
င််း�၏အသင််း�ဝင််းအ�့့အစ်ည်ာ�တိွ� မှ္ဘာ့   အကြော�က�အဆစ််ကုပညာ�ရှှင််းမ္ဘာ့���
အတွက်ွ အကြောထား�က်အကးပြပုပစ်စည်ာ�(Toolkit) ကုိထုားတ်ွလိုပ်ုခ့ု�ပါသည်ာ။

• ့ရံံာကပ်ကြော�က�်ပြင်း�ပုိစ်တွ�မ္ဘာ့��� : အမ္ဘာ့���ပြပည်ာသးဆုိင််းရာ� ကြော့ရာ�မ္ဘာ့���တွင်ွ်း 
ပြပသရာ့ ်

• ရုုံပ်ပြပစ်�ကြောစ်�င််းမ္ဘာ့��� : ပြပည်ာသးလိုးထုားနှှင်း�် လိုး့ �မ္ဘာ့���အ�� ပြပသရာ့နှ်ှင်း�် ပြ�့ �်
ကြောဝကြောပ�ရာ့်

• ဘာ�သ�ပြပ့ဆုိ်ခု�က်မ္ဘာ့��� : ပုိစ်တွ�နှှင်း�်ရုုံပ်ပြပစ်�ကြောစ်�င််းမ္ဘာ့���အ�� 
ဘာ�သ�စ်က�� ၁၈ မ္ဘာ့��ိ�အထားက် ရာရိှှနှိင်ု်းပါသည်ာ။ 

• မီ္ဘာ့ဒီီယ�ပလိုက်ကြော��င််း� ရုုံပ်ပြပပုံနှှပ်ိမ္ဘာ့��� : ကမ့္ဘာ့��အကြော�က�အဆစ််ကုပညာ�
ကြော့ �ကုိပြမှ္ဘာ့င်း�်တွင််းနှိင်ု်းရာ့နှ်ှင်း�် ယခုုနှှစ််၏ သတွင််း�စ်က��ကုိ မ္ဘာ့ှကြောဝကြောပ�နှိင်ု်း
ရာ့အ်လိို� ငှ်း� ကြောရွာ�ခု�ယ်ထား��ကြောသ� ဇက�တွင််းပုံနှှပ်ိမ္ဘာ့���အ��မီ္ဘာ့ဒီီယ�
ပလိုက်ကြော��င််း�တိွ� တွတွွင််းအသုံ�ပြပုနှိင်ု်းရာ့အ်တွက်ွ ထုားတ်ွကြောဝကြောပ�သွ��ပါ
မ္ဘာ့ည်ာ။ 

• သတွင််း�အခု�က်အလိုက်အရာင််း�ပြမ္ဘာ့စ််မ္ဘာ့���နှှင်း�် အပုိကြောဆ�င််း��တ်ွစ်ရာ�
မ္ဘာ့��� : ယခုုနှှစ်် လိုပ်ုရှှ��မု္ဘာ့ကမ်္ဘာ့ပိ့�်နှှင်း�် ပတ်ွသက်ကြောသ� ဝက်ဘ်ာဆုိ
ဒ်ီလိုင်း�်ခ်ုမ္ဘာ့���၊ သတွင််း�အရာင််း�အပြမ္ဘာ့စ််မ္ဘာ့���၊ ပစ်စည်ာ� မ္ဘာ့���အတွက်ွ
 အခု�က်အလိုက်အကုိ�အက��မ္ဘာ့���။ ယခုုနှှစ်် ကမ့္ဘာ့��အကြော�က�အဆစ််
ကုပညာ�ကြော့ �ခွဲလုိုပ်ရှှ��မု္ဘာ့မ္ဘာ့���တွင်ွ်း အသုံ�ဝင််းနှိင်ု်းမ္ဘာ့ညာ�် အကြောထား�က်အကး
ပစ်စည်ာ�မ္ဘာ့���တွင်ွ်း သတွင််း�အရာင််း�အပြမ္ဘာ့စ််မ္ဘာ့���ပါရိှှပြီးပီ� ၎င််း�တိွ� ကုိ ကမ္္ဘာ့
ဘာ��အကြော�က�အဆစ််ကုပညာ�ရှှင််းအသင််း�ဝက်ဘ်ာဆုိဒ်ီတိွ� တွတွွင််း ရာရိှှနှိင်ု်း
ပါသည်ာ။ 

• ဘာ့့် �စ်�တွမ်္ဘာ့�လိိုပ် : ကြောဒီါင််း�လိုဒ်ုီရာယး၍ ကြောဒီသတွင်ွ်း�ထုားတ်ွလိုပ်ုပြ�့ �ခ်ု� ီ
နှိင်ု်းရာ့။် 

• တီွရှှပ်အကီ�ဒီီီဇုိင််း� နှှင်း�် တံွဆိပ်အမှ္ဘာ့တ်ွအသ�� : ကြောဒီါင််း�လိုဒ်ုီရာယး၍ 
ကြောဒီသတွင်ွ်း� ပုံနှှပ်ိရုိုံက်ထုားတ်ွလိုပ်ုနှိင်ု်းရာ့။်

