អាជ្ញាធរជ្ញតិប្ុយុទ្ន
ធ ឹងជំងឺអេដស៍

ក្រុមការងារបច្ចេរច្េសថ្នារ់ជាតិបុរសក្សឡាញ់បុរស និងក្សីក្សស់
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របាយការណ៍សង្ខេបនៃកិច្ចប្រជុំ
សប្របសប្រូលប្រចុំប្ីមាសគង្ប្មាខប្សីប្សស់
១. សាវតា
តាមរយៈគម្រោងម្លលកសុ៊ីប ដដលឧបត្ថមភថវ ិកាម្ោយ USAID អងគការរគួសារសុខភាព អន្តរ
ជាត្ិ ( FHI360)បាន្សហការណ៍ជាមួយអាជាញធរជាត្ិរបយុទ្ធន្ឹងជំងឺម្អដស៍បាន្ម្រៀបចំកិចចរបជុំរបចំ
រត្៊ីោសសត៊ីព៊ីគម្រោងស្ស៊ីស្សស់រត្ូវបាន្ម្រៀបចំម្ឡើងម្ៅសណ្ឋ
ា គារម្សាោម្ទ្វ ៊ីនាថ្ថៃទ្៊ី ដប់ព៊ីរ ដខ
មិថុនា ឆ្នំ ព៊ីរពាន្់ដប់បួន្ កនុងម្ខត្ត ម្សៀមរាប ម្ោយោន្ការចួលរួមព៊ីអាជាញធរជាត្ិរបយុទ្ធ ន្ឹងជំងឺ
ម្អដស៍ រកុមការងារបម្ចចកម្ទ្សថ្ននក់ជាត្ិ បុរសស្សឡាញ់បុរស ន្ិងស្ស៊ីស្សស់សោជិករកុមរបឹកា
ម្ខត្ត សនងការម្ខត្ត រកុមរបឹកាស្សុក

/ខ័ណឌ-ឃុំ/សងាាត្់ ត្ំណ្ឋងគម្រោងម្លលកសុ៊ីប អងគការដដល

អន្ុវត្តកមមវ ិធ៊ីម្អដស៍ ន្ិងរកុមម្គាលម្ៅដដលជារកុមស្ស៊ីស្សស់មកព៊ីសហគមន្៍ផ្ទទល់ោន្របោណ
ជាហុកសិបនាក់ ។

២. ម្គាលបំ ណងកិ ចចរបជុំ
កិចចរបជុំរបចំរត្៊ីោសម្ន្េះ ោន្ម្គាលបំណងសំខាន្់ៗដូចជាៈ


ពិន្ិត្យម្លើលទ្ធលលការងារថ្ន្គម្រោងស្ស៊ីស្សស់ដដលបាន្អន្ុវត្តកុងរយៈម្ពលមួ
ន
យរត្៊ីោស
កន្លងមក





ពរងឹងកិចចសហការណ៍ ន្ិងការចូលរួមរបស់អាជាញធរមូលោាន្ អនកលតល់ម្សវាសុខភាព
ន្ិងអនកពាក់ព័ន្ធកុងការអន្ុ
ន
វត្តគម្រោងស្ស៊ីស្សស់ ន្ិងម្មម្រាគម្អដស៍

កំណត្់យុទ្ធសាស្រសត ន្ិងយន្តការរួមកនុងសរមបសរមួលរវាងអាជាញធរមួលោាន្
ន្ិងអនកអន្ុវត្តកមមវ ិធ៊ីរបស់គម្រោងស្ស៊ីស្សស់

ិ ៊ី សាស្រសត
៣. វធ
កនុងកិចចរបជុំសរមបសរមួលយ៉ា ងោន្សារៈសំខាន្់ម្ន្េះ វ ិធ៊ីសាស្រសតនានា រត្ូវបាន្ម្របើរបាស់កុង
ន
កិចច
របជុំ ម្ដើមប៊ីម្ធវើឱ្យរបាកដថ្ន កិចចពិភាការត្ូវបាន្ចូលរួមយ៉ា ងសកមមព៊ីសោជិកន្៊ីមួយៗ ន្ិងម្ោយ
ោន្ការយល់ដឹងចាស់លាស់ម្លើរបធាន្បទ្ដដលរត្ូវពិភាកា។ យ៉ា ងណ្ឋមិញ កិចចរបជុំសរមប
សរមួលរបចំរត្៊ីោសសរោប់បណ្ឋ
ត ញស្ស៊ីស្សស់ រត្ូវបាន្ម្របើរបាស់វ ិធ៊ីសាស្រសតសំខាន្់ៗមួយចំន្ួន្

1

ដូចជា ការពិភាកាចូលរួម ការពិភាការកុមត្ូច -ធំ បទ្បងាាញ ម្វទ្ិការសំណួរ ន្ិងចម្មលើយ រវាងអនក
ចូលរួម ន្ិងវាគមិន្ ន្ិងការលតល់ជាអន្ុសាសន្៍កុងការម្រៀបចំ
ន
ដលន្ការ ឬសកមមភាពបន្តបនាទប់។

