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ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ေဆးကုသမႈဌာနမ်ားတြင္း အာမခံအသုံးျပဳ၍ရေသာဌာနႏွင့္ အသုံးျပဳ၍မရေသာဌာန(ဥပမာ။ ။အႏိွပ္ေဆးကုခန္း)ႏွစ္မ်ိဳးရွိပါသည္။ 

ထုိ႔အျပင္အာမခံအသုံးျပဳ၍ရေသာေနရာျဖစ္ေသာ္လည္း အသုံးျပဳ၍မရေသာေဆးကုသမႈလည္းရွိပါသည္။ 

္္္္္္္္္္ 

 

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆိုင္ေသာေဆးကုသမႈအာမခံ 

အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆိုင္ေသာေဆးကုသမႈအာမခံ 

4-2 က်န္းမာေရးအာမခံ 
 

4‐3 ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးအာမခံ 

ကုမၸဏီႏွင့္ဌာန႐ံုးတြင္အလုပ္လုပ္သူ။ 
 
 

 

 

က်န္းမာေရးအာမခံထားခြင့္မရရိွသူ 

※ေနထုိင့္ခြင္၃့လမျပည့္သူ မပါ 

(ႁခြင္းခ်က္ရွိ) 

(1)အာမခံထားေသာသူ 

 

အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနေသာဌာန႐ံုးမွတစ္ဆင့္ 

ေလွ်ာက္ရန္။ 

 

ကာယကံရွင္ကေေေေနထုိင္သူမွတ္တမ္းတင္ 

ထားေသာျမိဳ႕နယ္အစိုးရ႐ံုးရိွက်န္းမာေရး 

အာမခံေကာင္တာ၌ ေလွ်ာက္ရန္။ 

 

(2)လုပ္ပံုလုပ္နည္း 

 

က်န္းမာေရးအာမခံကတ္ထုတ္ေပးမည္္။  ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးအာမခံကဒ္ထုတ္ေပး 

မည္။ 

 

(3)အာမခံကဒ္ 

ေဆးရံုသြားလ်ွင္က်န္းမာေရးအာမခံကဒ္ယူ 

ေဆာင္သြားရန္။ 

 

ေဆးရံုသြားလ်ွင္ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး 

အာမခံကတ္ယူေဆာင္သြားရန္္။ 
   ေဆးကုသမႈခံယူစဥ္ 

ေဆးကုသမႈစရိတ္၏၃၀%သာေပးေဆာင္။ 

(အသက္၇၀မွ၇၄နွစ္လူၾကီးမ်ားမွာ၀င္ေငြေပၚမူတည္ 

ျပီး ၂၀%မွ၃၀% ။ ေမြးကင္းစမွ မူလတန္းေက်ာင္း  

းတက္ရမည့္အရြယ္မတိုင္ခင္ကေလးငယ္သည္၂၀

% 

ေပးေဆာင္ရသည္။) 

 

 

ေဆးကုသမႈစရိတ္၏၃၀%သာေပးေဆာင္။ 

(အသက္၇၀မွ၇၄နွစ္လူၾကီးမ်ားမွာ၀င္ေငြေပၚ မူတည္ 

ျပီး ၂၀%မွ၃၀% ။ ေမြးကင္းစမွ မူလတန္းေက်ာင္း 

းတက္ရမည့္အရြယ္မတိုင္ခင္ကေလးငယ္သည္၂၀% 

ေပးေဆာင္ရသည္။) 

(4)ကုသမႈကုန္က်စရိတ္ 

 

 

က်န္းမာေရးအာမခံေၾကးသည္အလုပ္ရွင္ႏွင့္

ကာယကံရွင္ကတစ္ဝက္စီေပးေဆာင္ရသည္။

(လစာမွတိုက္႐ုိက္ႏႈတ္ယူသည္) 

 

အာမခံေၾကးသည္ျမိဳ႕နယ္အလုိက္ ဝင္ေငြႏွင့္ 

မိသားစုဦးေရေပၚမူျပီး ႏွစ္စဥ္သတ္မွတ္သည္။  

ဘဏ္စသည့္မွတစ္ဆင့္ ကုိယ္တိုင္ ေပးေဆာင္ 

ရပါမည္။ 

 

(5)အာမခံေၾကး 

 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/f/index.html
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ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ “ေဆးကုသမႈ” အေၾကာင္းကို ရွင္းျပပါမည္။ ေဆးကုသမႈအဖြဲ့အစည္းတြင္ ေဆးကုသမႈခံယူနည္းခံယူပံု၊  ေဆး႐ုံ 

တက္နည္း၊ အေရးေပၚအေျခအေနတြင္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္နည္း၊ ေဆးဆိုင္ႏွင့္က်န္မာေရးအာမခံအေၾကာင္းကို မိတ္ဆက္ပါမည္။ 

1 ေဆးကုသမႈအဖြ႕ဲအစည္း 
ေရာဂါႏွင့္ဒဏ္ရာရရိွခ်ိန္တြင္ ေဆးကုသမႈအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခုတြင္ ကုသခံယူရမည္ျဖစ္သည္။ ဤအခန္္းမွာ 
၎အဖြဲ႕အစည္းအမ်ိဳးအစားနွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းကို ရွင္းျပပါမည္။ 
1-1 ေဆးကုသမႈအဖြ႕ဲအစည္း၏အေျခခံသိေကာင္းစရာ 
(1) ေဆးကုသမႈအဖြ႕ဲအစည္း၏အမ်ိဳးအစား 

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံေဆးကုသမႈအဖြဲ႕အစည္းတြင္ ေဆး႐ုံတက္ရန္လိုအပ္သည့္ပစၥည္းကိရိယာႏွင့္၊ ေဆးစစ္ႏိုင္ေသာ စက္ကိရိယာ 
အစံုရိွေသာေဆး႐ုံႀကီး၊ မိမိ၏ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ အလြယ္တကူဆရာ၀န္ျပႏိုင္ေသာ ေဆး႐ုံငယ္ႏွင့္ ေဆးခန္းဟူရွိသည္။ 
ေဆး႐ုံငယ္၊ေဆးခန္းဟုဆိုသည္မွာ ကုတင္(၂၀)ထက္နည္းေသာ ေဆးကုသမႈအဖဲြ႔အစည္းျဖစ္သည္။  ေဆး႐ုံ တက္ရန္ 

လိုအပ္သည့္ ပစၥည္းကိရိယာမပါသည္ေနရာလည္းမ်ားသည္။ ေသးငယ္ေသာ ေရာဂါ ကုသရာ ေနရာျဖစ္သည္။ 
ေဆး႐ုံႀကီးတြင္ ေဆးရံုတက္ရန္လိုအပ္သည့္ ပစၥည္းကိရိယာႏွင့္ ေဆးစစ္ရန္ပစၥည္းကိရိယာအစံုရွိသည္။ ႏိုင္ငံပိုင္၊ 

အမ်ားျပည္သူပိုင္း ေဆး႐ုံုႀကီးမ်ားတြင္ ေဆးကုသမႈပညာရပ္အလိုက္ အဆင့္ျမင့္အထူးေဆးကုသမႈစနစ္မ်ား အျပည့္အစံုရွိသည္။ 
ကုတင္(၂၀၀)အထက္ရိွေသာေဆး႐ုံႀကီးမ်ားတြင္ ေဆးကုသမႈခံယူသည့္အခါ ေဆးခန္းငယ္မွ မိတ္ဆက္စာ မပါပါက 
ေငြေၾကးပိုမုိေတာင္းခံလာသည့္အခါလည္းရိွသည္။ 
ေဆး႐ုံႀကီးတြင္ေဆး၊စက္ကိရိယာအစံုရိွၿပီးႏိုင္ငံပုိင္ေဆး႐ုံုႀကီးမ်ားတြင္အဆင့္ျမင့္အထူးကုနည္းပညာစနစ္မ်ားအျပည့္အစံုရွိသည္။
ကုတင္(၂၀၀)အထက္ေဆး႐ုံႀကီးမ်ားသို႔တက္ရာတြင္ေဆးခန္းငယ္မွမိတ္ဆက္စာမပါပါကေငြေၾကးပိုမိုကုန္က်လိမ့္မည္။ 
အရင္ေဆးရံုငယ္(ေဆးခန္း)တြင္ ေဆးကုသမႈခံယူျပီး လုိအပ္မွသာ ေဆးရံုၾကီးသို႔သြား၍ ေဆးကုသမႈခံယူရန္ တိုက္တြန္းသည္။ 
ေရာဂါျဖစ္သြားသည့္အခါ ပ်ာယာမခတ္ရန္ အနီးပတ္၀န္းက်င္တြင္ရိွ ေဆးကုသမႈ အဖြဲ့အစည္းမ်ားကို စံုစမ္းထားပါ။ 

 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/f/index.html
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。 

(2)ေဆးကုသမႈဌာန 

 ေဆးခန္း၊ေဆး႐ုံတြင္ ေရာဂါ၊ဒဏ္ရာေပၚ မူတည္ၿပီး ျပရမည့္ ေဆးကုသမႈဌာနာကို ဆံုးျဖတ္သည္။ ေဆးကုသမႈဌာန 

ဘက္စံုပါရွိေသာ အေထြေထြအထူးကုေဆး႐ုံႀကီး၊ အခ်ိဳ႕ေသာေဆးကုသမႈဌာနကို အထူးယူထားေသာေဆး႐ုံငယ္၊ 

ေဆးခန္းမ်ားရွိသျဖင့္ ေဆးရံုသြားျပသည့္အခါ  ေရာဂါ၊ဒဏရ္ာ အေပၚမူတည္ျပီး ကိုက္ညီသည့္ေဆးရံုကို ေရြးခ်ယ္မည္။ 

အဓိကအားျဖင့္ အတြင္းေရာဂါဌာန၊ ခြစဲိတ္ဌာနာ၊ ကေလးအထူးကုဌာန စသည့္ေဆးကုသမႈဌာနမ်ားရွိသည္။  ေဆး႐ုံႀကီးေလ 

ေဆးကုသမႈဌာနမ်ားေလျဖစ္သည္။ ေအာက္တြင္ ေဆးကုသမႈဌာနမ်ားႏွင့္ ၎ဌာနမ်ားတြင္ ျပနိုင္ေသာ ေရာဂါမ်ား၏ 