အကယ်၍ သင််းသည်ာ တွစ််ဦး�တွည်ာ�ကြောသ� အကြော�က�အဆစ််ကုပညာ�ရှှင််း
ပြ�စ််ပါက (သိ� မ္ဘာ့ဟုတ်ုွ) သင််း၏လိုပ်ုကြော��်ကုိင််း�က်မ္ဘာ့���နှှင်း�် အတွးတွကွ
 အလိုပ်ုခွုင််းတွင်ွ်း ကမ့္ဘာ့��အကြော�က�အဆစ််ကုပညာ�ကြော့ �ခွဲလုိုပ်ရှှ��မု္ဘာ့
တွစ််စုံ်တွစ််ရာ�ပြပုလိုပ်ုမ္ဘာ့ည်ာဟု ုစီ်စ်ဉ််ကြော့ပါက ၊ သင််း၏ နှိင်ု်းငံ်း/့ယ်ကြောပြမ္ဘာ့ရိှှ ကမ္္ဘာ့
ဘာ��အကြော�က�အဆစ််ကုပညာ�ရှှင််းအသင််း�ဝင််း အ�့့အစ်ည်ာ� မ္ဘာ့���အ�� ဆက်
သွယ်ပြခုင််း�ပြ�င်း�် ၎င််း�တိွ� စီ်စ်ဉ််ကြော့ကြောသ� လိုပ်ုရှှ��မု္ဘာ့မ္ဘာ့���တွင်ွ်း ပါဝင််းလိုပ်ုရှှ��
နှိင်ု်းပါသည်ာ။

ကမ့္ဘာ့��အကြော�က�အဆစ််ကုပညာ�ရှှင််းအသင််း�ဝင််း အ�့့အစ်ည်ာ�မ္ဘာ့���

www.world.physio/our-members.

ထုားတ်ွလိုပ်ုထား��ကြောသ� အကြောထား�က်အကးပစ်စည်ာ�မ္ဘာ့���သည်ာ ကမ့္ဘာ့�လံို�ုဆုိင််းရာ�
 ကုိယ်က�ယပြပ့လ်ိုည်ာသ့စွ််မ်္ဘာ့�ပညာ�ရှှင််းအသုိင််း�အဝုိင််း�ကုိ ပြမ္ဘာ့ငှ်း�်တွင််းကြောပ�
ပြခုင််း�ပြ�စ််သည်ာ။ #WorldPTDay ဟုး၍ Hashtag ကုိ လိုးမု္ဘာ့ကွ့ယ်က်မ္ဘာ့���
တွင်ွ်း အသုံ�ပြပုကြောပ�ပြခုင််း�အ��ပြ�င်း�် ထုိားကြော့ �သည်ာ က�ယ်က�ယ်ပြပ့ �ခ်ွဲပြပ့ � ်ပြမ္ဘာ့ငှ်း�်
တွင််းခံုရာလိိုမ္ဘာ့�်မ္ဘာ့ည်ာ ပြ�စ််ပါသည်ာ။

အေ�ကာအဆစ်ကုပညာ�ှင်မှ ြပသေသာ 
ေလ့ကျင့်ခနး်အစီအစ�်သည ်ကုိဗစ်၁၉ 
ကူးစက်ေရာဂါမှြပနလ်ညန်လနထူ်လာ�ုိင်ရန်
အတွက် ကူညေီပး�ုိင်ပါသည။်

ကုိဗစ်၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရသူတစ်ဦး၏ ကျနး်မာေရးြပနလ်ည်နာလနထူ်မှုတင်ွ ကုိက်ညီေသာ ေလက့ျင့်ခနး်များ ြပ�လပ်ုြခင်းသည် အေရး

ပါေသာအခနး်က� တစ်ခုြဖစ်သည်။ ခ�္ဓာကုိယ် လှုပ်�ှားမှုအခနး်က�များတင်ွ ကျွမ်းကျင်သူများြဖစ်သည့် အေ�ကာအဆစ်ကုပညာ�ှင်

များသည် မည်သည့်ေလက့ျင့်ခနး်များက ကူညီေပး�ိင်ုေ�ကာင်းလမ်း�ွှနြ်ပသေပး�ိင်ုပါသည်။

� ခ�္ဓာကုိယ်�က့ံခုိင်မှု ကုိ တိးုတက်ေစြခင်း 
� အသက်�ှု ရခက်ခဲမှုကုိ ေလျာက့ျေစြခင်း
� �ကက်သားသနစွ်မ်းမှုကုိ တိးုများေစြခင်း
� ဟနခ်ျက်ညမီှု �ှင့် ည��ှိ�ိင်းလုပ်ေဆာင်မှု ကုိ တိးုတက်ေစြခင်း 
� အေတွးအြမင တိးုြမင့်ေစြခင်း
� စိတ်ဖိစီးမှုများေလျာက့ျေစ�ပီးစိတ်ခွနအ်ားများတက်လာေစြခင်း
� ယုံ�ကညမ်မှုတိးုပွားလာြခင်း
� စွမ်းအင်ခွနအ်ားများတိးုတက်လာြခင်း

