
ဤ�ှင်းလင်းချက်စာတမ်းသည် 
ေအေအပီပီမှ ြပ�စုထားေသာ 

အချက်အလက်များ၊ ပညာ�ှင်များ၏ 
စာတမ်းများ�ှင့်  အရပ်ဖက်အဖ�ဲအစည်းများမှ 

တက်�ကလ�ပ်�ှားသူများကုိေတ�ဆုံေမးြမနး်ြခင်းများအား
အေြခခံ၍ ေဖာ်ြပပါသည်။ စစ်အာဏာ�ှင် 
တိ�၏ လက်နက်ကုိင်အဖ�ဲများေ�ကာင့် 
�ကံ�ေတ�ခံစားခ့ဲရေသာ မလံြုခံ�မ�၊ 
ကျယ်ကျယ်ြပန ့�်ြပန ့ထုိ်းစစ်ဆင်မ�၊

ည��်းပနး်�ှပ်ိစက်မ�၊အိးုအိမ် စွန ့�်ခွါရမ�များ မှသည် 
စိတ်ပုိင်းဆုိင်ရာထိခုိက်မ� (စိတ်ဒဏ်ရာ)၏
ြပင်းထနေ်သာ အကျ�ိးဆက်များ�ှင့် 
လမူ�အသုိင်းအဝုိင်းများ�ကားတင်ွ 

ဆက်လက်ြဖစ်ေပ�ေနေသာစိတ်ဆင်းရဲြခင်း၊
စိတ်ဓာတ်ကျြခင်း၊စုိးရိမ်ပူပနြ်ခင်း�ှင့် 

စိတ်ဒဏ်ရာလနွစိ်တ်ဖိစီးမ�လနွကဲ်ြခင်း (PTSD) တိ�၏
အကျ�ိးသက်ေရာက်မ�များကုိ ေဖာ်ြပသည်။

 

�ုိင်ငံေရးအကျ�်းသားများကူညေီစာင့်ေ�ှာက်ေရးအသင်း

ြမနမ်ာ�ိင်ုငံတင်ွစိတ်ကျနး်မာေရးကုိ ထိခုိက်ေစသည့် ထင်�ှား ေသာ အေ�ကာင်းရင်း  အနည်းဆုံး သုံးခုမှာ
အာဏာသိမ်းမ�၏ ရလဒ်ြဖစ်သည့် ပဋိပက�၊ ဆင်းရဲမဲွေတမ��ှင့် �ိင်ုငံေရးလတ်ွလပ်ခွင့်နည်းပါးြခင်း တိ�  ြဖစ်သည်။
ပထမအချက်အေနြဖင့ ်လက်နက်ကုိင် ပဋိပက�များေ�ကာင့ ်ထိခုိက်ခံစားရသူများသည် စိတ်ကျနး်မာေရးချ�ိတဲမ့��ှ�နး်
ြမင့မ်ားေ�ကာင်း သိသာထင်�ှားသည်။ ၎င်းသည် မိမိ၏ေနရပ်အိးုအိမ်စွန ့�်ခွါရမ�များေ�ကာင့အ်ြပင် စိတ်ထိခုိက်ဖွယ်
ြဖစ်ရပ်များ�ကံ�ေတ�ရမ��ှင့ ်ေနစ့�်စိတ်ဖိစီးမ�များ တိးုြမင့လ်ာြခင်းတိ�ေ�ကာင့လ်ည်းြဖစ်လာ �ိင်ုသည်။ 

စိတ်ကျနး်မာေရးြပသာနာများြဖစ်ပွားရြခင်း၏ အေ�ကာင်းရင်းများ
 



 
 