ဥပမာကုိေဖာ္ျပထားသည္။ 

・ေဆးကုသမႈဌာနမ်ား  

အေထြေထြကုသေရးဌာန 

(Naika) 

ေဆးကိုအသံုးျပဳျပီးကုသေပးေသာဌာနျဖစ္သည္။အေအးမိေဝဒနာကိုအစျပဳ၍ေရာဂါမ်ားကုိစစ္ေဆးကုသေပးပါသည္။ 

သင့္၏ေရာဂါအမ်ိဳးအစားကုိနားမလည္ပါက၊ဦးစြာဤဌာနတြင္စစ္ေဆးပါ။ 

ခြစိဲတ္မႈဌာန အျပင္ဒါဏ္ရာမ်ားကိုကုသေပးသည္။ ပုံမွန္အားျဖင့္ခြရဲန္လိုအပ္ေသာေရာဂါကိုကုသေပးသည္။ 

ကေလးအထူးကုဌာန ေမြးကင္းစကေလးမွ မူလတန္းကေလးအထိ အေထြေထြေရာဂါမ်ားကို ကုသေပးသည္။ 

အ႐ုိးအေၾကာအထူးကုဌာန အ႐ိုးက်ိဳး၊အဆစ္လြဲ၊ခါးနာအစရွိေသာအ႐ိုး၊အေၾကာ၊အဆစ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာေရာဂါေဝဒနာကုိကုသေပးသည္။ 

မ်က္စိအထူးကုဌာန မ်က္စိႏွင့္ပတ္သက္ေသာေရာဂါကိုကုသေပး႐ုံသာမကမ်က္စိအျမင္အာ႐ုံကိုစစ္ေဆးေပးသည္။ 

သြားအထူးကုဌာန သြားပိုးစားျခင္းစေသာသြားေဝဒနာမ်ားကိုကုသေပးသည္။ 

 

ေဆး႐ုံငယ ္ ေရာဂါအေျခအေနဆိုးရြားသည့္အခါျပေသာေဆး႐ံုႀကီး 

အေအးမိ၊ဗိုက္နာစေသာေရာဂါငယ္ ျပင္းထန္ေသာေရာဂါႏွင့္ ဒဏ္ရာ 

ေဆးခန္း၊ေဆး႐ုံငယ္ အေထြေထြအထူးကုေဆး႐ုံႀကီး 

ျပင္းထန္ေသာေရာဂါႀကီးေတြ႕ရွိခ်ိန္ 

ခြစဲိတ္ျခင္း၊ ေဆးရံုတက္ျခင္းလိုအပ္သည့္အခါ 

 

မိ္တ္ဆက္စာ

紹介状
しょうかいじょう

 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/f/index.html
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ဘာသာစကားေပါင္းစုံေနထုိင္မႈလမ္းညႊန္ 
 

 

ထို႔အျပင္နား၊နားေခါင္း၊လည္ေခ်ာင္းအထူးကုဌာန၊အေရျပားအထူးကုဌာန၊မီးယပ္သားဖြားအထူးကုဌာန၊ဆီးလမ္းေၾကာင္းအထူးကု

ဌာန၊စိတ္အထူးကုဌာနႏွင့္ဦးေႏွာက္အာ႐ုံေၾကာဌာနလည္းရွိသည္။ 

ေဆး႐ုံႀကီးတြင္သြားရမည့္ဌာနကိုမသိပါက လက္ခံေကာင္တာမွာေရာဂါအေျခအေနကုိေျပာျပၿပီးေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။ 

(3)တန္းစီစနစ္ႏွင့္ ၾကိဳတင္စာရင္းသြင္းစနစ္ 

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ေဆး႐ုံသည္ အစဥအ္လိုက္တန္းစီေစာင့္ရသည့္စနစ္ကို က်င့္သံုးေလ့ရိွသည္။ ထို့ေၾကာင့္ 

၁နာရီ၊၂နာရီထိေစာင့္ရသည့္အခါမ်ိဳးလည္း ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ျငားလည္း သြားေဆးခန္းသည္ ၾကိဳတင္စာရင္းသြင္းစနစ္ကုိ 

က်င့္သံုးေလ့ရိွသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာေဆးခန္း၊ေဆး႐ုံတြင္  ၾကိဳတင္စာရင္းသြင္းရမည့္ ေဆးရံုမ်ားလည္းရိွသည္။  ထို႔ေၾကာင့္ 

ႀကိဳတင္စုံစမ္း ထားရန္လိုအပ္ပါသည္။

http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/f/index.html
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ဘာသာစကားေပါင္းစုံေနထုိင္မႈလမ္းညႊန္ 
 

 

1 ေဆးကုသမႈအဖြ႕ဲအစည္း  

1-2 ေဆးကုသမူခံယူရန္ 

 ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၌ေဆးကုသရာတြင္ႏိုင္ငံျခားဘာသာစကားတတ္ကၽြမ္းနားလည္ေသာဆရာဝန္ႏွင့္ေဆးကုသမႈအဖြဲ႕အစည္းမွာအ

လြန္ပင္နည္းပါးလွသည္။ထို႔ေၾကာင့္ဂ်ပန္စကားနားလည္သူႏွင့္အတူတကြသြားရန္။ 

 ဘာသာေရးေၾကာင့္ ေနေရးထိုင္ေရးႏွင့္ ေဆးကုသမႈေပၚ အကန့္အသတ္ရိွသည့္အခါႏွင့့္ ဓါတ္မတည့္ေသာ 

ေဆးႏွင့္အစာမ်ားရွိပါက ေကာင္တာတြင္(သို႔)သူနာျပဳထံႀကိဳတင္ေျပာျပရန္။ 

(1)ေဆးကုသရာတြင္လုိအပ္ေသာအရာမ်ား  

က်န္းမာေရးအာမခံကတ္ကိုေဆးခန္း(သို႔) ေဆး႐ုံသြားခ်ိန္တြင္ယူေဆာင္သြားပါက ကုန္က်စရိတ္၏ အနည္းငယ္သာ 

ေပးေဆာင္ရုံႏွင့္ ေဆးကုသမႈခံယူႏိုင္သည္။ အာမခံကတ္ကိုယူမေဆာင္သြား(သို႔) အာမခံဝင္မထားပါက ကုန္က်စရိတ္အားလံုးကို 

ေပးေဆာင္ရေပမည္။အလြန္ပင္ကုန္က်လိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

ထို့အျပင္ ေနထိုင္ခြင့္ကတ္ျပား၊ အထူးရာသက္ပန္ထိုင္ခြင့္ေထာက္ခံစာ၊ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္စသည့္ သက္ေသခံအေထာက္အထား 

ယူေဆာင္သြားသင့္သည္။ ေသာက္ေနေသာေဆးရွိပါက ၎ေဆးပါယူေဆာင္သြားရန္။ 

 က်န္းမာေရးအာမခံႏွင့္ပတ္သက္၍ 4 အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာက်န္းမာေရးအာမခံ၊ 4-2 က်န္းမာေရးအာမခံ(3)၊ 4-3 

ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးအာမခံ(3)တြင္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။ 

 

1 က်န္းမာေရးအာမခံကတ္ 2 ေနထိုင္ခြင့္ကတ္ျပား(သို႔) 

ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ 

3 ယခုေသာက္ေနေသာေဆးစသည္ ့ 4 ဆရာဝန္၏ 

မိတ္ဆက္စာ(ရိွရင္) 

   

 

  

在留カード 

2016.9.1 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/f/index.html
http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/f/04_2.pdf
http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/f/04_3.pdf
http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/f/04_3.pdf
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(2) ေဆးခန္းဖြင့္ခ်ိန္ 

ေဆးခန္းေဆး႐ုံေဆးဌာနေပၚမူတည္ၿပီးကြျဲပားျခားနားသည္။ပံုမွန္အားျဖင့္တနလၤာမွေသာၾကာေန႔၏နံနက္ပိုင္းႏွင့္ညေနခင္းပိုင္း

စေနေန႔၏နံနက္ပိုင္းတြင္ဖြင့္ပါသည္။တနဂၤေႏြေန႔ႏွင့္အစိုးရ႐ံုးပိတ္ရက္မ်ားတြင္အမ်ားအားျဖင့္ပိတ္ေလ့ပိတ္ထရွိပါသည္။ 

ထို႔ေၾကာင့္ႀကိဳတင္ဖုန္းဆက္ေမးျမန္းပါ။ဖြင့္ပိတ္ခ်ိန္လြန္၌ေဆးခန္းသြားလိုပါက 

 2-2 အေရးေပၚ-ညပိုင္းပိတ္ရက္ ကိုၾကည့္ပါ။ 

 
 (3)ေဆးရုံေဆးခန္းႏွင့္ေဆးကုသမႈအဖြဲ႕အစည္းကုိရွာေဖြနည္း 

ကိုယ္ေနထိုင္ေသာပတ္ဝန္းက်င္ၿမိဳ႕နယ္မွ ထုတ္ေဝေသာ ေၾကျငာစာေစာင္၊ အင္တာနက္၊ ဖုန္းစာအုပ္မ်ားမွ 

တဆင့္ရွာေဖြႏုိင္ပါသည္။ အိမ္နီးနားခ်င္းကိုလည္းေမးႏိုင္ပါသည္။ 

ဂ်ပန္စကားနားမလည္မကၽြမ္းက်င္သူမ်ား အဖုိ႔ မိမိပတ္ဝန္းက်င္တြင္ရွိေသာႏုိင္ငံတကာကူးလူးဆက္ဆံေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ ေဆြးေႏြး 

တိုင္ပင္ၿပီးႏိုင္ငံျခားဘာသာစကားနားလည္ေသာ ေဆး႐ုံမ်ားကို ရွာေဖြ၊ မိတ္ဆက္ျခင္းမ်ား ခံယူႏိုင္ပါသည္။ 

ဂ်ပန္စကားအခက္အခဲရွိသူမ်ားအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာဖုန္းနံပါတ္မ်ားမွာသို ႔ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။ 