� ထုိင်ရာမှ ထ ြခင်း 

� မတ်တတ်ရပ်အေနအထားြဖင့် ေြခလှမ်းချဟီန ်ဘယ်ညာ ေြခ�ကြခင်း 

� ေလှကားထစ်တက်ဟန ်ေြခေထာက်�ကြခင်း 

� လမ်းေလျှာက်ြခင်း 

� ဖေနာင့်�က ကာ ေြခဖျားေထာက်ြခင်း 

� ေြခဖျား�ကကာ ဖေနာင့်ေထာက်ြခင်း

� ေြခတစ်ေချာင်းတည်းေပ�တင်ွ မတ်တပ်ရပ်ြခင်း   

    (ေြခတစ်ေပါင်ကျ�ိးရပ်ြခင်း)

� နရံံကုိ တနွး်ဟနြ်ပ�ြခင်း

အနားယူြခင်းသည်အေရး�ကီးပါသည် သို့ ေသာ် အချနိ�်ကာ�ှည်ေသာ ေလက့ျင့်ခနး်များထက် အချနိသိ်ပ်မယူေသာ ေလက့ျင့်ခနး်အတို
ေလးများကုိသာ ပုံမှနြ်ပ�လပ်ုရန ်အေ�ကာအဆစ်ကုပညာ�ှင်များက အ�ကံြပ�ထားပါသည်။ ြပ�လပ်ုရန ်ေလက့ျင့်ခနး်များ :

ခွနအ်ားများြပနလ်ည်တိးုတက်လာေစရန ်တတ်�ိင်ုသေလာက် တက်�ကစွာလှုပ်�ှားေနထုိင်ပါ၊ 
ထုိမှသာ သင်၏ အဆုတ် သည် ြပနလ်ည်ေကာင်းမွနလ်ာမည်ြဖစ်သည်။

ဗုိင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရ�ပီး ေနာက်ဆက်တဲွ ပင်ပနး်�ွမ်းနယ်မှု လက္ခဏာ
ကုိဗစ်၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရ�ပီးေနာက် ြပနလ်ည်ေကာင်းမွနလ်ာေသာ လ ူ၁၀ ရာခုိင်�ှ�နး် တင်ွ ေနာက်ဆက်တွဲ ေမာပနး်�မ်ွးနယ်
မှုလက္ခဏာများကုိ �ကံ�ေတွ့ရ�ိင်ုပါသည်။ အကယ်၍ ကုိယ်လက်လှုပ်�ှားမှုများ က သင့်အေြခအေနကုိ တိးုတက်မလာေစဟ၍ူ 
ခံစားရသည်ြဖစ်ေစ၊ ပုိ၍ ဆုိးလာသည်ဟ၍ူ ခံစားရသည်ြဖစ်ေစ ၊ သင်၏ အေ�ကာအဆစ်ကုပညာ�ှင် သို့ မဟတ်ု ကျနး်မာေရး
ေစာင့်ေ�ှာက်ေပးသူ တို့ �ှင့် တိင်ုပင်၍ သင်၏ ေမာပနး်�မ်ွးနယ်မှုေနာက်ဆက်တွဲလက္ခဏာ ကုိ ြပနလ်ည်ဆနး်စစ်ရန ်ေတာင်းဆုိပါ
။ ေနာက်ဆက်တွဲေမာပနး်�ယ်ွနမ်းမှုလက္ခဏာ�ိှေသာ သူများသည် မတညီူေသာ ြပနလ်ည်သနစွ်မ်းမှုနည်းဗျ�ဟာ များကုိ လိအုပ်
ပါသည်။

အေ�ကာအဆစ်�ှင့်ကုိယ်ကာယြပနလ်ညသ်နစွ်မ်းမှုဆုိင်ရာကုထုံးသည ်ကုိဗစ်၁၉ မှ
ြပနလ်ညထူ်ေထာင်လာရနအ်တွက် အေရးပါေသာ ေသာခ့ျက်ြဖစ်ပါသည။်

အကယ်၍ သင်သည် မကျနး်မာသည်ဟ ုခံစားရပါက၊ အလနွအ်မင်း ပင်ပနး်�မ်ွးနယ်မှု သို့ မဟတ်ု ြပင်းထနေ်သာ အသက်�ှုခက်ခဲြခင်းတို့  ခံစားရပါက ေလက့ျင့်ခနး်ြပ�လပ်ုြခင်းကုိ 
ရပ်တန ့�်၍ သင်၏ အေ�ကာအဆစ်ကုပညာ�ှင်�ှင့် တိင်ုပင်ပါ။

www.world.physio/wptday

အထက််ပါါအရင််း�အမြ�စ််��း�အး� 

အခ�့� ဒေါ�ါင််း�လုု�်ရယူူပါါ

www.world.physio/wptday

•  ရုုံပ်ပုိင််း�ဆုိင််းရာ�လိုပ်ုကြောဆ�င််းမု္ဘာ့မ္ဘာ့���အ�� တိွ�ုတွက်ကြောစ်ရာ့အ်တွက်ွကု
ထုံား�့ည်ာ�လိုမ်္ဘာ့�မ္ဘာ့���တွင်ွ်း (Telehealth)ဆက်သွယ်ကြောရာ�့ည်ာ�ပညာ�မ္ဘာ့���
မှ္ဘာ့တွဆင်း�် က�့�်မ္ဘာ့�ကြောရာ�ကြောစ်�င်း�်ကြောရှှ�က်ကြောပ�မု္ဘာ့စ့်စ််သည်ာသမ္ဘာ့�ရုိုံ�က�
က�့�်မ္ဘာ့�ကြောရာ�ကြောစ်�င်း�်ကြောရှှ�က်ကြောပ�မု္ဘာ့မ္ဘာ့���က့�သိ� ပင််း ထိားကြောရာ�က်မု္ဘာ့ရိှှပါသည်ာ။