៤. ដំ ម្ណើរការ ន្ិ ងលទ្ធលលថ្ន្កិ ចចរបជុំ
ិ ៊ី
ក. ការដថលងន្ូ វចំ ណ្ឋប់ អារមមណ៍ ន្ិ ងម្បើ កកមមវធ


ចំ ណ្ឋប់ អារមមណ៍របស់របធាន្អងគការMHC:ម្លាកម្

៉ា គ៊ី មរុណ នាយករបត្ិបត្តិ ថ្ន្អងគការ MHC

បាន្ម្ឡើងដថលងន្ូវចំណ្ឋប់អារមមណ៍ថ្ន កិចចរបជុំសរមបសរមួលជាមួយអនកពាក់ព័ន្ធ ដដលជាពិ
ម្សស អាជាញធរមូលោាន្ ន្ិងប៉ាូល៊ីស ពិត្ជាោន្សារៈសំខាន្់ណ្ឋស់ ម្ដើមប៊ីឱ្យម្លាក បាន្យល់
ព៊ីសាថន្ភាពម្មម្រាគម្អដស៍ ន្ិងជំងឺម្អដស៍ម្ៅកមពុជា ទាក់ទ្ងន្ឹងរកុមម្គាលម្ៅដដលជាស្ស៊ី

ស្សស់ម្ៅកនុងម្ខត្តម្សៀមរាប។ កិចចរបជុំម្ន្េះ ោន្ម្គាលបំណងសំខាន្់ គឺម្ដើមប៊ីពរងឹងកិចចសហ របត្ិបត្តិការ កនុងការអន្ុវត្តការងារ ការលតល់ម្សវាសុខភាព ការកាត្់បន្ថយការម្រ ើសម្អើង ន្ិងោក់
ងាយ ដល់រកុមម្គាលម្ៅស្ស៊ីស្សស់។ ម្វទ្ិកាម្ន្េះ ជាឱ្កាសលតល់ការអប់រ ំ ន្ិងដណនាំដល់រកុម


ម្គាលម្ៅឱ្យម្ចេះជួយខលួន្ឯង ន្ិងឱ្យចកឆ្ៃយព៊ីការឆលងរ ៊ីករាលោលម្មម្រាគម្អដស៍។

ចំ ណ្ឋប់ អារមមណ៍របស់ត្ំណ្ឋង គម្រោង ម្លលកសុ៊ីបៈម្លាក ម្វជជ. ន្៊ី សុជាត្ិ ទ្៊ីរបឹកាបម្ចចកម្ទ្ស
របស់អងគការ ខាណ្ឋ ន្ិងត្ំណ្ឋងឱ្យគម្រោង ម្លលកសុ៊ីប បាន្ោន្របសាសន្៍ថ្ន គម្រោងស្ស៊ី
ស្សស់ដដលកំពុងដត្បាន្អន្ុវត្តម្ោយអងគការ MHC ជាគម្រោងថម៊ី ន្ិងជាសកមមភាពថម៊ីលងដដរ
កនុងការម្ឆលើយត្ប ន្ឹងការរាលោលម្មម្រាគម្អដស៍កុងចំ
ន
ម្ណ្ឋមងាយរងម្រគាេះ ( MSM, TG, EW,
PWUD/PWID)។ កនុងចំម្ណ្ឋមរកុមងាយរងម្រគាេះទាំងអស់ រកុមស្ស៊ីស្សស់ជារកុមដដលងាយរង
លលប៉ាេះពាល់ជាងម្គ ម្ហើយន្ឹងោន្បញ្ហ
ា ម្រចើន្ជាងម្គដដរ។ ដូចម្ន្េះ ម្យើងរត្ូវម្ធវើការងាររួមគាន
ជាពិម្សសការម្ធវើការយ៉ា ងជិត្សនិត្ជាមួយអាជាញធរមូលោាន្ ន្ិងប៉ាូល៊ីសមូលោាន្ ម្ដើមប៊ីឈាន្
ម្ៅសម្រមចម្គាលម្ៅថ្ន្កម្រោង ន្ិងសម្រមចដលន្ការសួន្យប៊ីរបស់រោាភិបាលកនុងការរបយុទ្ធ



ន្ឹងម្មម្រាគម្អដស៍ ន្ិងជំងឺម្អដស៍ម្ៅកមពុជា។

ចំ ណ្ឋប់ អារមមណ៍របស់ត្ំណ្ឋងប៉ាូ ល៊ីសមូ លោាន្ៈម្លាក សារុន្ សំអូន្ អធិការរងរកុងម្សៀមរាប
បាន្របសាសន្៍ថ្ន ម្ោយម្ខត្តម្សៀមរាប ជាត្ំបន្់ម្ទ្សចរណ៍ជាពិម្សសោន្របសាទ្

