
 
 

 

သတင််းထတုပ်ြန်ချက် 

Date:  23 December 2020 

ြန််းလ ှိုငဆ် ်းရ ုမ ှCovid-19 ဆ ောဂါြှိုု်း ရှှို၊ မရှှို စစ်ဆ ်းမ နငှ  ်ကုသမ တှိုု  အတက်ွ ဆ ောင ွ်က်ခွင  ်ရှှိုပခင််း  

 

၂၀၂၀ ခနုစှ၊် ဒဇီငဘ်ာလ (၂၃) ရက၊် ရနက်ုန၊် မြနြ်ာ။ ရ ုိုးြလုပင်နိ်ုးစု အဖ  ွဲ့ဝင ်ပုဂ္ဂလ က ဆ ိုးရ ုတစခ်ုမြစသ်ည ် ပနိ်ုးလ  ငဆ် ိုးရ ု လ  ငသ်ာယာ 

(“PHH”) သည် COVID-19 ကာက ယ်ထိန််းခ ျုပက်ုသရ ်း ဗဟ ရုကာ်မတ၏ီ လမ််းညွှနမ်ှုဖဖင  ် နက်နုတ်ိုင််းရေသကကီ်းမှ  

မပည်တငွိ်ုးဆလဆ ကာငိ်ုးဖဖင့်် လိကု်ပါမည  ်ခရီိုးသည်ြ ာိုးအာ်း Covid-19 Antigen Rapid Diagnostic Test (“Antigen-RDT”) Kit မြင  ်Covid-19 

ဆရာဂ္ါပ ုိုး ရှ ၊ ြရှ  စစ်ဆ ိုးမခငိ်ုးက ု  လုပဆ် ာငန် ငုပ်ပီမြစ်ဆ ကာငိ်ုး ယဆန  တငွ ်ထုတ်မပနဆ် ကညာလ ကု်ပါသည်။  

 

“COVID-19 ကပဆ်ရာဂ္ါ စတငခ်  နြ်စှ၍ ပနိ်ုးလ  ငဆ် ိုးရ ု အဆနမြင  ်စစ်ဆ ိုးမခငိ်ုး၊ ကာက ယ်ထိန််းခ ျုပ်မခငိ်ုးနငှ  ်ကသုမခငိ်ုးတ ု  အတကွ် 

အသင မ်ြစ်ဆနရန ်ြရပ်ြနာိုး ကက ြိုတငမ်ပငဆ်ငခ်  ပါသည်။ ပနိ်ုးလ  ငဆ် ိုးရ ုအတကွ် လနူာြ ာိုးနငှ  ်ဝနထ်ြ်ိုးြ ာိုး၏ ဆဘိုးကငိ်ုးလ ုမခ ြိုဆရိုးသည် 

ပထြ  ဦိုးစာိုးဆပိုးမြစ်ပါသည်။ COVID-19 ဆဘိုးအနတရာယ်ြ ာိုးအတကွ် စြီ ခန  ခ်ွ မခငိ်ုး၊ လူနာြ ာိုးနငှ  ်လူနာဧည ်သည်ြ ာိုး၏ 

ဆဘိုးကငိ်ုးလ ုမခ ြိုဆရိုးအတကွ ်လုပင်နိ်ုးလည်ပတ်ပ  ုမပြိုမပငမ်ခငိ်ုးြ ာိုး နငှ  ်စည်ိုးကြ်ိုးခ က်ြ ာိုး ခ ြတှ်မခငိ်ုးတ ု  က  ုအထူိုး 

အာိုးစ ကု်ဆ ာငရွ်က်ခ   ကပါသည်” ဟ ုပနိ်ုးလ  ငဆ် ိုးရ ု လ  ငသ်ာယာ ၏ ဆ ိုးရ ုအုပ ်ဆဒါကတ်ာ သီရ ဆအာင ်ြ ှဆမပာ ကာိုးပါသည်။  

မပည်ဆထာငစ်ု သြမတ မြနြ်ာန ငုင် ဆတာ် အစ ုိုးရြှ  မပည်တငွိ်ုးဆလဆ ကာငိ်ုးလ ုငိ်ုးြ ာိုးအာိုး ၂၀၂၀ ခနုစှ်၊ ဒဇီငဘ်ာလ ၁၆ ရက်ဆန  ြှစ၍  