ဤအကြော�က�င််း�အရာ�မ္ဘာ့���ကုိ လိုးထုားနှှင်း�် မ္ဘာ့းဝါဒီခု�မှ္ဘာ့တ်ွသးမ္ဘာ့��� သိရိှှကြောစ်ရာ့အ်
လိို� ငှ်း� ကမ့္ဘာ့��အကြော�က�အဆစ််ကုပညာ�ရှှင််းအသင််း� သည်ာ ကမ့္ဘာ့�တွဝှမ်္ဘာ့�လံို�ု
ရိှှ အသင််း�၀င််းအ�့့အစ်ည်ာ�မ္ဘာ့��� ၊ အကြော�က�အဆစ််ကုပညာ�ရှှင််းမ္ဘာ့���အ�� ၎
င််း�၏ (toolkit) ပစ်စည်ာ� မ္ဘာ့���ကုိအသုံ�ပြပုပါရာ့ ်တိွက်ုတွွ့ �်အ��ကြောပ�အပ်
ပါသည်ာ။

ကိုမ့်းာ�အရေး�ကိုာအ�စ်ွကို��ည်ာရေးန် � အရေး�ကိုာင့််� 
(World Confederation for Physical Therapy) ကုိယ်က�ယပြပ့လ်ိုည်ာ
သ့စွ််မ်္ဘာ့�မု္ဘာ့နှှင်း�်အကြော�က�အဆစ််ကုပညာ�ရာပ်ကမ့္ဘာ့��အ�့့ခု�ုပ်ကုိ ၁၉၅၁ ခုုနှှစ််
တွင်ွ်း စ်တွင််းတွည်ာကြောထား�င််းခ့ု�သည်ာ။ ထုိားကြော့ �ကုိ ကမ့္ဘာ့��အကြော�က�အဆစ််ကုပညာ�
ကြော့ �အပြ�စ်် နှှစ််စ်ဉ်် စ်က်တွင််းဘာ�လို ၈ ရာက်ကြော့ � တွင်ွ်း က�င််း�ပ�ကပါသည်ာ။
 ၂၀၂၀ ခုုနှှစ််တွင်ွ်း World Confederation for Physical Therapy သည်ာ
 World Physiotherapy ဟုး၍ ပြ�စ််တွည်ာလို�သည်ာ။ ကမ့္ဘာ့��အကြော�က�
အဆစ််ကုပညာ�ကြော့ �သည်ာ အကြော�က�အဆစ််ကုပညာ�ရှှင််းမ္ဘာ့���မှ္ဘာ့ မိ္ဘာ့မိ္ဘာ့တိွ�၏
 အသက်ကြောမွ္ဘာ့�ဝမ်္ဘာ့�ကြောက��င််း�ပညာ�ရာပ်ကုိ ပြမ္ဘာ့ငှ်း�်တွင််းအကြောထား�က်အကးပြပုနှိင်ု်း
ကြောသ� ကြော့ �ရာက်တွစ််ရာက်ပြ�စ််ပါသည်ာ။

•  ကမ့္ဘာ့��လိုးထုား၏ က�့�်မ္ဘာ့�ကြောရာ�နှှင်း�် သ�ယ�ဝကြောပြပ�မု္ဘာ့မ္ဘာ့���အတွက်ွမိ္ဘာ့မိ္ဘာ့တိွ�
ပညာ�ရာပ် ၏ အကြောရာ�ပါကြောသ� အခု့�်ကဏ္ဍ အ�� ပြမ္ဘာ့ငှ်း�တွင််းပြပသပါ။

•  မိ္ဘာ့မိ္ဘာ့တိွ�ပညာ�ရာပ်၏ ဂုါဏ််သိကာ� ကုိ ပြမ္ဘာ့ငှ်း�်တွင််းပါ။ 

•  မိ္ဘာ့မိ္ဘာ့တိွ�၏ပညာ�ရာပ်နှှင်း�် မိ္ဘာ့မိ္ဘာ့တိွ�၏လိုး့ �မ္ဘာ့���ကုိယ်စ်�� အစုိ်�ရာနှှင်း�မ္ဘာ့းဝါဒီ
ခု�မှ္ဘာ့တ်ွသးမ္ဘာ့���အ�� ဤပညာ�ရာပ်ကုိပြမ္ဘာ့ငှ်း�်တွင််းရာ့ ်စ်ည်ာ�ရုံုံလို့ံကြောဆ�်ကြောပ�ပါ။ 

ဤကြော့ �သည်ာ ကမ့္ဘာ့�တွဝှမ်္ဘာ့�လံို�ုရိှှ အကြော�က�အဆစ််ကုပညာ�ရှှင််း
အသုိင််း�အဝုိင််း�၏ စ်ည်ာ�လံို�ုမု္ဘာ့နှှင်း�်ညီာညွှတ်ှွမု္ဘာ့ကုိပြပသနှိင်ု်းသည်ာ။ မိ္ဘာ့မိ္ဘာ့တိွ�၏
လိုး့ �မ္ဘာ့���နှှင်း�်ပြပည်ာသးလိုးထုားတိွ�အတွက်ွ အကြော�က�အဆစ််ကုပညာ�ရှှင််းမ္ဘာ့���၏
လိုပ်ုကြောဆ�င််းမု္ဘာ့တိွ� ကုိ အသိအမှ္ဘာ့တ်ွပြပုပြခုင််း�ခံုရာမ္ဘာ့ညာ�် အခွုင်း�်အလိုမ်္ဘာ့�တွစ််ရာပ်
လိုည်ာ�ပြ�စ််သည်ာ။ 