NPO အဖဲြ႔အစည္း AMDA ႏုိင္ငံတကာေဆးကုသမႈသတင္းဌာန 

ႏိုင္ငံျခားဘာသာစကားျဖင့္ ေဆးကုသမႈခံယူႏုိင္ေသာ ေဆးကုသမႈအဖြဲ့အစည္းကုိ မိတ္ဆက္ျခင္းႏွင့္ ေဆးကုသျခင္းႏွင့္ ျပုစုေစာင့္ေရွာက္မႈစနစ္ကို 

ရွင္းျပျခင္း ကုိ ေဆာင္ရြက္ေပးေနသည္။ 

 

တုိက်ိဳၿမိဳ႕ 

ႏိုင္ငံျခားဘာသာစကားျဖင့္ကုသလို႔ရေသာေဆးကုဌာနႏွင့္ဂ်ပန္၏ေဆးကုသမႈစနစ္ကိဘုာသာစကားအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ရွင္းျပသည္။ 

တုိက်ိဳက်န္းမာေရးစင္တာ  

(ဟီမဝရီ) 

TEL 

03-5285-8181 

ဘာသာစကား အဂၤလိပ္၊တ႐ုတ္၊ကိုရီးယား၊ထိုင္း၊စပိန္...ေနစဥ္၉း၀၀မွ၂၀း၀၀ 

 月
げつ

 

Mon 

火
か

 

Tue 

水
すい

 

Wed 

木
も く

 

Thu 

金
きん

 

Fri 

土
ど

 

Sat 

日
にち

 

Sun 

午前
ご ぜ ん

 

morning 
○ ○ ○ ○ ○ ○ × 

午後
ご ご

 

afternoon 
○ ○ ○ × ○ × × 

 

ေဆးရံု၏အေပါက္ဝတြင္ဖြင့္ပိတ္ခ်ိန္ ဇယားကုိခ်ိန္ထား 

ပါသည္။Xကပိတ္ရက္ျဖစ္သည္။ဥပမာ။ ။ဤဇယားမွာ 

ၾကာသပေတးေန႔ႏွင့္ စေနေန႔၏ ညေနခင္း၊ တနဂၤေႏြေန႔က 

ပိတ္ရက္ျဖစ္သည္။ 

ဥပမာ 

အစိုးရ႐ံုးပိတ္ရက္တြင္ပိတ္သည္။ 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/f/index.html
http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/f/02_2.pdf
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အေရးေပၚစကားျပန္ဝန္ေဆာင္မႈ 

TEL 

03-5285-8185 

ဘာသာစကား 

 

အဂၤလိပ္၊တ႐ုတ.္.တနလၤာမွေသာၾကာ ၁၇း၀၀မွ ေနာက္ေန႕မနက ္၀၉း၀၀ ၊ စေန၊ 

တနဂၤေႏြ၊အစိုးရပိတ္ရက္ ၉း၀၀မွ ေနာက္ေန႕မနက္ ၀၉း၀၀ 

ေတာင္ကိုရီးယား-ကိုရီးယား၊ ထိုင္း၊ စပိန္.. တနလၤာမွေသာၾကာ ၁၇း၀၀မွ ၂၀း၀၀ ၊ စေန၊ 

တနဂၤေႏြ၊အစိုးရပိတ္ရက္ ၉း၀၀မွ ၂၀းး၀၀ 

※ဖုန္းစကားျပန္ဝန္ေဆာင္မႈ(ေဆးရံုသြားျပခ်ိန္ႏွင့္ ေဆးကုသမႈခံယူခ်ိန္သာ) 

တုိကိ်ဳၿမိဳ႕ေဆးကုဌာနဝန္ေဆာင္မူ(ဟိမဝရီ) https://www.himawari.metro.tokyo.jp/qq13/qqport/tomintop/ 

မွႏုိင္ငံျခားဘာသာအသုံးျပဳႏုိင္ေသာေဆး႐ံုကုိရွာႏုိင္သည္။ 

 

NPOအဖြဲ့အစည္း Services for the Health in Asian and African Regions (SHARE) 

ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအတြက္ အခမ့ဲက်န္းမာေရးေဆြးေႏြးႏိုင္ပါသည္။ 

ႏုိင္ငံျခားသားက်န္းမာေရးေဆြးေႏြးမႈ 

TEL 

050-3424-0195(တုိက္႐ုိက္) 

ဘာသာစကား 

ဂ်ပန္၊အဂၤလိပ္...တနလၤာမွေသာၾကာ ၁၀း၀၀မွ၁၇း၀၀ 

ဂ်ပန္ေရာက္ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား၏က်န္မာေရးအျပင္ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ဆဲႏိုင္ငံ၏ 

ေအအုိင္ဒီအက္စ္ေရာဂါ၊ထိုင္းကုိအစျပဳၿပီးနိင္ငံရပ္ျခားမ်ား၏ေဆးကုသမႈက်န္မာေရး 

အခ်က္အလက္မ်ားရရွိႏိုင္သည္။ 

ထုိင္းဘာသာေအအုိင္ဒီအက္စ္ေဆြးေႏြးမႈ 

TEL 

080-3791-3630 

ဘာသာစကား 

ထိုင္း...ၾကာသပေတး ၉း၀၀မွ၁၆း၀၀၊စေန ၁၇း၀၀မွ၂၂း၀၀ 

တဝမ္(ဂ်ပန္ေရာက္ထိုင္းလူမ်ိဳးမ်ား၏က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအဖြဲ႕) 

 

 

NPOအဖြ႕ဲအစည္း  ASIAN PEOPLE'S FRIENDSHIP SOCIETY(A.P.F.S) 

ေဆးကုသမႈ၊ပညာေရး၊အခြန္၊မေတာ္တဆထိခိုက္ဒဏ္ရာမ်ားအျပင္အျခားေသာေနေရးထုိင္ေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာအခက္အခဲေဆြးေႏြးမႈမ်ားလက္ခံသည္။ 

ေဆြးေႏြးမႈအတြက္ၾကိဳတင္ 

ဖုန္းဆက္ရန္လုိအပ္သည္။ 

TEL 

03-3964-8739 

(တနလၤေန႔မွ ေသာၾကေန႔အထိ  

၁၁း၀၀မွ၁၈း၀၀) 

ဘာသာစကား 

 

အဂၤလိပ္၊တ႐ုတ္၊ကိုရီးယား၊ဖိလစ္ပိုင္၊ျပင္သစ္၊ျမန္မာ၊ဘဂၤါလီ၊အူရဒူ၊အီရန္ 

ေဆြးေႏြးရန္ေန႔ - စေနေန႕ (တစ္ပတ္ျခား) ၊ ၾကားရက ္(ေန႕စဥ္) 

(တျခားေန႔မ်ားတြင္ေဆြးေႏြးလိုပါက႐ုံးတာဝန္ရိွသူႏွင့္ညွိနႈိင္းပါ) 
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ဘာသာစကားေပါင္းစုံေနထုိင္မႈလမ္းညႊန္ 
 

 

  1 ေဆးကုသမႈအဖြ႕ဲအစည္း 

  1-3  ေဆးကုသမႈအဆင့္ဆင့္ 

(1) ပထမဦးဆုံးေဆး႐ံုသြားခ်ိန္တြင္ပုံမွန္လုပ္ရမည့္အခ်က္ 

အရင္ဆံုးေဝဒနာေရာဂါ၊ ဒဏ္ရာေပၚမူတည္ၿပီး ေဆးခန္း၊ေဆး႐ုံကိုရွာ။ ထိုေနာက္ေဆး႐ုံေကာင္တာတြင္က်န္းမာေရး အာမခံ 
ကတ္ျပားကိုျပ၍ လူနာေစာင့္ခန္းတြင္ ေစာင့္ေနပါ။ ထို႔ေနာက္ေဆးကုသမႈ၊ ေငြရွင္းေကာင္တာ၊ ေဆးလက္ခံ ေကာင္တာစသည့္ 
အဆင့္ဆင့္ကို လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။ ေအာက္တြင္အတိအက်ရွင္းျပထားသည္။ 
 
1. ေရာဂါ၊ဒဏ္ရာကုိျပသျခင္း 
ခံစားေနေသာ ေရာဂါ၊ ဒဏ္ရာကို ကုသေပးႏိုင္ေသာေဆးခန္း၊ေဆး႐ုံကိုရွာရန္။ 
 
2. ေဆးခန္း၊ေဆး႐ံုသုိ႔သြားေရာက္ျခင္း 
ေကာင္တာတြင္ "Shoshin" ပထမဦးစြာ ေဆးကုသခံယူမႈလို႔ေျပာၿပီး က်န္းမာေရး 
အာမခံကတ္ျပားကို ျပပါ။ ထိုအခါ  မ်ားေသာအားျဖင့္ 
ဆရာ၀န္စမ္းသပ္ျခင္းခံယူမႈေလွ်ာက္လႊာ၊ ေဆးကုသမႈေမးခြန္းလႊာကို ျဖည့္ရမည္။ 
ေဆးကုသမႈေမးခြန္းလႊာဆိုသည္မွာ ယခုႏွင့္ ယခင္က်န္းမာေရး အေျခအေန၊ 
ဓါတ္မတည့္သည္မ်ားရိွမရွိ စေသာေမးခြန္း ပံုစ ံ ျဖည့္ရပါမည္။ 
ပံုစံျဖည့္ၿပီးပါကေကာင္တာသို႔ ျပန္္အပ္ျပီး လူနာေစာင့္ခန္းတြင္ ေစာင့္ပါ။ 

 
3.ကုသခံယူမႈ 
နာမည္ေခၚပါက ဆရာ၀န္စမ္းသပ္ခန္းသို႔ ဝင္ၿပီး စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈခံယူမည္။ 
လိုအပ္ပါက ေဆးစစ္ျခင္း ေဆးထည့္ျခင္းျပဳလုပ္မည္။ အကယ္၍လိုအပ္ပါက 
ရက္ခ်ိန္းေပးပါလိမ့္မည္။ 
 