ဒတိုယအေ�ကာင်းအရင်းမှာ ဆင်းရဲမဲွေတမ�ြဖစ်သည်။ လတူစ်ဦး၏ ဘဝေနထုိင်ရန ် အရည်အချင်းများ တနဖုိ်းမ့ဲဆုံး���ံးြခင်း�ှင့် ဆက်စပ်ေန�ပီး
ပညာေရး၊ စားနပ်ရိက�ာ မလံေုလာက်မ�၊ ေနထုိင်စရာအိးုအိမ်၊ လမူ�စီးပွားအေြခအေန သိ� မဟတ်ု ေငေွ�ကးဆုိင်ရာ ဖိစီးမ�က့ဲသိ� ေသာ အေ�ကာင်းရင်း
များက  စိတ်ကျနး်မာေရးအေပ�  သက် ေရာက် သည်။ ဆင်းရဲမဲွေတမ��ှင့် စိတ်ကျနး်မာေရး�ကားတင်ွ အခုိင်အမာဆက်စပ်မ�တစ်ခု�ိှေနသည်။
ဆုိလိသုည်မှာ ဆင်းရဲမဲွေတမ�အေြခအေနများသည် စိတ်ကျနး်မာေရးကုိ ပုိဆုိးလာေစြခင်း သိ� မဟတ်ု စိတ်ကျနး်မာေရးချ�ိတဲသူ့များသည် ဆင်းရဲ
တင်ွးသိ�  ေရာက်�ိှ�ိင်ုေြခပုိများေန�ိင်ုြခင်း သိ� မဟတ်ု ဆင်းရဲတင်ွး ၌ဆက်�ိှေန�ိင်ုြခင်းဟ ုဆုိလိသုည်။

ေနာက်ဆုံးအချက်မှာ �ိင်ုငံေရးလတ်ွလပ်ခွင့်မ�ိှြခင်း�ှင့် �ိင်ုငံေရးအ�ကမ်းဖက်မ�များသည် စိတ်ထိခုိက်ဖွယ်ြဖစ်ရပ်များကုိ �ကံ�ေတ�ရ�ိင်ုသည့်အြပင်
စိတ်ဓာတ်ကျြခင်း၊ စုိးရိမ်ပူပနြ်ခင်း �ှင့် စိတ်ဒဏ်ရာလနွစိ်တ်ဖိစီးမ�လနွကဲ်ြခင်း(PTSD) တိ� �ှင့်လည်း ဆက်စပ်မ��ိှ�ိင်ုသည်။
စစ်တပ်က �ိင်ုငံေတာ်အာဏာကုိ အဓမ� အာဏာလယူု�ပီးချနိမှ်စ၍ AAPP ၏ စိတ်ဓာတ်ြပနလ်ည်ြမ�င့်တင်ေရးကူညီေစာင့်ေ�ှာက်မ�အစီအစ�်
(MHAP) သည် ေကာင်ဆဲလင်းေပးြခင်း�ှင့် စိတ်လမူ�ေရးဆုိင်ရာဝနေ်ဆာင်မ�များကုိ ဆက်လက်လပ်ုေဆာင်ခ့ဲ�ပီး အထူးသြဖင့်ဒီမုိကေရစီလိလုားသူ
များတင်ွ ေနစ့�်ရင်ဆုိင်ေနရေသာ  စိတ်ဖိစီးမ�များ ကူညီေြဖေလ�ာေ့ပးြခင်းကုိ အဓိကထားလပ်ုေဆာင်ခ့ဲသည်။
ဤဝနေ်ဆာင်မ�များသည် ြမနမ်ာြပည်သူလထုူ၏ စိတ်ကျနး်မာေရးကုိ ထိခုိက်ေစသည့် အဓိက အေ�ကာင်းရင်းများကုိ မီးေမာင်းထုိးြပရန ်ကူညီေပး
ပါသည်။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ဂရပ်သည် စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁ မှ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁ အထိ အကူအညီေပးခ့ဲေသာ ကလိင်ုးယန ့ ်၁၁၀ ေယာက်၏ စုိးရိမ်ဖွယ်
အေ�ကာင်းရင်းများကုိ ေဖာ်ြပထားြခင်းြဖစ်ပါသည်။



 
 

ကလိင်ုးယန ့မ်ျားေဖာ်ြပသည့် အဓိကကျေသာ စိတ်ဖိစီးမ� ြဖစ်ေစသည့်အေ�ကာင်းရင်းမှာ စုိးရိမ်ပူပနမ်��ှင့် လံြုခံ�မ�ကင်းမ့ဲမ� ြဖစ်�ပီး ၂၀၂၁ ခု�ှစ်
ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁ ရက်မှ၍ စစ်အစုိးရ၏ အ�ကမ်းဖက်မ��ှင့်      စစ်အပ်ုချ�ပ်ေရးကုိ      ြပနလ်ည်�ကံ�ေတ�ရြခင်းသည်  �ကီးစွာေသာ သက်ေရာက်မ�များကုိ
ြဖစ်ေစခ့ဲသည်။ ထုိသက်ေရာက်မ�များေ�ကာင့်  ဝင်ေင ွမလံေုလာက်ြခင်း�ှင့် အလပ်ုလက်မ့ဲြဖစ်ြခင်းအြပင် COVID-19 ကူးစက်မ��ှင့် လံေုလာက်ေသာ
ကျနး်မာေရးေစာင့်ေ�ှာက်မ�ရ�ိှ�ိင်ုေရးအတက်ွပါ စုိးရိမ်ပူပနမ်�များ ြဖစ်ေပ�ခ့ဲသည်။