ဤ ကမ့္ဘာ့��အကြော�က�အဆစ််ကုပညာ�ကြော့ �ကုိအဓိိကထား��၍ သည်ာ မိ္ဘာ့မိ္ဘာ့တိွ�
၏ပညာ�ရာပ်နှှင်း�် ကမ့္ဘာ့�လံို�ုဆုိင််းရာ�က�့�်မ္ဘာ့�ကြောရာ�ကုိပြမှ္ဘာ့င်း�်တွင််းရာ့အ်တွက်ွ
 အသင််း�ဝင််းအ�့့အစ်ည်ာ�မ္ဘာ့���နှှင်း�် ကုိယ်က�ယပြပ့လ်ိုည်ာသ့စွ််မ်္ဘာ့�ပညာ�ရှှင််း
တိွင်ု်း�၏ ကြိုးကို�စ်��အ��ထုားတ်ွမု္ဘာ့ကုိ ကးညီာရာ့ ်ရာည်ာရွာယ်ပါသည်ာ။
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ကိုဗစ်၁၉ အပြင်းအထန်ခံစားရသူများ ပြန်လည်
နာလန်ထူထောင်လာနိုင်ရန်အတွက် အစောပိုင်းနှင့် 
ဆက်လက်လုပ်ကိုင်ရသော ပြန်လည်ထူထောင်ရေး

ကုထုံးများတွင်  

#worldptday

ကုိဗစ်၁၉ေရာဂါပုိးကူးစက်ခံရ�ပီး
ေနာက်လုိအပ်ေသာ ြပနလ်ညသ်နစွ်မ်း

ြခင်းဆုိင်ရာ ကုသမှုများ

ဗုိင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရ�ပီး ေနာက်ဆက်တဲွ ပင်ပနး်�ွမ်းနယ်မှု လက္ခဏာ
ကုိဗစ်၁၉ ေရာဂါကူးစက်ခံရ�ပီးေနာက် ြပနလ်ည်ေကာင်းမွနလ်ာေသာ လ ူ၁၀ ရာခုိင်�ှ�နး် တင်ွ ေနာက်ဆက်တွဲ ေမာပနး်�မ်ွးနယ်
မှုလက္ခဏာများကုိ �ကံ�ေတွ့ရ�ိင်ုပါသည်။ အကယ်၍ ကုိယ်လက်လှုပ်�ှားမှုများ က သင့်အေြခအေနကုိ တိးုတက်မလာေစဟ၍ူ 
ခံစားရသည်ြဖစ်ေစ၊ ပုိ၍ ဆုိးလာသည်ဟ၍ူ ခံစားရသည်ြဖစ်ေစ ၊ သင်၏ အေ�ကာအဆစ်ကုပညာ�ှင် သို့ မဟတ်ု ကျနး်မာေရး
ေစာင့်ေ�ှာက်ေပးသူ တို့ �ှင့် တိင်ုပင်၍ သင်၏ ေမာပနး်�မ်ွးနယ်မှုေနာက်ဆက်တွဲလက္ခဏာ ကုိ ြပနလ်ည်ဆနး်စစ်ရန ်ေတာင်းဆုိပါ
။ ေနာက်ဆက်တွဲေမာပနး်�ယ်ွနမ်းမှုလက္ခဏာ�ိှေသာ သူများသည် မတညီူေသာ ြပနလ်ည်သနစွ်မ်းမှုနည်းဗျ�ဟာ များကုိ လိအုပ်
ပါသည်။

#worldptday
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သင််းသည်ာ ကုိယ်က�ယပြပ့လ်ိုည်ာသ့စွ််မ်္ဘာ့�အ�့့အစ်ည်ာ�တွစ််ခုု(သိ� ) ကြောဆ�ရုံုံ
၏ဌာ�့တွစ််ခုု (သိ� )မ္ဘာ့ကြိုးကီ�မ္ဘာ့��ကြောသ� ကြောဆ�ခု့�်တွစ််ခုု တွင်ွ်း တွတွ�ဝ့်
ထားမ်္ဘာ့�ကြောဆ�င််းကြော့သည်ာပြ�စ််ကြောစ် ၊ ဤပညာ�ရာပ်ကုိကြောလို�လို�သင််း�က��ကြော့ဆ့
 ကြောက��င််း�သ��ပြ�စ််ကြောစ် ၊ သင််းသည်ာ ဤကြော့ �အ�� မှ္ဘာ့တ်ွတွမ်္ဘာ့�တွင််းနှိင်ု်းကြောစ်ရာ့ ်
့ည်ာ�လိုမ်္ဘာ့�အမ္ဘာ့� ို�မ္ဘာ့� ို �အ�� ရှှ�ကြော�ွကြောတွရိှ့ှနှိင်ု်းပါသည်ာ။