4. ေငြရွင္း 
ကုန္က်ေငြမွာအမ်ားအားျဖင့္ လက္ငင္းေငြသားျဖင့္ ရွင္းရပါမည္ (credit cardျဖင့္ 
ရွင္းလို႔ရသည့ ေနရာလည္ရွိပါသည္)။ ေဆးကုစစ္ေဆးၿပီးေနာက္ သူနာျပဳမွ ေငြရွင္း 
စာရြက္ ေပးေသာအခါမ်ားလည္းရိွတတ္သည္။ ထိုအခါတြင္ စာရြက္ကို ေငြရွင္ေကာင္တာ 
သို႕ယူေဆာင္သြားပါ။ ေငြေခ်ျဖတ္ပိုင္းအား မေပ်ာက္မပ်က္သိမ္းထားပါ။ တစ္လေဆးကု 
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သမႈ ကုန္က်ေငြ မ်ားျပားခဲ့လွ်င္ (အာမခံထားသူ၏ ၀င္ေငြပမာဏအေပၚမူတည္ျပီး အေျပာင္းအလဲရိွသည္) ေဆးကုသမႈကုန္က်ေငြ  
၏ အခ်ိဳ႕ကို ေထာက္ပံ့ေပးမည္။ ထိုအျပင္ ေဆးကုသမႈကုန္က်ေငြ ၁ႏွစ္တြင္ ယန္း ၁သိန္းအထက္ ကုန္က်သြားပါက အခြန္ေလ်ွာ့ 
ေပါ့မႈျဖင့္ ဝင္ေငြခြန္ သက္သာသည့္အခါမ်ိဳးလည္းရွိသည္။ ။ 
 
5. ေဆးယူျခင္း 
ေငြရွင္းသည့္ အခါေပးသည့္ ေဆးစာကို ယူျပီး " Chozai Yakkyoku" ဟုေရးထားေသာ 
ေဆးဆိုင္သို႔သြားကာ ေဆးယူပါ။ (ေဆးရုံျပင္ပေဆးဆိုင္ရိွသည့္ အခါ) ေဆးဖိုးကုိ 
သက္သက္ ေပးရွင္းရမည္။ အခ်ိဳ႕ေဆးရံုတြင္ ေဆးရံုတြင္း ေဆးဆိုင္ရိွသည္။ ထိုအခါ 
ေဆးကုသမႈကုန္က်ေငြတြင္ ေဆးဖိုးလည္းပါ၀င္ေနသည္။  
ေနာက္တစ္ၾကိမ္ ဆရာ၀န္ျပမည့္အခ်ိန္တြင္  ေဆးရံုကတ္ကို ယူေဆာင္လာ၍ 
စာရင္းလက္ခံ စက္သို႔မဟုတ္ေဆးကုသမႈဌာနတြင္ နာမည္စာရင္းေပးရမည္။ 
ေကာင္တာတြင္ စာရင္းေပးရသည့္အေျခအေနမ်ိဳးလည္းရွိသည္။ စာရင္းေပးသည့္ေနာက္ပိုင္း၏ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအဆင့္ဆင့္မွာ 
ပထမဦးစြာ ေဆးကုသမႈခံယူသည့္ ပံုစံအတိုင္းျဖစ္သည္။ 
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ဘာသာစကားေပါင္းစုံေနထုိင္မႈလမ္းညႊန္ 
 

 

1 ေဆးကုသမႈအဖြ႕ဲအစည္း 

(2) ဘာသာစကားမ်ိဳးစုံ ေဆးကုသမႈေမးခြန္းလႊာ 

Kanagawa ႏုိင္ငံတကာဆက္ဆံဖလွယ္ေရးအသင္း၏  အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမွ ဘာသာစကားမ်ိဳးစုံ 
ေဆးကုသမႈေမးခြန္းလႊာကို ရရိွႏိုင္သည္။ ထို႔အျပင္ AMDAႏုိင္ငံတကာေဆးကုသစင္တာမွ ဘာသာစကားမ်ိဳးစံု 
ေလွ်ာက္လႊာကိုရရွိႏုိင္သည္။ အင္တာနက္မွ Download ဆဲြယူႏိုင္သည္။ 
 

ဘာသာစကားမ်ဳိးစံု ေဆးကုသမႈေမးခြန္းလႊာ 

http://www.kifjp.org/medical/ 

ေဆးကုသမႈဌာနအလိကု္၊ ဘာသာစကာအလိုက္ ရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။ 

 

AMDA International Medical Information Center 

http://amda-imic.com/ 

အဂၤလိပ္၊တ႐ုတ္၊ကိုရီးယား၊စပိန္၊ထိုင္း၊ေပၚတူဂီ၊ဖိလစ္ပိုင္ဘာသာျဖင့္ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။ 

 

 (3) ေဆးကုသမႈဆုိင္ရာအေခၚအေဝၚ 

ဘာသာစကားအလိုက္ ေရာဂါလကၡဏာႏွင့္ ေရာဂါအမည္၏ အေခၚအဝၚကိုသိရိွလိုပါက 1-3(2) 

ဘာသာစကားမ်ိဳးစံုေဆးကုသမႈေမးခြန္းလႊာတြင္ၾကည့္ပါ။ 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/f/index.html
http://amda-imic.com/
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1 ေဆးကုသမႈအဖြ႕ဲအစည္း 

1-4 ေဆး႐ံုတက္ျခင္းအေထြေထြ 

ဆရာ၀န္သည္ ေရာဂါအေျခအေနကို စမ္းသပ္ျပီး ေဆး႐ုံတက္ရန ္ လိုမလို၊ ေဆးရံုတက္ရမည့္ကာလကို ဆံုးျဖတ္မည္။ 

ဆရာဝန္ထံမွ ေဆး႐ုံတက္ရန္ၫႊန္ၾကားလာပါက ေဆး႐ုံတက္ျခင္းဆိုင္ရာေဆြေေႏြးဌာနတြင္ တာဝန္ရွိသူႏွင့္အတူ 

တက္ရမည္ရက္ကို ဆံုးျဖတ္ၿပီး လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုရွင္းျပလိမ့္မည္။ 

 

 (1)  လူနာခန္း 

လူနာခန္းမွာ တစ္ေယာက္ခန္း၊ ႏွစ္ေယာက္ခန္း၊ ေလးေယာက္ခန္း၊ ေျခာက္ေယာက္ခန္းစသည့္ ရိွသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ 

ေလးေယာက္ (သို႔) ေျခာက္ေယာက္ခန္းမွာ ေနၾကသည္။ ေဆးကုသမႈ၏လိုအပ္ခ်က္ေၾကာင့္ ေဆး႐ုံကဆံုးျဖတ္သည့္အခါမအွပ 

တစ္ေယာက္ (သို႔) ႏွစ္ေယာက္ခန္းတြင္ ေနလိုပါက အပိုေၾကး ေပးေဆာင္ရပါမည္။ အပိုေၾကးသည္ ေဆးရံုေပၚမူတည္၍ 

အေျပာင္းအလဲရိွေသာ္လည္း ပံုမွန္အားျဖင္ ့တစ္ေန႔ကုန္က်ေငြသည္ ယန္း၂၀၀၀မွ ၁၀၀၀၀အထိ ရွိသည္။ 
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1 ေဆးကုသမႈအဖြ႕ဲအစည္း 

(2) ပုံမွန္ေဆး႐ံုတက္နည္းအဆင့္ဆင့္ 

ပံုမွန္အားျဖင့္ ေဆး႐ုံတက္မည့္ေန႔ရက္ႏွင့္အခ်ိန္၊ ယူေဆာင္သြာမည့္ပစၥည္းမ်ားရွင္းျပျခင္းကိုခံယူျပီး ကတိခံ၀န္ခ်က္၊ 

သတိေပးခ်က္မ်ားကိုလက္ခံရရိွမည္။ ေဆး႐ုံတက္ရန္္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုေဆာင္ရြက္ျပီးမွ ေဆးရံုတက္ရမည္ျဖစ္သည္။ 

ဆရာဝန္က ေရာဂါ အေျခအေနကို ၾကည့္၍ ေဆးရံုဆင္းခ်ိန္အားဆံုးျဖတ္မည္ျဖစ္သည္။ အေသးစိတ္ကို 

ေအာက္တြင္ေလ့လာႏိုင္သည္။ 

 

1 ေဆး႐ံုတက္ရာတြင္ေဆာင္ရြက္ရမည့္အခ်က္မ်ား 

ေဆး႐ုံတက္ရန္ေလွ်ာက္လႊာျဖည့္ၿပီးလိုအပ္သည့္အရာ(က်န္းမားေရးအာမခံကတ္၊ေဆးကုလက္

မွတ္၊အာမခံေငြ)ကိုတင္ျပပါ။ လိုအပ္ပါကအစားအေသာက္အေလ့အက်င့္၊ ဘာသာေရးႏွင့္ 

ပတ္သက္မႈမ်ားကို အာဟာရေဗဒပညာရွင္ကို ၾကဳိတင္ေျပာျပထားပါ။ 

တစ္ခန္းတည္းအတူတူေနေသာ လူနာမိတ္ေဆြအားေျပာစရာရိွပါက သူနာျပဳထံသို႔ 

တစ္ဆင့္ေျပာခုိင္းပါ။ အတြင္းခံအဝတ္ႏွင့္ ေရခ်ိဳးမ်က္ႏွာသစ္သံုးပစၥည္းမ်ားကိုယူေဆာင္လာပါ။ 

 

2 ေဆး႐ံုတက္ခ်ိန္အတြင္း 

ဧည့္ေတြ႔ခ်ိန္ကိုေသခ်ာလိုက္နာ၍သူတစ္ပါးအားအေႏွာင့္အယွက္မေပးမိေအာင္ေနထိုင္ပါ။

ကေလးအထူးကုဌာနတြင္ဧည့္ေတြ႕ခ်ိန္ကို ကန္႔သတ္ထားပါသည္။ ခြစဲိတ္ခါနီးတြင္ 

ဆရာဝန္ထံမွ ရွင္းလင္းေျပာၾကားေပးၿပီးေနာက္ ကတိဝန္ခံလက္မွတ္ေရးထိုး 

ရမည္ျဖစ္သည္။ နားမလည္ပါက အားမနာပဲေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။ ေဆးကုသမႈအတိုင္ပင္ခံ 