စိတ်ကျနး်မာေရးြပဿနာများ၏ အကျ�ိးဆက်များ

စိတ်ကျနး်မာေရး ထိခုိက်ဆုံး���ံးြခင်းသည် ေဝဒနာခံစားရသူ၏ ကျနး်မာေရး�ှင့် သုခချမ်းသာကုိ ထိခုိက်ေစသည့်အြပင် ၎င်းတိ�၏ မိသားစု�ှင့်
လ�အဖ�ဲအစည်းကုိပါ �ကီးမားေသာသက်ေရာက်မ��ိှသည်။ ၂၀၁၆ ခု�ှစ်တင်ွ ခန ့မှ်နး်တက်ွချက်မ�အရ စိတ်ကျနး်မာေရးဆုိင်ရာ အေထာက်အကူပစ�ည်း
များ ချ�ိတဲမ့�ေ�ကာင့် ေလးဆယ့်သုံး�ှစ်အတင်ွး ကမ�ာတစ်ဝှမ်းတင်ွ တနဖုိ်းအားြဖင့် အေမရိကနေ်ဒ�လာ ၃၁၀ ဘီလီယံ ဆုံး���ံးခ့ဲသည်ဟ ု ခန ့မှ်နး်ရ
သည်။

ထုိသိ� �ြဖစ်ရြခင်းမှာ ကျနး်မာေရး�ှင့် အြခားေသာ သက်သာေချာင်ချေိရး အသုံးစရိတ်များ တိးုြမင့်လာြခင်း၊ လပ်ုငနး်ခွင်တင်ွ ကုနထု်တ်စွမ်းအား   
 ကျဆင်းြခင်း၊ အလပ်ုသမားပါဝင်မ��ှ�နး် ေလ�ာခ့ျြခင်း�ှင့် �ကိ�တင်အခွနေ်ြပစာများ ေ�ကာင့်ြဖစ်သည်။

စိတ်ကျနး်မာေရးချ�ိယွင်းမ�များေ�ကာင့် �ှလံးုေဖာက်ြခင်း၊ေလြဖတ်ြခင်း၊ ေသွးလ�တ်ေ�ကာဆုိင်ရာေရာဂါများ၊  ဆီးချ�ိေရာဂါ၊ အချ�ိေသာကင်ဆာ
အမျ�ိးအစားများ�ှင့် HIV အပါအဝင် �ုပ်ပုိင်းဆုိင်ရာ ေရာဂါများကုိ ြဖစ်ေစ�ိင်ုသည်။
အလားတပူင် အရက်�ှင့်မူးယစ်ေဆးဝါးအလွဲသုံးမ� ကုသမ�လပ်ုငနး်စ�်များကုိ လိက်ုနာမ�အားနည်းြခင်းသည် စိတ်ေရာဂါများ၏  အကျ�ိးဆက်များ
ြဖစ်�က�ပီး  �ုပ်ပုိင်းဆုိင်ရာေရာဂါများ�ှင့် ကျနး်မာေရး အသုံးစရိတ်များကုိ ထပ်ေဆာင်းေစခ့ဲသည်။ ကေလးြပ�စုေစာင့်ေ�ှာက်သူ၏  စိတ်ဓာတ်ကျ
ြခင်းသည် ေမွးကင်းစကေလးတယ်ွတာမ��ှင့် ကေလး�ကီးထွားမ�ကုိ ထိခုိက်ေစ�ိင်ုေ�ကာင်း ခုိင်လံေုသာ သက်ေသအေထာက်အထားများလည်း �ိှ
ပါသည်။