သင််းနှှင်း�်ကုိက်ညီာကြောသ�၊ ထုိားကြော့ �အတွက်ွ သင််းပြပုလိုပ်ုနှိင်ု်းမ္ဘာ့ညာ�် မှ္ဘာ့့က့်က်ြောသ�
အရာ�တွစ််ခုုခုုကုိကြောရွာ�ခု�ယ်နှိင်ု်းရာ့အ်တွက်ွ အခု��ိကြောသ�အ�ကံပြပုခု�က်မ္ဘာ့���
ကုိ ဤတွင်ွ်း ကြော��်ပြပထား��ပါသည်ာ။

ကုိဗစ််၁၉ အ�� တံွ� ပြပြပ့မု်္ဘာ့တွစ််စိ်တ်ွတွစ််ပုိင််း�အကြော့ပြ�င်း�် နှိင်ု်းငံ်းမ္ဘာ့���စွ်�သည်ာ
 လိုးစု်လိုးကြောဝ� ပြပုလိုပ်ုပြခုင််း�မ္ဘာ့��� ပ့ွက�င််း�ပပြခုင််း�မ္ဘာ့���ကုိ တွ��ပြမ္ဘာ့စ််ထား���က
သည်ာပြ�စ််ရာ� ကမ့္ဘာ့��အကြော�က�အဆစ််ကုပညာ�ကြော့ �အတွက်ွ လိုပ်ုရှှ��မု္ဘာ့မ္ဘာ့���
အတွက်ွ အစီ်အစ်ဉ််ဆ့ွရာ�တွင်ွ်းလိုည်ာ� သင််း၏နှိင်ု်းငံ်း/့ယ်ကြောပြမ္ဘာ့၏ လိုမ်္ဘာ့�ညွှှ့ မု်္ဘာ့
အ��လံို�ုကုိ လိိုက်ု့�ရာ့ ်အကြောရာ�ကြိုးကီ�ပါသည်ာ။

ဤတွင်ွ်းကြော��်ပြပထား��ကြောသ� အ�ကံပြပုခု�က်မ္ဘာ့��� ကုိ ညာှိနှှုိင််း�ပြပင််းဆင််းရာ့်
အတွက်ွ သင််း၏ ဝက်ဘ်ာဆုိဒ်ီမ္ဘာ့��� လိုးမု္ဘာ့ကွ့ယ်က်ပလိုက်ကြော��င််း�မ္ဘာ့���ကုိ
 အသုံ�ပြပုနှိင်ု်းပါသည်ာ။ ကြော��ဘွာစ််တိွက်ုရုိုံက် အကြောမ္ဘာ့�အကြောပြ�မ္ဘာ့���ကုိ ကြိုးကို�စ်��
ကြောပြ��က��နှိင်ု်း၍ သင််း၏အ�ကံပြပုခု�က်မ္ဘာ့���ကုိပါ မ္ဘာ့ှကြောဝကြောပ�နှိင်ု်းပါသည်ာ။

ကမ့္ဘာ့��အကြော�က�အဆစ််ကုပညာ�ကြော့ �ကုိ ပြမှ္ဘာ့င်း�်တွင််းနှိင်ု်းရာ့အ်တွက်ွ ရုုံပ်ပြပ/ပုံနှှပ်ိ
ဂါရာပ်�စ််မ္ဘာ့���ကုိ လိုည်ာ� လိုးမု္ဘာ့ကွ့ယ်က်ပလိုက်ကြော��င််း�မ္ဘာ့���တွင်ွ်း ထုားတ်ွလိုငှ်း�်
မ္ဘာ့ှကြောဝကြောပ�ပါမ္ဘာ့ည်ာ။

လူထု�အခုမ််း�အန်ာ�မ်း�ာ�

• အမ္ဘာ့���ပြပည်ာသးဆုိင််းရာ�ကြော့ရာ�မ္ဘာ့���တွင်ွ်း(သိ� မ္ဘာ့ဟုတ်ုွ အွ့ လိ်ိုင်ု်း�တွင်ွ်း) 
ကြောလို�က�င်း�်ခု့�်အခုမ့္ဘာ့� သရုုံပ်ကြော��်ပြပသပြခုင််း�မ္ဘာ့��� - ဥပမ္ဘာ့� အလိုယ်အလိုတ်ွ
နှှင်း�် အပြပင််း�အထား့ ်ကြောလို�က�င်း�်ခု့�်တိွ� တွကွ�ပြခု��ခု�က်မ္ဘာ့���အ�� ပြပသပြခုင််း� 
လိုပ်ုင်း့�်ခွုင််း (သိ� ) အွ့ လိ်ိုင်ု်း�တွင်ွ်း ကြောဆွ�ကြောနှ�ွပြခုင််း�၊ 

• ကြော့ �စ်ဉ််ကုိယ်လိုက်လိုပ်ုရှှ��မု္ဘာ့ကြောလို�က�င်း�်ခု့�်မ္ဘာ့���ပြပုလိုပ်ုရာ့အ်�ကံပြပုပြခုင််း� 
နှှင်း�် အလိုပ်ုရှှင််းမ္ဘာ့���အ�� ခုနှာ�သ့စွ််မ်္ဘာ့�စ်�ကြောပမ္ဘာ့���ကြောထား�က်ပံ�ကြောပ�ပြခုင််း�။ 