ရိွလွ်င္တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးႏိုင္ပါသည္။ 

 

3 ေဆး႐ံုဆင္းခ်ိန္ 

ကုန္က်ေငြကို ေပးသြင္းျပီး ေဆး႐ုံမွဆင္းႏိုင္ပါသည္။  

 

 

 

 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/f/index.html
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1 ေဆးကုသမႈအဖြ႕ဲအစည္း 

1-5 သတိထားရမည့္အခ်က္ 

(1)ေဆးခန္း၊ေဆး႐ံုအတြင္းသတိထားရမည့္အခ်က္မ်ား 

ေဆးခန္း၊ေဆး႐ုံအတြင္း စမတ္ဖုန္းစသည့္ ဆက္သြယ္ေရးကိရိယာမ်ားအသံုးမျပဳရ။ 

ၾကိုတင္စာရင္း သြင္းထားေသာ အခ်ိန္ ၊ဧည့္သည္ေတြ႕ခ်ိန္ကို အခ်ိန္မွန္ ေစာင့္စည္းပါ။ 

စစ္ေဆးခ်က္ရလဒ္ႏွင့္ ေဆးအသံုးျပဳနည္းကို ေသခ်ာစြာနားလည္ေအာင္လုပ္ရန္အေရးႀကီးသည္။ 

 

 

(2)ဘာသာစကားအခက္အခဲ 

ဘာသာစကားအခက္အခဲအတြက္စိတ္ပူပါကစကားျပန္ဝန္ေဆာင္မႈ၊စကားျပန္လုပ္ေပးႏိုင္သူ

ႏွင့္အတူတကြေဆး႐ုံသို႔သြားပါ။အခ်ိဳ႔ၿမိဳ႕နယ္၏ႏိုင္ငတံကာဆက္ဆံေရးအဖြဲ႕သည္စကားျပန္

ဝန္ေဆာင္မူလုပ္ေပးပါသည္။ေဆး႐ုံအခ်ိဳ႕တြင္ရိွေသာေဆးကုသမႈအတိုင္ပင္ခံႏွင့္လည္းေဆြ

းေႏြးႏိုင္ပါသည္။ 

 

(3)ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ေဆးကုသမႈစနစ္ကုိနားလည္သေဘာေပါက္မႈမရွိလွ်င္ 

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ေဆးကုသမႈစနစ္သည္ ကာယကံရွင္ကိုယ္တိုင္က ေလွ်ာက္ထားမွ ေထာက္ပံံ့မႈကိုခံယူႏိုင္သည့္စနစ္မ်ားေသာေၾကာင့္ 

စနစ္ကို နားလည္ထားရန္အေရးၾကီးသည္။ ေကာင္တာမွာေမးျမန္ျခင္း ၊ ေဆးကုသမႈအတိုင္ပင္ခံရွိပါက ၎ႏွင့္တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။ 

အခမဲ့ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးႏိုင္သည္။ ေဆြးေႏြးသည့္အရာမ်ားကို လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားေပးမည္ျဖစ္သည္။ စိတ္ခ်လက္ခ်ေဆးကုသမႈခံယူရန္ 

ကူညီေပးသည့္အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ ေဆးကုသမႈအတိုင္ပင္ခံႏွင့္ အားမနာဘဲ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးသင့္သည္။ 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/f/index.html
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2 အေရးေပၚအေျခအေန 

ေရာဂါႏွင့္ ဒဏ္ရာသည္ ႐ုတ္တရက္ ျဖစ္ေပၚတတ္သည္။ ထိသုို႔ျဖစ္လာပါက မည္က့ဲသုိ႔ေဆာင္ရြက္သင့္သနည္း။ ေဆး႐ုံကားေခၚျခင္း၊ 

ညႏွင့္ေဆး႐ုံပိတ္ရက္ျဖစ္ခဲ့ပါက အေရးေပၚ ျပသႏုိင္သည့္ေဆးခန္း၊ေဆး႐ုံမ်ားအား မိတ္ဆက္ေပးပါသည္။ 

 

2-1 ႐ုတ္တရက္အေရးေပၚေရာဂါ၊ဒါဏ္ရာေၾကာင့္အေရးေပၚလူနာတင္ယာဥ္ေခၚလုိလွ်င္ 

ဖုန္းနံပါတ္၁၁၉ကိုအေၾကာင္းၾကားပါ။၁၁၉နံပါတ္သုိ႔အိမ္ဖနု္း၊အမ်ားသံုးဖုန္း (စာမ်က္ႏွာ 

အေရးေပၚအခ်ိန္1-1(2)အမ်ားသုံးဖုန္းျဖင့္ေခၚဆိုနည္းတြင္ၾကည့္ပါ)၊ လက္ကိုင္ဖုန္း မည္သည္ မွ 

မဆိ ုေခၚႏိုင္သည္။ ဖုန္းျဖင့္၁၁၉ကုိ ဆက္လွ်င္မီးသတ္အဖြဲ႕မွ ကိုင္လိမ့္မည္။ မီးေလာင္မႈ(Kaji) 

လား၊ အေရးေပၚ(KyuuKyuu)လား ေမးလိမ့္မည္။ ထိအုခ်ိန္တြင္စိတ္ေအးေအးထားၿပီး 

အေရးေပၚ (KyuuKyuu)လို႔ေျဖပါ။ လူနာ၏ ေနရပ္လိပ္စာကို ေျပာျပပါ။ ထိုေနာက္ဘယ္သူက၊ 

ဘယ္အခ်ိန္၊ ဘယ္ေနရာ၊ ဘယ္လိုျဖစ္တာကုိ ရွင္းလင္းစြာ ေျပာျပပါ။ လူနာဦးေရႏွင့္ အသက္၊ 

လိင္(က်ား၊မ) စသည္ကိုလည္း ေမးရင္ေျဖၾကားေပးပါ။ ေနာက္ဆုံးတြင္ဖုန္းဆက္သူ၏ 

နာမည္ႏွင့္ ဖုန္းနံပါတ္ကုိေျဖေပးပါ (စာမ်က္ႏွာအေရးေပၚအခ်ိန္ 1-2(2)ေဆး႐ုံကား ေခၚဆိုနည္း 

ဥပမာအေမးအေျဖတြင္ၾကည့္ပါ)။ 

ဖုန္းသည္အခမဲ့ဖုန္းျဖစ္သည္။ ေဆး႐ုံကားသည္အခမဲ့ျဖစ္သျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္ကား၊ 

တကၠစီျဖင့္သြား၍ ရေသာျပင္းထန္သည့္ ဒဏ္ရာမဟုတ္ပါကအသံုးျပဳ၍မရပါ။ 

ထို႔ေၾကာင့္ကိုယ္ပိုင္အေရးေပၚကတ္ (စာမ်က္ႏွာအေရးေပၚအခ်ိန္ 1-2(1)တြင့္ၾကည့္ပါ)ကို ၾကိဳတင္ျပဳလုပ္ကာ ကိုယ္ႏွင့္မကြာယူေဆာင္ထားရန္။ 

 

 

  

http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/f/index.html
http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/p/01_1.pdf
http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/p/01_1.pdf
http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/p/01_2.pdf
http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/p/01_2.pdf
http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/p/01_2.pdf
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2 အေရးေပၚအေျခအေန 

2-2 ည၊ေဆး႐ံုပိတ္ရက္ 

 ေဒသအသီးသီးရွိအေရးေပၚေဆးကုသမႈစနစ္ကိုအသံုးျပဳႏိုင္သည္။အေရးေပၚေဆးကုသစနစ္သည္တနဂၤေႏြ၊အစိုးရပိတ္ရက္၊ေဆး႐ုံပိတ္

ရက္မ်ားတြင္အသံုးျပဳႏိုင္ရန္”ပိတ္ရက္သုံးအေရးေပၚေဆးခန္း”၊ညတြင္အသံုးႏိုင္ရန္”အေရးေပၚေဆးကုစင္တာ””ညအေရးေပၚစင္တာ”၊ပိတ္ရက္တြ

င္သြားကုိက္ပါက”သြားက်န္မာေရးအေရးေပၚစင္တာ”၊အေရးေပၚအေျခအေနတြင္ဆရာဝန္ထံသုိ႔ဖုန္းဆက္မိတ္ဆက္ေပးသည့္”အေရးေပၚသတင္း

အခ်က္အလက္စင္တာ””အလွည့္က်အိမ္ဆရာဝန္စနစ္”မ်ားရွိသည္။ 

 သို႔ေသာ္ေဒသအလိုက္အေခၚအေဝၚကြဲျပားေလ့ရိွသည္။အေရးေပၚေဆးကုသမႈဌာနမ်ားကုိ႔ၿမိဳ႕နယ္ထုတ္ေၾကျငာစာေစာင္တြင္ေဖာ္ျပထား

သည္။ဖုန္းဆက္၍ ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။ သို႔အတြက္ ႀကိဳတင္၍စာေစာင္မွမွတ္သားၿပီးၿမိဳ႕နယ႐္ုံးသို႔ေမးျမန္းထားရန္။ 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/f/index.html
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3 ေဆးဆုိင္ 

ေရာဂါေဝဒနာေပ်ာက္ကင္းရန္ေဆးေသာက္ရမည္။ေဆးေသာက္ရာတြင္ ေဘးထြက္ဆုိးက်ိဳးရွိသျဖင့္ သတိထားေသာက္ပါ။ ဒီေနရာတြင္ 

ေဆးစာရြက္၊ေဆးဝယ္နည္း၊အသံုးျပဳပံုကိုမိတ္ဆက္ေပးမည္။ 

3-1 ေဆးဌာန၊ ေဆးစပ္ဌာန၊ ေဆးဆုိင္(drug store)၏ကြျဲပားခ်က္ 

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ေဆးဌာန၊ ေဆးစပ္ဌာန(ဆိုင္)၊ ေဆးဆိုင္(drug store)ရွိသည္။ ၎တုိ႔၏ကြျဲပားခ်က္မွာေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။ 

 