စိတ်ကျနး်မာေရးချ�ိတဲမ့�အတက်ွ ကုသ�ိင်ုေသာ အဓိကနည်းလမ်း ၂ ခု �ိှပါသည်။ စိတ်လမူ�ဆုိင်ရာကုထုံး�ှင့် လမူ�အသုိင်းအဝုိင်း၏ ပ့ံပုိးကူညီမ�တိ�
ြဖစ်သည်။ သိ� ေသာ် ထုိနည်းလမ်း ၂ ခုစလံးုကုိ စစ်တပ်အာဏာသိမ်းမ�က ေ�ှာင့်ယှက်ဟန ့တ်ားေနသည်။ ကျနး်မာေရးဝနထ်မ်းများ�ှင့်         
 ေကာင်ဆယ်လာများကုိ ပစ်မှတ်ထား ေ�ှာင့်ယှက်ြခင်း၊ ေနစ့�်ဘဝကုိ အေ�ှာက်အယှက်ေပးြခင်း၊ အချနိဆဲွ်ထားြခင်း�ှင့် လမူ�အသုိင်းအဝုိင်းထိေတ�
မ�များေသာေနရာများဖျက်ဆီးြခင်းတိ� ကုိ  စစ်အာဏာ�ှင်တိ�က ြပ�လပ်ုေန�ကသည်။ 



 
 

မိမိကုိယ်တိင်ု/မိမိချစ်ခင်သူတိ�၏ကျနး်မာေရးကုိ စုိးရိမ်ပူပနမ်�
စားချနိ၊် အိပ်ချနိ ်ပုံစံ ေြပာင်းလဲြခင်း
အလယ်ွတကူ ေဒါသထွက်ြခင်း 
ဆက်ဆံေရးတင်းမာြခင်း 
နာတာ�ှည်ေရာဂါသည်များ၏ အေြခအေန ဆုိးလာ�ိင်ုြခင်း 
အရက်၊ မူးယစ်ေဆးဝါး၊ ေဆးလိပ် သုံးစဲွမ� ပုိမုိများလာြခင်း
ယခင်က စိတ်ပါဝင်စားစွာလပ်ုေဆာင်ခ့ဲေသာ အရာများကုိ လပ်ုေဆာင်ရန ်စိတ်ဝင်စားမ�အားနည်းြခင်း
အထီးကျနမ်� သိ� မဟတ်ု သီးြခားမ�ခံစားရြခင်း 
အားအင်ကုနခ်မ်းမ� သိ� မဟတ်ု ေမာပနး်မ�ခံစားရြခင်း 
စိတ်ဖိစီးမ�ေ�ကာင့် ပုံမှနလ်ပ်ုေဆာင်ေနကျလပ်ုငနး်များ ကုိ မလပ်ုေဆာင်�ိင်ုြခင်း 
မိမိကုိယ်ကုိ�ှင့် အြခားသူ တစ်ေယာက် ကုိ အ�ကမ်းဖက် သည့်အြပ�အမူမျ�ိး ပုိြဖစ်လာြခင်း 
�ုပ်ပုိင်းဆုိင်ရာ ေရာဂါလက�ဏာများ �ကံ�ေတ�လာရြခင်း (ဥပမာ- ေခါင်းကုိက် ြခင်း၊ ဗုိက်ေအာင့်ြခင်း)
မိဘညီအကုိေမာင်�ှမများအေပ�တင်ွ ပုိမုိ တယ်ွကပ်လာြခင်း

စိတ်ကျနး်မာေရးချ�ိတ့ဲမ� လက�ဏာအချ�ိမှာ

ြမနမ်ာ�ိင်ုငံသည်  �ကီးမားေသာ ပဋိပက��ှင့် စိတ်ဒဏ်ရာြဖစ်ရပ်များကုိ ယခင်ကတည်းက�ကံ�ေတ� ခ့ဲရသည်။ ယေနေ့ခတ်တင်ွ ည��်းပနး်�ှပ်ိစက်ခံေန
ရေသာ ဒီမုိကေရစီလိလုားသူ အများအြပား သည် ၁၉၈၈ ခု�ှစ်�ှင့် ၂၀၀၇ ခု�ှစ် ဆ��ြပပဲွများတင်ွ ပါဝင်ခ့ဲ�ကသူများြဖစ်�ပီး လငူယ်များ၏ဒီမုိကေရစီ
တိက်ုပဲွများအတက်ွ စိတ်ပူပနလ်ျက်�ိှသည်။ ထိ� ေ�ကာင့် ြမနမ်ာ�ိင်ုငံသည် မျ�ိး�ုိးစ�်ဆက်အလိက်ု စိတ်ပုိင်းဆုိင်ရာ ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်များ�ကံ�ေနရ�ပီး  
အနာဂတ်�ှင့် ေမ�ာ်လင့်ချက်များ ဆုံး���ံးလျက်�ိှသည်။