ပ  သနိ်ုးခငွ မ်ပြိုလ ကု်ပပီမြစ်ရာ မပည်တွငိ်ုးဆလဆ ကာငိ်ုးလ ငုိ်ုးတငွ ်ပါဝငလ် ကု်ပါြည ် ခရီိုးသည်တ ငုိ်ုးသည် Covid-19 ဆရာဂ္ါပ ုိုး ရှ ၊ြရှ အာိုး 

စစ်ဆ ိုးရန ်လ အုပပ်ါသည်။  

Covid-19 ကာကယွ၊် ထ နိ်ုးခ ြိုပ်၊ ကုသဆရိုး အြ  ြိုိုးသာိုးဗဟ ဆုကာ်ြတြီှ ညွှန ်ကာိုးခ ကအ်ရ ခရီိုးသည်ြ ာိုးသည် Antigen-RDT မြင  ်Covid-19 

အတကွ် စစ်ဆ ိုးဆ ာငရွ်က်မခငိ်ုးြ ာိုးက  ုလက်ရှ စစဆ် ိုးဆ ာငရွ်က်ဆပိုးဆနဆသာ ြဂ္လ်ာဒ ပုြ ြိုြို့နယ် ဆအာငြ်ဂ္လ်ာ အဆဝိုးဆမပိုး 

ယဉ်ရပ်နာိုးစခနိ်ုး ဆဒသနတရ က နိ်ုးြာဆရိုး ဌာနြ ှပနိ်ုးလ  ငဆ် ိုးရ ု လ  ငသ်ာယာသ ု   ဆမပာငိ်ုးဆရွှြို့လ ကုပ်ါသည်။  

ပနိ်ုးလ  ငဆ် ိုးရ ုလ  ငသ်ာယာသည် ခရီိုးသွာိုးြ ာိုးအတကွ် Antigen-RDT မြင စ်စဆ် ိုးမခငိ်ုးြ ာိုးက  ု၂၀၂၀ ခနုစှ်၊ ဒဇီငဘ်ာလ ၂၄ ရကဆ်န  ြှစ၍ 

စတင ်စစဆ် ိုးဆပိုးသွာိုး ြည်မြစပ်ါသည်။ စစ်ဆ ိုးအသ ုြိုိုးမပြိုြည  ်Antigen-RDT test kit ြ ာိုးသည် Antigen (RDT) Test Kit နငှ  ်

အြ  ြိုိုးသာိုးက နိ်ုးြာဆရိုး ဓာတ်ခွ ဌာနြှ အတည်မပြိုခ က်ရရှ ထာိုးပပီိုး အစာိုးအဆသာက်နငှ  ်ဆ ိုးဝါိုးကွပက် ဆရိုးဦိုးစီိုးဌာနြ ှတငသွ်ငိ်ုးထာိုးမခငိ်ုး 

မြစ်ပါသည်။  

 

COVID-19 ကပ်ဆရာဂ္ါသည် မြနြ်ာန ငုင် ရှ  မပည်သူြ ာိုး၏ ဘဝနငှ  ်က နိ်ုးြာဆရိုးကုသဆစာင ဆ်ရှာကြ် စနစအ်တကွ် စ နဆ်ခေါ်ြ ြ ာိုးစွာ 

ရှ ခ  ပါသည် ။ ယခကု  သ ု   COVID-19 တ ကု်ြ ကဆ်ရိုးတငွ ်တ ုငိ်ုးမပည်နငှ အ်တ ူတစ်သာိုးတည်ိုး လပုင်နိ်ုးတာဝနြ် ာိုးက  ု

ြျှဆဝလပု်ဆ ာငခ်ွင ရ်ပပီိုး မပည်သူြ ာိုးက  ုကာကယွ်ဆစာင ဆ်ရှာကခ်ငွ ရ်သည ်အတကွ် ကျွနြ်တ ု  အဆနမြင  ်

အလွနဝ်ြ်ိုးဆမြာက်ဂ္ုဏယ်ြူ ပါသည်။ မြနြ်ာန ငုင် ရှ  မပည်သူြ ာိုး၏ ကက ြိုိုးစာိုးအာိုးထုတြ် အမပင ်အစ ုိုးရနငှ  ်ပဂု္ဂလ ကဆ ိုးရ ုြ ာိုး၏ 