ေဆးဌာန ေဆးေရာင္းသည္။ 

ေဆးစပ္ဌာန(ဆုိင္) ေဆးေရာင္းသည္ ထိုအျပင္ဆရာဝန္၏ေဆးစာအတိုင္းေဆးစပ္ေပးသည္။ 

ေဆးဆုိင္(drug store) ေဆးအျပင္က်န္းမာေရးအသံုးအေဆာင္ပစၥည္း၊ေနစဥ္သံုးပစၥည္း၊အလွကုန္မ်ားေရာင္းသည္။ 

 

3-2 ေဆးဝယ္နည္း 

 ေဆးဌာနႏွင့္ေဆးဆိုင္တြင္ေခါင္း၊ခါး၊ဗိုက္နာေပ်ာက္ေဆး၊ေခ်ာင္းဆိုးေပ်ာက္ေဆးမ်ားဝယ္ႏိုင္သည္။က်န္းမာေရးအာမခံအသံုးမျပဳႏိုင္ 

သျဖင့္ကုန္က်ေငြမွာကိုယ္တိုင္ေပးရမည္။ 

 ဆရာဝန္ထံမွ ရရွိသည့္ ေဆးစာျဖင့္ ေဆး၀ယ္ရမည့္အခါ ေဆးစပ္ဌာန(ဆိုင္)သို႔ သြားရမည္။ က်န္မာေရးအာမခံ ထားပါက 

အာမခံအသံုးျပဳႏိုင္ျပီး ကုန္က်စရိတ္၏ အခ်ိဳ႕ကိုသာ ေပးေဆာင္သည္။ အထူးသတ္မွတ္ျခင္းမရွိပါက ေဆးစာ၏သက္တမ္းသည္ 

ထုတ္သည့္ရက္အပါအ၀င္ ၄ရက္သာျဖစ္သည္။ သက္တမ္းထက္ေက်ာ္လြန္ပါက ေနာက္တစ္ေခါက္ ေဆးခန္းသို႔ျပန္ျပျပီး ေဆးစာျပန္ထုတ္ရမည္ 

ျဖစ္သည္။ ယခင္အသံုးျပဳေသာေဆးႏွင့္တူညီေသာေဆးကို ထပ္မံဝယ္ယူလိုပါက ဆရာဝန္၏ေဆးစာမရိွပါကဝယ္လုိ႔မရပါ။ 
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3-3 ေဆး၏အသုံးျပဳနည္း 

 ေဆးဌာန၊ေဆးဆိုင္တြင္ ေဆးေသာက္သံုးနည္း၊ ေသာက္သံုးရာမွာ သတိထားသင့္သည့္အခ်က္ႏွင့္  ေဘးထြက္ဆုိးက်ိဳးတို႔ကို 

ေမးျမန္းရွင္းျပျခင္းခံယူႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ေဆးဆိုင္တြင္စကားျပန္မရွိေသာေသာေၾကာင့္ ဂ်ပန္စကားနားလည္သူႏွင့္အတူသြားဝယ္ပါ။ 

ဝယ္ထားေသာေဆးအသံုးျပဳနည္းကိ ုႏုိင္ငံျခားဘာသာျဖင့္ ရွင္းျပႏုိင္ျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ နားမလည္လွ်င္ နားလည္သူအား ဘာသာျပန္ခိုင္းပါ။ 
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4 အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာ က်န္းမာေရးအာမခံ 

 ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ေနထိုင္ေသာမည္သူမဆိုတစ္ခုခုေသာအမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာက်န္းမာေရးအာမခံထားရမည္။၎အာမခံတြင္ကုမၸဏီႏွင့္ရံုးဌ

ာနတြင္အလုပ္လုပ္သူမ်ားထားႏိုင္သည့္ "က်န္းမာေရးအာမခံ"ႏွင့္ ထိုမွအက်ံဳးမ၀င္သူမ်ားထားရမည့္"ျပည္သူက်န္းမာေရးအာမခံ" ဟု 

၂မ်ိဳးရွိသည္။ 

4-1 ေဆးကုသမႈစရိတ္ ႏွင့္အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာ က်န္းမာေရးအာမခံ 

(1) ေဆးကုသမႈစရိတ္ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာက်န္းမာေရးအာမခံ 

အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာက်န္းမာေရးအာမခံထားပါက မူအားျဖင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး တသမတ္တည္း သတ္မွတ္ထားသည့္အတိုင္း  

ေဆးကုသမႈစရိတ္၏ ၃၀%သာေပးေဆာင္ရမည္။ သိုေသာ္က်န္မာေရးအာမခံ ထားရိွျခင္းမရိွသူက ေဆးကုသမႈအဖဲြ႔အစည္းတြင္ 

ကုသမႈခံယူပါက ကုန္က်စရိတ္ အားလုံးကို ကာယကံရွင္က ေပးေဆာင္ရ႐ုံသာမက၊ ေဆးကုသမႈစရိတ္ကုိ လြတ္လပ္စြာ 

ေတာင္းဆိုႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ေစ်းႀကီးႀကီးေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

 
 (2) က်န္းမာေရးအာမခံအသုံးျပဳမရေသာကုသမႈ 

ပံုမွန္အားျဖင့္က်န္းမာေရးအာမခံထားပါကကုန္က်ေငြပမာဏ၏၃၀%သာေပးေဆာင္ရေသာ္လည္း၊ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ကုသမႈမ်ားတြင္

အာမခံအသံုးမျပဳႏုိင္ပါ။ 

ယန္း ၉၀၀ 

ကုန္က်ေငြ၏၃၀%သာေပးေဆာင္ရ။ 

*အသက္အလိုက္ ကုန္က်ခံရသည့္ အခ်ိဳးအစား 

အေျပာင္းအလရဲွိသည္။ 

 

 

[ဥပမာ] ေဆးကုသမႈစရိတ္ ယန္း၃၀၀ဝျဖစ္ပါက 

ယန္း ၄၅၀၀ 

ကုန္က်ေငြပမာဏအားလုံးေပးေဆာင္ရ။ 

က်န္းမာေရးအာမခံထားရွိသ ူ က်န္းမာေရးအာမခံမထားရွိသူ 
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က်န္းမာေရးအာမခံအသုံးျပဳ၍ မရေသာကုသမႈ 

 

ကားမေတာ္တဆ ထိခုိက္ဒဏ္ရာ 

ႏွင့္သူတပါးေၾကာင့္ 

ရေသာဒါဏ္ရာ 

လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏သတိမမူမႈေၾကာင့္ဒါဏ္ရာရရိွခဲ့ပါက၊ထုိလူမွကုသမႈ၏ကုန္က်ေငြကုိေပးေဆာင္ရသည္။ 

ကားတုိက္ၿပီးထြက္ေျပးသြားခ့ဲပါကေလ်ာ္ေၾကးေငြအခက္အခဲရိွသည့္အေျခအေနတြင္ဥပေဒအတြင္းသတ္မွတ္ထားေသာ 

နစ္နာေၾကးကုိေထာက္ပ့ံသည့္စနစ္(အစိုးရေလ်ာ္ေၾကးစနစ္)လည္းရွိသည္။ 

သဘာဝပုံမွန္ကုိယ္ဝန္ေဆာင္မႈ၊ 

မီးဖြားျခင္း 

ေရာဂါမွအပအေၾကာင္းတစ္ခုခုေၾကာင့္ 

ကုိယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္း 

က်န္းမာေရးစစ္ေဆးမႈ၊အေသးစိတ္ 

က်န္းမာေရးစစ္ေဆးမႈ၏ 

ကုန္က်စရိတ္အနည္းငယ္ကုိ 

ေထာက္ပ့ံသည့္ ၿမိဳ႕နယ္႐ုံးလည္း 

ရိွသည္။  

ကာကြယ္ေဆးထုိးျခင္း 

(ဥပေဒကသတ္မွတ္ထားေသာ 

ကာကြယ္ေဆးထုိးျခင္းမွအပ) 

 

အလွအတြက္ျပဳျပင္ခြစဲိတ္မူ၊ 

သြားျပဳျပင္မူ 

 

အလုပ္သြားခ်ိန္ႏွင့္လုပ္ခ်ိန္အတြင္း 

ဒဏ္ရာ၊ မေတာ္တဆထိခုိက္ဒဏ္ရာရမႈ 

(အလုပ္အာမခံႏွင့္သာဆုိင္သည္)။ 

ေဆး႐ံုတက္ခ်ိန္တြင္ 

တစ္ေယာက္ခန္းေနပါက 

ထုိကုန္က်ေငြ 

 

က်န္းမာေရးအာမခံတြင္ 

သက္မွတ္ထားေသာစစ္ေဆးမႈ၊ခြစဲိတ္မႈ၊ 

ကုသမႈ၊ေဆးဝါးမွအပ 

 

(3) ပုဂၢလိက ေဆးကုသမႈအာမခံ 

ေဆးကုသမႈအာမခံတြင္ အသက္အာမခံကုမၸဏီမွ ေရာင္းေသာ ပုဂၢလိကေဆးကုသမႈအာမခံရွိသည္။ ၎သည ္အာမခံေၾကးကုိ ပံုမွန္းသြင္းၿပီး 

ေရာဂါ(သို႔) ဒဏ္ရာရရွိျပီး ေဆးရံုးတက္၊ ေဆးခန္းျပသည့္အခါ သတ္မွတ္ထားေသာခြစဲိတ္မႈျပဳလုပ္သည့္အခါ ေထာက္ပံ့ေၾကးကို ခံစားႏိုင္သည္။ 

ထို႔ေၾကာင့္ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာက်န္းမာေရးအာမခံမထားလွ်င္ ေဆးကုသမႈစရိတ္အားလုံးကို ေခတ ၱစိုက္ထားရမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သတိထားပါ။

http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/f/index.html


 
 

 

 
 Fေဆးကုသမႈ ထိပ္သို႔ 

F ေဆးကုသမႈ 
 

ဘာသာစကားေပါင္းစုံေနထုိင္မႈလမ္းညႊန္ 
 

 

4 အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာက်န္းမာေရးအာမခံ 

4-2 က်န္းမာေရးအာမခံ 

 (1) အာမခံထားရမည့္သူ 

ကုမၸဏီႏွင့္ရံုးခန္းတြင္အလုပ္လုပ္သူ။ 

  