ေအေအပီပီ သည်  �ိင်ုငံေရးအကျ�်းသားေဟာင်းများအား Common Elements Treatment Approach (CETA) ြဖင့်  စိတ်ဓာတ်ြပနလ်ည်ြမ�င့်
တင်ေရး ကူညီေထာက်ပံမ� အစီအစ�် များ ြပ�လပ်ုခ့ဲ�ပီးေနာက် ေတ��ိှချက်များအရလည်း ၁၉၈၈ အေရးေတာ်ပုံ�ှင့် ြပည်တင်ွးစစ်များ၏
အကျ�ိးဆက်ြဖစ်သည့် အ�ကမ်းဖက်မ�၊ မလံြုခံ�မ�၊ မိသားစုဝင်များကုိ ေထာင်သွင်း အကျ�်းချြခင်း သိ� မဟတ်ု စစ်ေ�ကာေရး သိ� မဟတ်ု ဖမ်းဆီးချ�ပ်
ေ�ှာင်ထားစ�် ည�င်းပနး် �ှပ်ိစက်ြခင်း စသည်တိ�ေ�ကာင့် ြမနမ်ာြပည်သူများတင်ွ စိတ်ဒဏ်ရာ�ှင့် စိတ်နာမကျနး်ြဖစ်မ� သည် ြမင့်မားေနေ�ကာင်းေတ��ိှ
ရသည်။ 



 
 

အလားတပူင် MHAP ၏ ေတ��ိှချက်များကလည်း စိတ်ထိခုိက်စရာြဖစ်ရပ်များထိေတ��မ�ပုိမုိ�ကီးထွားလာြခင်းသည် စိတ်နာမကျနး်ြဖစ်မ� ပုိမုိြမင့်မား
ြခင်း�ှင့်ဆက်စပ်မ��ိှေ�ကာင်း ေဖာ်ြပေနပါသည်။ ဥပမာ  စိတ်ဒဏ်ရာ�ကံ�ေတ��မ� တိးုြမင့်လာြခင်းသည် စိတ်ကျနး်မာေရးြပဿနာများ ြဖစ်ပွါးမ�ကုိ ပုိမုိ
ဆုိးရွား ေစသည့် ဆက်စပ်မ�ကုိ ဆုိလိပုါသည်။
ယခင်စိတ်ဒဏ်ရာအေတ�အ�ကံ�များ�ှင့် ယင်း၏ အကျ�ိးဆက်များသည် ြမနမ်ာြပည်သူလထုူ အတက်ွ ဒကု�ြဖစ်ေနေစ�ပီး မည်သိ�ဆက်ြဖစ်လာမည်ကုိ
ထင်ဟပ်ေစသည်။ အ�ှစ်ချ�ပ်အားြဖင့် စစ်အာဏာ�ှင်တိ�၏ အ�ှ�ိင်းမ့ဲ အ�ကမ်းဖက်မ�များ�ှင့် COVID-19 အကျပ်အတည်း၏ အကျ�ိးသက်ေရာက်မ�
များေ�ကာင့် တိးုပွားလာေသာ စိတ်ဒဏ်ရာတိ�  ေပါင်းစပ်လိက်ုသည့်အခါ ြမနမ်ာ�ိင်ုငံ၏ အနာဂတ် စိတ်ကျနး်မာေရးအတက်ွ အလနွဆုိ်းရွားေသာ
ြဖစ်ရပ်များြဖစ်လာေစသည်။

�ိုင်ငံေရးအကျ�်းသားများ ကူညီေစာင့်ေ�ှာက်ေရးအသင်း (AAPP) အေနြဖင့် ြမနမ်ာြပည်သူလူထု၏ စိတ်ဒဏ်ရာြပဿနာများ၊ ထုိစိတ်ဒဏ်ရာ
များ၏ လ�အဖ�ဲအစည်းအေပ� �ကီးမားေသာ သက်ေရာက်မ�များ�ှင့် ြပည်သူလူထု၏အနာဂတ် သုခချမ်းသာတိ�အား အေလးအနက်ထား ထည့်သွင်း
စ�်းစားေပးပါရန ်  သက်ဆုိင်သူများ၊ �ိုင်ငံတကာ အသုိင်းအဝုိင်း�ှင့် အမျ�ိးသားညီ�ွတ်ေရးအစုိးရ (NUG) တိ� ကုိ ေလးနက်စွာတိက်ုတနွး်အပ်
ပါသည်။   ဤ �ကီးမားေသာအခက်အခဲကုိ ကူညီေြဖ�ှင်းေပးရန ်အလ� �ှင်များ၏ ေထာက်ပ့ံေပးမ�ကုိ လိုအပ်�ပီး အမျ�ိးသားညီ�ွတ်ေရး အစုိးရ
(NUG) အေနြဖင့်လည်း အနာဂတ် �ိုင်ငံေရးရည်မှနး်ချက်များ�ှင့် �ိုင်ငံေတာ်အသုံးစရိတ်များချမှတ်ရာတင်ွ စိတ်ကျနး်မာေရးအား ဦးစားေပး
ေဆာင်ရွက် ေပးပါရန ်အေလးအနက်ထား တိက်ုတနွး်အပ်ပါသည်။   



