
Spring Healthcare Heroes Programme is where assis-

tance is being given to a healthcare personnel by an-

other healthcare personnel. The programme is about 

looking after and giving assistance to all those health-

care workers who have been doing their utmost, en-

during hardship and selflessly looking after the health-

care needs of those who have been fiercely fighting for 

the revolution at the frontline and those of the public 

who have become war refugees.

As Spring Healthcare Heroes Programme is about 

healthcare workers looking after healthcare workers, 

healthcare personnel from across the world will be giv-

ing support to their brethren healthcare workers who 

have been taking part in the Revolution from the front. 

But it is not just about the workers from the healthcare 

sector, we would happily welcome the public if they 

were to join the programme and offer support to the 

frontline healthcare workers.

There are representatives all over the world who func-

tion as SHH Agents. You will have to contact the SHH 

Agent in your respective country and provide your name 

or alias, and email address. Membership fee is US$ 30.00 

per month, and the membership ranges from 3 months, 

6 months, to a year depending on affordability. One 

membership is going to provide for one frontline fellow 

healthcare worker who is risking his/her life and endur-

ing hardship providing healthcare to the populace. You 

can buy as many membership cards as you want to be 

able to support more than one healthcare worker. For 

example, if one buys ten membership cards monthly 

that member will be looking after 10 healthcare workers 

every month. For the moment, the membership can af-

ford to look after one thousand healthcare workers who 

are working together with Ministry of Health, Nation-

al Unity Government. But there are still around three 

thousand healthcare workers that need assistance. In 

addition, the number of healthcare workers is bound to 

increase.

Country: Telegarm Account :

Country:    Facebook Page:

The exchange rate is going to follow other programmes 

that are already running such as PRF, Bond Pro-

grammes. The rate will be announced every month, and 

membership fees will be dependent on that.What does Spring 
Healthcare Heroes 

Membership (SHH) mean?

How does one become 
a member of the Spring 

Healthcare Heroes (SHH) 
Programme?

SHH Agents across the world: -

What is the exchange rate 
going to be like?

Myanmar  @Kiki_cdmmn
Myanmar @nangwei010
Singapore @Dahlia_Mya
Brunei  @Aeolus_7
Australia @SHH_Australia_St
Australia @Lavender_Spring
New Zealand @SHH_NZ
UK   @UK2MYANMARSHH
UK   @metta4
UK  @YANKIN_THAR
UK  @n5n3o
UK  @FriendsofMyanmar
UK  @springcyrstal
USA  @PhoenixEndo
USA  @Auntyaa
Canada  @KSTOCA
Jamaica  @TelehealthMM_greentea
Jamaica  @JDonut999
Global (Mainly Japan) @KM_OTO

Global (Mainly Japan) One-to-One CDM Campaign

Myanmar  CDM Medical Network

https://www.facebook.com/OneToOneCDMCampaign

https://www.facebook.com/cdmmn



Spring Healthcare Heroes (SHH) အစီအစဉ်ဟာ 

ကျန်းမာရေးရစာင့်ရေောက်သူမေ ကျန်းမာရေးရစာင့်ရေောက်

သူသို့ ကူညီရစာင့်ရေောက်မဲ့ အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ 

ရတာ်လေန်ရေးကာလ ရေေ့တန်းမော ေွပ်ေွပ်ချွခံျွ ံတိုက်ပွဲရန

ကကတဲ့ ရတာ်လေန်ရေးေဲရော်များနဲ့ စစ်ရေးရေောင် ဖပည်

သူများကို ပင်ပန်းဆင်းေဲခံပပီး တစ်သားတည်း ရဆးကုသ

မှုရပးလျက်ေေိတဲ့ ကျန်းမာရေးသူေဲရကာင်းဝန်ထမ်းများကို 

ကူညီရစာင့်ရေောက်မဲ့ အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။

SHH ဟာ ကျန်းမာရေးရစာင့်ရေောက်သူမေ ကျန်းမာရေး

ရစာင့်ရေောက်သူသို့ ဆိုတဲ့အတိုင်း ကမ္ဘာ့ရနောအနေံ့အဖပား

မော ေေိရနတဲ့ ကျန်းမာရေးရစာင့်ရေောက်သူများက မိမိတို့

ေဲ့ ညီအစ်ကိုရမာင်နေမ၊ လုပ်ရြာ်ကိုင်ြက်များဖြစ်တဲ့၊ 

ရဖမဖပင်မော ရတာ်လေန်ရေးအတွက် တိုက်ပွဲဝင်ရနကကတဲ့ 

ကျန်းမာရေးရစာင့်ရေောက်သူများကို ပံပိုးကူညီသွားမော

ဖြစ်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေးရစာင့်ရေောက်သူများသာမက 