 (2)အာမခံထားနည္း 

ကုမၸဏီႏွင့္ရံုးခန္းမွတစ္ဆင့္ လုပ္ေဆာင္ရမည္။ အလုပ္ရွင္အား ေမးျမန္းပါ။ 

 

(3)အာမခံကတ္ျပား (က်န္းမာေရးအာမခံထားသူေထာက္ခံစာကတ္ျပား) 

အာမခံထားလွ်င္ “အာမခံကတ္" ထုတ္ေပးလိမ့္မည္။ ထိုကတ္သည္ အာမခံထားေၾကာင္း သက္ေသျပဳ ေပးသျဖင့္ ေသေသခ်ာခ်ာသိမ္းထားပါ။ 

ထိကုတ္တြင္ အာမခံထားသူ၏ ေနရပ္လိပ္စာ၊ နာမည္ကိ ု  ေဖၚျပထားသည္။  အာမခံကတ္ကို ကုသမူ ခံယူလွ်င္ ေကာင္တာတြင္ ျပပါ။ 

ျပည္တြင္းခရီးသြားလွ်င္ ယူေဆာင္သြားပါ။ အာမခံကတ္ျပားကုိ ငွားျခင္း၊ ေရာင္းျခင္းမလုပ္ေဆာင္ရန္။ 

 (4) ေဆးကုသမႈအဖြဲ႔အစည္းတြင္ ေပးေဆာင္ရမည့္ ေဆးကုသမႈ၏ကုန္က်ေငြပမာဏ 

  ေရာဂါေဝဒနာကုိကုသလွ်င္၃၀%သာေပးေဆာင္ရမည္။သို႔ေသာ္အသက္၇၀မွ၇၄ႏွစ္ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ဝင္ေငြေပၚမူတည္ၿပီး၂၀%မွ၃၀%ေပး

ရမည္ျဖစ္သည္။ေမြးကင္းစမွ မသင္မေနရပညာေရးမတုိင္မီအတြင္းကေလးငယ္မ်ားသည္၂၀%ေပးေဆာင္ရသည္။ 

က်န္မာေရးအာမခံ(အာမခံထားသူ၊ အာမခံထားသူ၏မွီခုိ)၏ေပးရမည့္ေငြ 

မသင္မေနရပညာေရးမတုိင္မီ ဝင္ေငြမ်ား၊ပံုမွန္၊နည္းသူ 

 

၂၀% 

ေက်ာင္းၿပီး - ၆၉ႏွစ္ 

 

အလုပ္ဝင္ေငြမ်ား၊ပံုမွန္၊နည္းသူ  ၃၀% 

၇၀ႏွစ္မွ၇၄ႏွစ္ အလပု္ဝင္ေငြမ်ား ၃၀% 

ဝင္ေငြပံုမွန္၊နည္းသူ ၂၀% 

မွတ္ခ်က္။ ။၇၅ႏွစ္အထက္(၆၅-၇၄ႏွစ္ရွိသူအနက္ သက္မွတ္ထားေသာမသန္စြမ္းျခင္းရိွသူ) သည္ 

ဒုထိယပိုင္းသက္ႀကီးရြယ္အုိက်န္းမာေရးစနစ္ႏွင့္သာ ဆိုင္သည္။ 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/f/index.html
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 (5) အာမခံေၾကး 

အာမခံေဆာင္ေငြသည္ လစာမွႏုတ္ယူထားသည္။ ေပးေဆာင္ရမည့္ပမာဏသည္ ရရိွသည့္လစာတြင္ မူတည္ၿပီး အလုပ္ရွင္ႏွင့္ ကာယကံရွင္က 

တစ္ဝက္စီေပးေဆာင္ရမည္။ 

(6) က်န္းမာေရးအာမခံ၏ အာမခံေငြအမ်ိဳးအစားႏွင့္ အေၾကာင္းအရာ 

(Japan Health Insurance Association) https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/sbb31700/1940-252 

အုပ္စုခြ ဲ   အာမခံေငြအမ်ိဳးအစား 

ဖ်ားနာ၊ဒဏ္ရာရခ်ိန္   အာမခံထားသူ အာမခံထားသူ၏မီွခုိ 

္ က်န္းမာေရးအာမခံကတ္ျပားျဖင့္ 

ေဆးကုသမႈခံယူသည့္အခါ 
→ 

ေဆးကုသစရိတ္ 

ေဆး႐ုံတက္စဥ္စားေသာက္စရိတ္ 

ေဆး႐ုံတက္စဥ္ေနထိုင္ကုန္က်စရိတ္ 

အာမခံေဘာင္အျပင္ေဆးကုသစရိတ္ 

အိမ္တိုင္ရာေရာက္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္စရိတ္ 

မိသားစုေဆးကုသစရိတ္ 

မိသားစုအိမ္တိုင္ရာေရာက္ျပဳစု 

ေစာင့္ေရွာက္စရိတ္ 

 

အာမခံကတ္ျပားမရွိေသာေၾကာင့္ 

ေဆးကုသစရိတ္စိုက္ရမည့္အခါ 
→ 

ေဆးကုသစရိတ္ 

ေစ်းႏႈန္းျမင့္ေဆးကုသစရိတ္ 

ေစ်းႏႈန္းျမင့္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္၊ 

ေဆးကုသစရိတ္ 

မိသားစုေဆးကုသစရိတ္ 

ေစ်းႏႈန္းျမင့္ေဆးကုသစရိတ္ 

ေစ်းႏႈန္းျမင့္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္၊ေဆးကုသစရိတ္ 

အေရးေပၚလူနာသယ္သည့္အခါ → လူနာသယ္စရိတ္ မိသားစုသယ္ယူပို႔ေဆာင္စရိတ္ 

ကုသမႈအတြက္အလုပ္နားသည့္အခါ → ဖ်ားနာဒဏ္ရာေထာက္ပံံ့ေငြ   

မီးဖြားသည့္အခါ 

 
→ 

ႏို႔စုိ႔ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေငြ 

မီးဖြားျခင္းေထာက္ပံံ့ေငြ 
မိသားစု ႏို႔စုိ႔ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေငြ 

ေသဆုံးသည့္အါ → သျဂၤိဳလ္စရိတ္ မိသားစု သျဂၤိဳလ္စရိတ ္

အလုပ္မွ ႏုတ္ထြက္သည့္အခါ 

(သတ္မွတ္ထားေသာအခ်ိန္အထိ 

အာမခံေငြရႏုိင္သည္) 

→ 

ဖ်ားနာဒဏ္ရာေထာက္ပံံ့ေငြ 

မီးဖြားျခင္းေထာက္ပံံ့ေငြ 

ႏို႔စုိ႔ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေငြ 

သျဂၤိဳလ္စရိတ္ 

 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/f/index.html
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4-3 ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးအာမခံ 

(1)အာမခံထားရမည့္သူ 

က်န္းမာေရးအာမခံထားျခင္းမရိွသူသည္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးအာမခံထားရမည္။ ေနထိုင္သူအေျခခံစာရင္းမွာ စာရင္း၀င္ထားေသာ 

ႏိုင္ငံျခားသားသည္ က်န္းမာေရးအာမခံ၀င္ထားျခင္းမရွိပါက ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးအာမခံထားရမည္။ ေနထိုင္ခြင့္ ၃လေအာက္ျဖစ္ေသာ္လည္း 

၃လအထက္ေက်ာ္လြန္၍ ေနထိုင္သြားႏိုင္သည္ဟု ယူဆႏိုင္လွ်င္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး အာမခံ ထားရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သတိထားရမည္။ 

သို့ေသာ ္ ဂ်ပန္နွင့္ လူမႈဖူလံုေရးသေဘာတူညီခ်က္ ခ်ဳပ္ဆိုထားသည္ႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံသားသည္ လူမႈဖူလံုေရးစနစ္ ၂မိ်ဳးထပ္၀င္ျခင္းကို ေရွာင္ရန္ 

ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးအာမခံထားရန္ မလိုအပ္သည္အခါမ်ားလည္းရိွသည္။ (ဂ်ပန္တြင္ကုသမႈကုန္က်ေငြကို ေပးေဆာင္ရန္ အတြက္ က်န္းမာေရး 

အာမခံသြင္းထားေၾကာင္းေထာက္ခံစာလိုအပ္ပါသည္)။အေသးစိတ္ကုိ ဂ်ပန္ပင္စင္အဖဲြ႔ စာမ်က္နွာတြင္ၾကည့္ပါ။ 

https://www.nenkin.go.jp/ 

 

(2) အာမခံထားနည္း 

ေနထိုင္သည့္ ျမိ ႔ဳနယ္၏ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးအာမခံေကာင္တာမွာ ေလွ်ာက္ပါ။ 

 

လုိအပ္ေသာစာရြက္ 

ေနထိုင္သူမွတ္တမ္း 

ေနထိုင္ခြင့္ ၃လေအာက္ရွိသူသည ္၃လအထက္ေက်ာ္လြန္ ေနထိုင္ခြင့္ရေၾကာင္းကိ ုသက္ေသျပႏိုင္ေသာစာရြက္စာတမ္း 

(ေက်ာင္းဝင္ခြင့္၊ေက်ာင္းတက္ေနေၾကာင္းေထာက္ခံစာ) 

 

(3)အာမခံကတ္ျပား (က်န္းမာေရးအာမခံထားသူေထာက္ခံစာကတ္ျပား) 

အာမခံထားလွ်င္ “အာမခံကတ္" ထုတ္ေပးလိမ့္မည္။ ထိုကတ္သည္ အာမခံထားေၾကာင္း သက္ေသျပဳ ေပးသျဖင့္ ေသေသခ်ာခ်ာသိမ္းထားပါ။ 

ထိုကတ္တြင္ အာမခံထားသူ၏ ေနရပ္လိပ္စာ၊ နာမည္ကိ ု  ေဖၚျပထားသည္။  အာမခံကတ္ကို ကုသမူ ခံယူလွ်င္ ေကာင္တာတြင္ ျပပါ။ 

ျပည္တြင္းခရီးသြားလွ်င္ ယူေဆာင္သြားပါ။ အာမခံကတ္ျပားကုိ ငွားျခင္း၊ ေရာင္းျခင္းမျပဳလုပ္ေဆာင္ရန္။ 