 
 

Chisholm, D., Sweeny, K., Sheehan, P., Rasmussen, B., Smit, F., Cuijpers, P., Saxena, S. (2016), “Scaling-up treatment of depression and anxiety: a
global return on investment analysis”, Lancet Psychiatry, vol. 03, pp. 415–24

Hoffman, DL.; Dukes, EM.; Wittchen, HU. (2008), “Human and economic burden of generalized anxiety disorder”, Depression and
anxiety, vol. 25, pp. 72-90
Kessler, RC. (2012), “The costs of depression”, Psychiatry Clinical North America, vol. 35, no. 01, pp. 1-14
Lund, C.; Breen, A.; Flisher, AJ.; Kakuma, R.; Corrigall, J.; Joska, JA.; Swartz, L.; Patel, V. (2010), “Poverty and common mental
disorders in low and middle income countries: A systematic review”, Social Science and Medicine, vol. 71, no. 03, pp. 517-528; 
Miller, KE.; Rasmussen, A. (2010), “War exposure, daily stressors, and mental health in conflict and post-conflict settings: bridging
the divide between trauma-focused and psychosocial frameworks”, Social Science and Medicine, no. 70, pp. 07–16
Myanmar Doctors for Human Rights (2021), “Short Situational Report of Healthcare in Myanmar: the most dangerous place in the
world for healthcare professionals”, Myanmar Doctors for Human Rights Network (online), Available at: https://mdhrn.org/short-
situational-report-of-healthcare-in-myanmar-the-most-dangerous-place-in-the-world-for-healthcare-professional-9-month-review/
[Retrieved Nov 2021]
Patel, V.; Kleinman, A. (2003), “Poverty and common mental disorders in developing countries”, Bulletin of the World health
organization, vol. 81, pp. 609-615
Prince, M.; Patel, V.; Saxena, S.; Maj, M.; Maselko, J.; Phillips, MR.; Rahman, A. (2007), “No health without mental health”, The Lancet,
vol. 370, no. 9590, pp. 859-77
Roberts, B. and Browne, J. (2010), “A systematic review of factors influencing the psychological health of conflict-affected
populations in low- and middle-income countries”, Global Public Health, vol. 06, no. 08, pp. 814-829
Sen, A. (2001), Development as Freedom, New York: Alfred A Knopf
Siriwardhana, C.; Adikari, A.; Pannala, G.; Roberts, B.; Siribaddana, S.; Abas, M.; Sumathipala, A.; Stewart, R. (2015), Changes in mental
disorder prevalence among conflict-affected populations: a prospective study in Sri Lanka, BMC Psychiatry, vol. 15, no. 01
Slone, M.; Mann, S. (2016) “Effects of war, terrorism and armed conflict on young children: a systematic review”, Child Psychiatry
and Human Development, no. 47, pp. 950–65
Steel, Z.; Chey, T.; Silove, D.; Marnane, C.; Bryant, RA.; Van Ommeren, M. (2009), “Association of torture and other potentially
traumatic events with mental health outcomes among populations exposed to mass conflict and displacement: a systematic review
and meta-analysis”, Journal of the American Medical Association, vol. 302, no. 05, pp. 537–49
Willis, S.; Chou, S.; Hunt, NC. (2015), “A systematic review on the effect of political imprisonment on mental health”, Aggression and
Violent Behaviour, no. 25(A), pp. 173-183
World Health Organization (2014), “Social determinants of mental health”, World Health Organization (WHO) (online), Available at:
apps.who.int/iris/bitstream/10665/112828/1/9789241506809_eng.pdf [Retrieved Oct 2021] 

 [JH1]For the final report, like with all previous AAPP report, we will have to use footnotes not endnotes

Bibliography[JH1] 

https://mdhrn.org/short-situational-report-of-healthcare-in-myanmar-the-most-dangerous-place-in-the-world-for-healthcare-professional-9-month-review/
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/112828/1/9789241506809_eng.pdf