• လိုးထုားစ်င််းတွ�မ္ဘာ့���တွင်ွ်း ကြောဆွ�ကြောနှ�ွပြခုင််း�နှှင်း�် ပ့ွမ္ဘာ့���က�င််း�ပပြခုင််း�။ 

• တွစ််ရာက်တွ� သိ� မ္ဘာ့ဟုတ်ုွ တွစ််ပတ်ွတွ� မ္ဘာ့တွးညီာကြောသ� ကြော့ရာ�ကြောဒီသမ္ဘာ့���သိ�
သွ��ကြောရာ�က်၍ သတွင််း�အခု�က်အလိုက်ပြပခု့�်မ္ဘာ့���ပြပုလိုပ်ုပြခုင််း�။ 

• လိုးထုား၊ ကြောက��်�က��သးမ္ဘာ့��� နှှင်း�် နှိင်ု်းငံ်းကြောရာ�သမ္ဘာ့��မ္ဘာ့���အတွက်ွ
 က�့�်မ္ဘာ့�ကြောရာ� စိ့်က်ြောခု်မု္ဘာ့ ပြပုလိုပ်ုပြခုင််း� - ဥပမ္ဘာ့� တွစ််ကြော့ �တွ�အတွင်ွ်း�
ကြောပြခုလှိုမ်္ဘာ့�မ္ဘာ့ည်ာမ္ဘာ့ှကြောလိုှ�က်လှိုမ်္ဘာ့�ပါ ဟုးကြောသ� က�့�်မ္ဘာ့�ကြောရာ�စိ့်က်ြောခု်မု္ဘာ့
 ပြပုလိုပ်ုပြခုင််း�၊ ထိား� အတွက်ွ သင််းသည်ာ ကြောပြခုလှိုမ်္ဘာ့�အကြောရာအတွက်ွတိွင်ု်း�တွ�
စ်က်အ�� ပြီးပိုင််းပ့ွဝင််းသးတိွ�အတွက်ွ င်း�ှ�ရာမ်္ဘာ့�နှိင်ု်းသလိို ုအခုမ့္ဘာ့�ကြောပ�ကြောဝ
နှိင်ု်းသည်ာ။

• ပြီးမိ္ဘာ့�ကြောတွ�်ဥယ��ဉ််ပ့�်ပြခံုမ္ဘာ့���တွင်ွ်း အမ္ဘာ့���ပြပည်ာသးကြောလို�က�င်း�်ခု့�်သင််းတွ့�်
မ္ဘာ့��� က�င််း�ပနှိင်ု်းပါသည်ာ။

အသက်ိုအ�ွယ််မ်းရေး�ွ� ပြ�ည်သူ်လူထု�အတွွက်ို �ွ�မ်း�ာ�

• ကုိယ်က�ယလိုပ်ုရှှ��မု္ဘာ့တိွ�သည်ာ ကုိဗစ််၁၉ ကး�စ်က်ခံုသးမ္ဘာ့���၏့�လို့်
ထားးပြခုင််း�ကုိကးညီာကြောပ�နှိင်ု်းပြခုင််း�နှှင်း�် ကုသမု္ဘာ့၏အက� ို�သက်ကြောရာ�က်မု္ဘာ့မ္ဘာ့���
ကုိပါ ကးညီာကြောပ�နှိင်ု်းကြော�က�င််း� နှှင်း�် ၎င််း�ကုိယ်က�ယပြပ့လ်ိုည်ာသ့စွ််မ်္ဘာ့�
လိုပ်ုရှှ��မု္ဘာ့မ္ဘာ့���၏ တွ့�ုိ်�ကုိ မီ္ဘာ့�ကြောမ္ဘာ့�င််း�ထုိား�ပြပရာ့ ်အတွက်ွ ကြောဆွ�ကြောနှ�ွ
ကြောဟု�ကြောပြပ�ပြခုင််း�တိွ� ကုိ လိုးထုားပ့ွမ္ဘာ့���မှ္ဘာ့တွဆင်း�် သိ� မ္ဘာ့ဟုတ်ုွ အွ့ လိ်ိုင်ု်း�မီ္ဘာ့ဒီီ
ယ�မ္ဘာ့���မှ္ဘာ့တွဆင်း�် စီ်စ်ဉ််ပါ။

• မ္ဘာ့တွးညီာက့ွပြပ��ကြောသ�အသက်အရွာယ်အပ်ုစု်မ္ဘာ့���အတွက်ွ အထားး�သပြ�င်း�် 
ရာည်ာရွာယ်၍ ကြောလို�က�င််း�ခု့�် သင််းတွ့�်မ္ဘာ့���ကုိ စီ်စ်ဉ််ပါ။ 

• ကုိယ်က�ယပြပ့လ်ိုည်ာသ့စွ််မ်္ဘာ့�ကြောလို�က�င်း�်ခု့�်မ္ဘာ့���သည်ာ ကုိဗစ််၁၉
 ကြောရာ�ဂါါခံုစ်��ကြော့ရာသးမ္ဘာ့���ကုိ ့�လို့ထ်ားးကြောစ်ရာ�တွင်ွ်း ကးညီာတိွ�ုတွက်ကြောစ်
ကြော�က�င််း� ကြောစ်�င််း�ကြောရှှ�က်ကြောပ�သးမ္ဘာ့��� သိ� မ္ဘာ့ဟုတ်ုွ ရာပ်ရွာ�လိုးထုားမ္ဘာ့���နှှင်း�်
အတွးတွကွ အက့ပြ�တ်ွကြောလို�လို�ပါ၊