ဖပည်သူလူထုများကပါ ရတာ်လေန်ရေးမော တိုက်ပွဲဝင်ရန

ကကတဲ့ ကျန်းမာရေးရစာင့်ရေောက်သူများကို ပံပိုးကူညီလို

ပါကလည်း ဝမ်းရဖမာက်ဝမ်းသာ ကကိုဆိုပါတယ်။

ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးမော နိုင်ငံအလိုက် ကိုယ်စားဖပုတဲ့ 
SHH Agent များေေိပါတယ်။ မိမိနိုင်ငံမော ကိုယ်စားဖပုပပီး 
ရဆာင်ေွက်ရပးမဲ့ SHH Agent ထံမော ဆက်သွယ်ပပီး မိမိ
ေဲ့ နာမည် (သို့မဟုတ်) အမည်ဝေက်၊ Email ကိုရပးေပါ
မယ်။ ပပီးေင်ရတာ့ Member (အြွဲ့ဝင်) ရကကးကို တစ်
လလျှင် ကန်ရေါ်လာ ၃၀ နှုန်း သတ်မေတ်ထားပပီး မိမိ 
ထည့်ဝင်နိုင်သရလာက် ၃ လ၊ ၆ လ၊ ၁ နေစ်အထိ အြွဲ့
ဝင်အဖြစ် ပါဝင်နိုင်ပါတယ်။ SHH အြွဲ့ဝင် တစ်ကကိမ်ဖြစ်
ဖခင်းဟာ ဖပည်တွင်းမော သက်စွန့်ဆံြျား၊ ဆင်းေဲေုက္ခခံ
ပပီး ဖပည်သူများကို ကျန်းမာရေးရစာင့်ရေောက်မှုရပးရန
တဲ့ မိမိတို့ေဲ့ ေဲရော်ေဲေက်၊ ကျန်းမာရေးရစာင့်ရေောက်သူ
တစ်ဦးစာ ရထာက်ပံ့နိုင်မောဖြစ်ပါတယ်။ မိမိရထာက်ပံ့ လို
တဲ့ ေဲရော်ေဲေက် အရေအတွက်အလိုက် SHH အြွဲ့ဝင်
ကတ်များ ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ အလေူေေင်တစ်ဦး
အရနနဲ့ လစဉ် SHH အြွဲ့ဝင်ကတ် (၁၀) ကတ် ဝယ်ယူ
ထားပါက ကျန်းမာရေးရစာင့်ရေောက်သူ (၁၀) ဦးကို လ
စဉ်တာဝန်ယူ၊ ရထာက်ပံ့ရပးရနတဲ့သရောဖြစ်ပါတယ်။ 
လတ်တရလာမော NUG ကျန်းမာရေးဝန်ကကီးဌာနနဲ့ 
လက်တွဲရဆာင်ေွက်ရနတဲ့ ကျန်းမာရေးရစာင့်ရေောက်သူ 
(၁,၀၀၀) ဦးစာအတွက် SHH အြွဲ့ဝင်ရကကးများ ေေေိထား
ပပီး ကျန်ေေိ (၃,၀၀၀) ဦးစာအတွက် SHH အြွဲ့ဝင်ရကကး
များ လိုအပ်ရနပါရသးတယ်။ ကျန်းမာရေးရစာင့်ရေောက်
သူ အရေအတွက်ဟာ အခုထက် ပိုများလာြို့ပဲ ေေိပါတယ်။

နိုင်ငံ

နိုင်ငံ

ဆက်သွယ်ေန် တယ်လီဂေမ်အရကာင့်

ဆက်သွယ်ေန် Facebook စာမျက်နော

Myanmar  @Kiki_cdmmn
Myanmar @nangwei010
Singapore @Dahlia_Mya
Brunei  @Aeolus_7
Australia @SHH_Australia_St
Australia @Lavender_Spring
New Zealand @SHH_NZ
UK   @UK2MYANMARSHH
UK   @metta4
UK  @YANKIN_THAR
UK  @n5n3o
UK  @FriendsofMyanmar
UK  @springcyrstal
USA  @PhoenixEndo
USA  @Auntyaa
Canada  @KSTOCA
Jamaica  @TelehealthMM_greentea
Jamaica  @JDonut999
Japan & Others @KM_OTO

ဂျပန်နေင့်အဖခား One-to-One CDM Campaign

ဖမန်မာ  CDM Medical Network

https://www.facebook.com/OneToOneCDMCampaign

https://www.facebook.com/cdmmn