ပူိုးဆပါငိ်ုးဆ ာငရွ်က်ြ ဆ ကာင  ် ဤကပဆ်ရာဂ္ါက ု အတူတကွ ဆအာငမ်ြငစ်ွာ  တ ကု်ြ ကန် ငုြ်ည်လ ု  လည်ိုး ကျွနြ်ယ ု ကည်ပါသည်။” ဟ ု 

ဆဒါကတ်ာသီရ ဆအာင ်ြှ မြည စ်ကွ်ဆမပာ ကာိုးပါသည်။  

 



 

 

 

COVID-19 စစဆ် ိုးမခငိ်ုးြ ာိုးက ု ကက ြိုတငန်ာြည်ဆပိုး ရက်ခ  နိ်ုးယူပပီိုး မပည်တငွိ်ုးဆလဆ ကာငိ်ုးဖဖင့်် လိကုပ်ါမည  ်ခရီိုးသည် တစဦ်ိုးလျှင ်

က ပဆ်င ွ၁၅,၀၀၀ မြင်  စစဆ် ိုးန ငုပ်ါသည်။ ပနိ်ုးလ  ငဆ် ိုးရ ုလ  ငသ်ာယာ၏ COVID-19 Testing Center - ၀၉ ၉၄၀၀ ၄၇၇၅၇ ထ  

 က်သွယဆ်ခေါ်  ု စ စုြ်ိုး ဆြိုးမြနိ်ုးန ငုပ်ါသည်။  

 

မြနြ်ာန ငုင် ရှ  ပနိ်ုးလ  ငဆ် ိုးရ ုအဆ ကာငိ်ုး (www.punhlainghospitals.com.mm) 

ပထြဦိုး  ုိုးပနိ်ုးလ  ငဆ် ိုးရ ုက ု (၂၀၀၅) ခုနစှတ်ွင ်စတငတ်ည်ဆထာငခ်  ပါသည်။ ယဆန  တငွ ်FMI သည် ပနိ်ုးလ  ငဆ် ိုးရ ု၏  ြက်စပလ်ုပင်နိ်ုးနငှ  ်

ဆအာပ်ဆရတာမြစ်သူ Yoma Siloam Hospital Pun Hlaing Ltd. ၏ (၆၀%) က ု ပ ငု ် ငုပ်ပီိုး က နရှ် သည  ် (၄၀%) က  ု OUELH (စငက်ာပ)ူ ြ ှ

ပ ုင ် ငုပ်ါသည်။ ပနိ်ုးလ  ငဆ် ိုးရ ုသည် လူနာြ ာိုး၏ ဆဘိုးကငိ်ုးလ ုမခ ြိုြ နငှ  ် အရည်အဆသွိုးမြင  ် က နိ်ုးြာဆရိုးဝနဆ် ာငြ် ြ ာိုးအတကွ် 

န ငုင် တကာ အသ အြတှ်မပြို Joint Commission International Accreditation လကြ်တှ်ရရှ ထာိုးသည ် တစခ်တုည်ိုးဆသာ 

ပုဂ္ဂလ ကဆ ိုးရ ုမြစ်ပါသည်။ န ငုင် တကာအ င ြ် ီက နိ်ုးြာဆရိုး ဆစာင ဆ်ရှာကြ်  အရည်အဆသွိုး၊ လူနာြ ာိုးအဆပေါ် ဂ္ရုနာထာိုးမခငိ်ုးနငှ အ်တ ူ

မြနြ်ာန ငုင် ရှ  လတူနိ်ုးစာိုးအာိုးလ ုိုး အလယွတ်ကူ လကလ်ြှ်ိုးြီန ငုဆ်သာ က နိ်ုးြာဆရိုးဆစာင ဆ်ရှာက်ြ ြ ာိုးက ု ဆြာ်ဆ ာငသွ်ာိုးရန ်

ရည်ရွယထ်ာိုးပါသည်။ 

 

Media Contact  

ဆဒေါ် ဆြအုနိ်ုးညွန်   

General Manager, Branding & Communications 
mayohnnyuntkyi@phsh.com.mm 
+95 9 7656 12686 

 

www.punhlainghospitals.com.mm