လက်ိုရေးတွရ့ေးန်�ာအပြ�င့််အ�င့််မ်း�ာ�

• အကြော�က�အဆစ််ကုပညာ�ရှှင််းတိွ�  ပြပုလိုပ်ုကြော့သညာ�်အကြော�က�င််း�အရာ�မ္ဘာ့���
ကုိကြော��်ပြပထား��ကြောသ� ပြပခု့�် ပြပပ့ွမ္ဘာ့���ကုိ ဧညာ�်ကြိုးကိုကြော့ရာ�မ္ဘာ့���တွင်ွ်း ပြပသ
ထား��ရိှှပြခုင််း� 

• ကမ့္ဘာ့��အကြော�က�အဆစ််ကုပညာ�ရှှင််းအသင််း�၏ ရုုံပ်ပြပပုံနှှပ်ိမ္ဘာ့��� နှှင်း�်
့ရံံာကပ်ပုိစ်တွ� မ္ဘာ့���အ�� လိုပ်ုကြော��်ကုိင််း�က်မ္ဘာ့���၊ဧညာ�်သည်ာမ္ဘာ့���အ�� 
မ္ဘာ့ှကြောဝကြောပ�ပြခုင််း�

ထု�်တုွ��အ�ု�လာာ

• သင််း၏ လိုပ်ုရှှ��မု္ဘာ့မ္ဘာ့���ကုိ ကြောထား�က်ပံ�ကြောပ�နှိင်ု်းကြောသ� ၊ ပ့ွလိုမ်္ဘာ့�မ္ဘာ့���တွင်ွ်း 
ပါဝင််းကြောပ�နှိင်ု်းကြောသ� ကြောဒီသခံု့�မ္ဘာ့ည်ာကြောက��်�က��သးတွစ််စုံ်တွစ််ကြောယ�က်ကုိ
 ရှှ�ကြော�ွပါ။ ဤသိ� ပြပြ�င်း�် လိုးထုားနှှင်း�် သတွင််း�မီ္ဘာ့ဒီီယ�တိွ�၏ စိ်တ်ွဝင််းစ်��မု္ဘာ့ကုိ 
တိွ�ုပြမ္ဘာ့ငှ်း�်ကြောစ်နှိင်ု်းပါသည်ာ။ 

• ကြောဒီသတွင်ွ်း� ကြောရာဒီီယုိအသံလိုငှ်း�် ပြခုင််း�တွင်ွ်း ပါဝင််းပြခုင််း�၊ရုုံပ်သံအစီ်အစ်ဉ််
တွစ််ခုုတွင်ွ်းပါဝင််းပြခုင််း� သိ� မ္ဘာ့ဟုတ်ုွ အွ့ လိ်ိုင်ု်း�ကြောပ်တွင်ွ်း ကြောမ္ဘာ့�ခွု့�်မ္ဘာ့���ကြောပြ�ဆုိ
ပြခုင််း�မ္ဘာ့��� ပြပုလိုပ်ုပါ။ 

• ပြပည်ာသးလိုးထုားအတွက်ွ က�့�်မ္ဘာ့�ကြောသ�ကြော့ထုိားင််းမု္ဘာ့ကုိ ပြ�ည်ာ�စွ်မ်္ဘာ့�ကြောပ�နှိင်ု်းရာ့်
နှှင်း�် အကြော�က�အဆစ််ကုပညာ�ရှှင််းမ္ဘာ့���က မ္ဘာ့ညာ�်သညာ�်အရာ�မ္ဘာ့���ကးညီာနှိင်ု်း
ကြော�က�င််း�ကုိ ပြပသပါ။ကမ့္ဘာ့��အကြော�က�အဆစ််ကုပညာ�ရှှင််းအသင််း�ဝဘ်ာဆုိ
ဒ်ီတွင်ွ်းရာယးနှိင်ု်းကြောသ� သတွင််း�အခု�က်အလိုက်စ်�ရွာက်မ္ဘာ့���၊ စ်တွစ််က�
မ္ဘာ့��� နှှင်း�် လိုက်ကမ်္ဘာ့�စ်�ကြောစ်�င််းမ္ဘာ့���ကုိ အသုံ�ပြပုပြခုင််း�သည်ာ ကြောက�င််း�မွ္ဘာ့့်
သညာ�် စ်တွင််းလိုပ်ုရှှ��မု္ဘာ့ပြ�စ််ပါသည်ာ။

�ါဝင့််လု�်ရှှားာ��န်အ်တွွက်ို 
အ�ကို�ဉာာဏ််မ်း�ာ�

စိ်တ််ဓားတ််ခွန်အ်း�ရယူူပါါ

လွနွ်ခ့်ဲ့�သော�ာနှှစ််များ�ာ�တွင်ွ် ကမ့ျားာ�သောန် � ကု� များည််�ု�  က�င််�ပခ့ဲ့�ကြက
�ည်် ကု� ကြကည်�ရ်ှု�ုပါ။

www.world.physio/wptday/activities
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