 

(4) ေဆကုသမႈအဖြဲ႔အစည္းတြင္ ေပးေဆာင္ရမည့္ ေဆးကုသမႈ၏ကုန္က်ေငြပမာဏ 

ေရာဂါေဝဒနာကုိကုသလွ်င္၃၀%သာေပးေဆာင္ရမည္။သို႔ေသာ္အသက္၇၀မွ၇၄ႏွစ္ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ဝင္ေငြေပၚမူတည္ၿပီး၂၀%မွ၃၀%ေပးရ

မည္ျဖစ္သည္။အသက္၀ႏွစ္မွမတက္မေနရပညာေရးမတုိင္မီအတြင္းကေလးငယ္မ်ားသည္၂၀%ေပးေဆာင္ရသည္။ 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/f/index.html
http://www.nenkin.go.jp/
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●က်န္းမာေရးအာမခံ(အာမခံထားသူ၊ အာမခံထားသူ၏မွီခုိ)၏ေပးရမည့္ေငြ 

မသင္မေနရပညာေရးမတုိင္မီ ဝင္ေငြမ်ား၊ပံုမွန္၊နည္းသူ ၂၀% 

ဘြ႕ဲရၿပီး-၆၉ႏွစ္ ဝင္ေငြမ်ား၊ပံုမွန္၊နည္းသူ ၃၀% 

၇၀ႏွစ္မွ၇၄ႏွစ္ ယခုဝင္ေငြမ်ား ၃၀% 

ဝင္ေငြပံုမွန္၊နည္းသူ ၂၀% 

မွတ္ခ်က္။ ။၇၅ႏွစ္အထက္(၆၅-၇၄ႏွစ္ရွိသူအနက္ သက္မွတ္ထားေသာမသန္စြမ္းျခင္းရိွသူ) သည္ 

ဒုထိယပိုင္းသက္ႀကီးရြယ္အုိက်န္းမာေရးစနစ္ႏွင့္သာ ဆိုင္သည္။ 

(5)အာမခံေပးေဆာင္ေငြ 

ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးအာမခံထားသူသည္အာမခံေငြအားမသြင္း၍မရပါ။ 

အာမခံေပးေဆာင္ေငြကုိ ဘဏ္မွတဆင့္ ေပးသြင္းႏုိင္သည္။ ျမိဳ႕နယ္ရံုးမွ ပို႕လာေသာ ေပးေဆာင္ရန္စာရြက္ကိုေငြလႊဲဌာန၊ရုံးသို႕ တိုက္ရုိက ္

ယူေဆာင္လာျပီး ေပးေဆာင္သည့္နည္းအျပင္ ဘဏ္မွတစ္ဆင့္ ေငြလဲႊျဖင့္သြင္းသည့္နည္းလည္းရိွပါသည္။ ေပးေဆာင္ေငြ လာေကာက္သည္ ့

အခါမ်ိဳးလည္းရွိသည္။ 

သြင္းရမည္အာမခံေငြပမာဏသည္ ျမိဳ႕နယ္အလိုက္ကြဲျပားျပီး နွစ္စဥ္ဝင္ေငြ၊မိသားစုဝင္အေပၚမူတည္ျပီး သတ္မွတ္သည္။ ဂ်ပန္သို႕ေရာက္ရွိ 

ေသာပထမနွစ္တြင္ ၀င္ေငြမရိွေသာေၾကာင့္ အနိမ့္ဆံုးေငြသြင္းရေသာ္လည္း ဒုတိယနွစ္မွစျပီး အေျပာင္းအလရဲွိသည္။ အသက္၄၀အထက္မွ 

၆၅နွစ္မျပည့္သူသည္ ျပဳစု ေစာင့္ေရွာက္မႈ အာမခံပါ ပူးတြဲေပးေဆာင္ရမည္။ (I တျခားေသာ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရး 2-1 တြင္ၾကည့္ရန္)  

အာမခံေပးေဆာင္ေငြမေဆာင္ပါက အာမခံကတ္ျပားကုိ  ျပန္အပ္ရျပီး ထို႔အစား အာမခံ၀င္ထားျခင္းေထာက္ခံစာကုိ ထုတ္ေပးသည္။ 

အာမခံေပးေဆာင္ေငြမေဆာင္သည့္ကာလတြင္း ေဆးကုသမႈကုန္က်ေငြအားလုံးကို ေပးေဆာင္ရမည္။ (ေပးေဆာင္ေငြေပးေဆာင္ျပီးမွ 

စိုက္ထားသည့္ကုသမႈကုန္က်စရိတ္ကုိ ျမိဳ႕နယ္ရံုးတြင္ ေတာင္းခံပါ။) ေပးေဆာင္ေငြ မေဆာင္ပဲေနပါက ပိုင္ဆိုင္မႈကို 

သိမ္းယူရသည့္အခါမ်ုိးရွိသည္။ ထိ႕ုေၾကာင့္ ပုံမွန္ေပးေဆာင္ပါ။ သဘာ၀ေဘး၊ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ျခင္း၊ ေဒ၀ါလီခံျခင္း အစရွိသည့္တိ႕ုေၾကာင့့္ 

ေငြမသြင္းနိုင္ပါက အာမခံေၾကးေပးေဆာင္ျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ေပး၊ ေစာင့္ဆိုင္းေပးသည့္အခါမ်ိဳးလည္းရိွသည္။ ျမိဳ႕နယ္ရံုးမွ တာဝန္ရွိသူနွင့္ 

ေဆြးေႏြးပါ။ 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/f/index.html
http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/i/02.pdf


 
 

 

 
 Fေဆးကုသမႈ ထိပ္သို႔ 

F ေဆးကုသမႈ 
 

ဘာသာစကားေပါင္းစုံေနထုိင္မႈလမ္းညႊန္ 
 

 

(6) က်န္းမာေရးအာမခံ၏ အာမခံေငြအမ်ိဳးအစားႏွင့္ အေၾကာင္းအရာ 

အုပ္စုခြ ဲ   အာမခံေငြအမ်ိဳးအစား 

ဖ်ားနာ၊ဒါဏ္ရာရခ်ိန္    

က်န္းမာေရးအာမခံကတ္ျပားျဖင့္ 

ေဆးကုသမႈခံယူသည့္အခါ 

 

→ 

ေဆးကုသစရိတ္ 

ေဆး႐ုံတက္စဥ္စားေသာက္စရိတ္ 

ေဆး႐ုံတက္စဥ္ေနထိုင္ကုန္က်စရိတ္ 

အာမခံေဘာင္အျပင္ေဆးကုသစရိတ္ 

အိမ္တိုင္ရာေရာက္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္စရိတ္ 

အာမခံကတ္ျပားမရွိေသာေၾကာင့္ 

ေဆးကုသစရိတ္စိုက္ရမည့္အခါ 
→ 

ေဆးကုသစရိတ္ 

ေစ်းႏႈန္းျမင့္ေဆးကုသစရိတ္ 

ေစ်းႏႈန္းျမင့္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္၊ေဆးကုသစရိတ္ 

အေရးေပၚအေျခအေနလူနာသယ္သည့္အခ

ါ 

 

→ လူနာသယ္စရိတ္ 

မီးဖြားသည့္အခါ → ႏို႔စုိ႔ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေငြ 

ေသဆုံးသည့္အခါ → သျဂၤိဳလ္စရိတ္ 

(7) အေၾကာင္းၾကားရန္လုိအပ္သည့္ အေျခအေနမ်ား 

ျပည္သူ႕က်န္မာေရးအာမခံ၀င္ထားသူသည္ ႏုတ္ထြက္ျခင္းကို အေၾကာင္းမၾကားဘဲ ႏုတ္ထြက္၍မရႏိုင္ပါ။ အလုပ္ဌာနတြင္ 

က်န္းမာေရးအာမခံ၀င္သည့္အခါ ၁၄ရက္အတြင္း ျမိဳ႕နယ္ရံုး၏ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးအာမခံႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ေကာင္တာသို႕ 

အေၾကာင္းၾကားပါ။  အာမခံကတ္ျပားကုိ ေပ်ာက္ဆုံး၊ပ်က္စီး၊ ကေလးေမြးဖြား၊ အိမ္ေထာင္ဦးစီးေျပာင္း၊ အာမခံထားသူေသဆုံးသည့္အခါ  

၁၄ရက္အတြင္း အေၾကာင္းၾကားရမည္။ 

အိမ္လိပ္စာေျပာင္းလသဲြားသည့္အခါမွာလည္း အေၾကာင္းၾကားရမည္။ လိပ္စာမေျပာင္းခင္က ေနသည့္ျမိဳ႕နယ္၏ ျမိဳ႕နယ္ရံုးသုိ႔ 

အာမခံကတ္ျပားကုိယူေဆာင္သြားျပီး လိပ္စာေျပာင္းျခင္းကို အေၾကာင္းၾကားပါ။ လိပ္စာအသစ္ရိွသည့္ျမိဳ႕နယ္ရံုးသုိ႔ ေျပာင္းလာျပီး 

၁၄ရက္အတြင္း အေၾကာင္းၾကားရမည္။ 

ျပည္ပသို႕ထြက္ခြာလွ်င္အာမခံကတ္၊တံဆိပ္တံုး(ရိွသူ)၊ေနထိုင္ခြင့္ကတ္ႏွင့္အထူရာသက္ပန္ေနထိုင္ခြင့္ေထာက္ခံစာ၊ေလယာဥ္လက္မွတ္ကုိယူေ

ဆာင္အေၾကာင္းၾကားျပီးျပည္ပထြက္ခြာေၾကာင္းကိုအေၾကာင္းၾကားပါ။(၁နွစ္မျပည့္ေသာတိုေတာင္းေသာျပည္ပထြက္ခြာသူသည္ပံုမွန္အားျဖင့္မ

လိုအပ္ပါ)။မိမိေနထုိင္ေသာျမိဳ႕နယ္တြင္ မွတ္တမ္းတင္ထားသည့္ကာလအတြင္း နိုင္ငံျခားသုိ႔ ထြက္ခြာေသာ္လည္း 

က်န္းမာေရးအာမခံေငြေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/f/index.html