បុរាណ

ជាម្រចើន្ បាន្ម្ធវើឱ្យម្សដាកិចចរបជាជន្ម្ៅត្ំបន្់ម្ន្េះ កាន្់ដត្ោន្ជ៊ីវភាពធូធារ។ ទាក់ទ្ងម្ៅន្ឹង
រកុមស្ស៊ីស្សស់ ម្ៅកនុងម្ខត្ត ក៏ោន្ចំន្ួន្ម្រចើន្ ដូចជាោន្ម្ៅកនុងកលឹប ន្ិងកដន្លងកន្ាន្ត ម្លេងៗ
លងដដរ។ ប៉ាុដន្តបញ្ហ
ា ដដលម្កើត្ម្ឡើងជាម្រឿយៗ គឺទាក់ទ្ងម្ៅន្ឹងការខូចម្ករ ត៍ម្ឈាមេះ ន្ិងប៉ាេះពាល់
ដល់ត្ថ្មលរបស់ដខមរម្យើង ម្ោយសារដត្រកុមស្ស៊ីស្សស់មួយចំន្ួន្បាន្របរពិត្តន្ូវបទ្ម្លមើស។
ដូចម្ន្េះ ខញំុសូមសំណូមពរម្ៅអងគការ ន្ិងបអូន្ៗស្ស៊ីស្សស់ផ្ទទល់ដូចម្ៅៈ
 រត្ូវឈប់ម្ធវើទ្ម្ងវើមិន្រត្ឹមរត្ូវ ឬបទ្ម្លមើសម្លេងៗ

 បម្ងាើន្ការលេពវលាយព៊ីបញ្ហ
ា នានារបស់ស្ស៊ីស្សស់
 កុំម្ភលើត្ម្ភលើន្ ឬបងាបញ្ហ
ា ជាមួយម្ភញៀវជាត្ិ ន្ិងអន្តរជាត្ិ
 រត្ូវរួមគានជួយអប់រ ំដល់រកុមស្ស៊ីស្សស់ទាំងអស់គាន
2



ចំ ណ្ឋប់ អារមមណ៍របស់ត្ំណ្ឋងNCHADS:ម្លាក ម្វជជ. ឡាន្ វណណ ម្សង អន្ុរបធាន្ មជឈមណឌល
ជាត្ិរបយុទ្ធន្ឹងជំងឺម្អដស៍ ម្សើរដសបក ន្ិងកាមម្រាគ បាន្ម្លើកម្ឡើងថ្ន ករណ៊ីម្មម្រាគម្អដស៍
ន្ិងជំងឺម្អដស៍ម្ន្េះ ន្ូវដត្ជាបញ្ហ
ា ដ៏ធំមួយសរោប់របម្ទ្សកមពុជាដដដល ម្ហើយកនុងចំម្ណ្ឋម
រកុមងាយរងម្រគាេះខាលំងបំលុត្ ម្ោយសារម្មម្រាគម្អដស៍ ន្ិងជំងឺម្អដស៍គឺោន្រកុមស្ស៊ីស្សស់

ម្ន្េះលងដដរ។ ជាងម្ន្េះម្ៅម្ទ្ៀត្ រកុមថម៊ីមួយម្ទ្ៀត្ដដលកំពុងដត្របឈមមុខខាលំងដដរ ម្នាេះគឺរកុម
អនកម្របើរបាស់ម្រគឿងម្ញឿន្ ម្ោយហិត្ ជក់ ឬចក់។ រកុមអនកម្របើរបាស់ម្រគឿងម្ញៀន្

ម្ៅកនុង
របម្ទ្សកមពុជា ោន្របោណជា ១៣០០០នាក់ ដដលកនុងម្នាេះ ១៣០០ នាក់ ជាអនកម្របើរបាស់
ម្ោយចក់ ម្ហើយអរតារបឈមន្ឹងឆលងម្មម្រាគម្អដស៍ ោន្ករមិត្ខពស់បំលុត្។ រកុមម្ន្េះ គឺោន្

អរតាម្របើរបាស់ម្ស្សាមអនាម័យមរបោណដត្ ៥៩% ប៉ាុម្ណ្ឋណេះ។ កនុងការម្ឆលើយត្បម្ៅន្ឹងបញ្ហ
ា
ដដលកំពុងម្កើត្ោន្ចំម្ពាេះរកុមងាយរងម្រគាេះ NCHADS បាន្បម្ងាើត្ន្ូវយុទ្ធវ ិធ៊ីជំរញ
ុ ខាលំងកាល កនុង
ការបងាារ,

ដថទាំ ន្ិងពាបាលបន្តចំម្ពាេះរកុមរបឈមមុខខពស់ន្ឹងការឆលងម្មម្រាគម្អដស៍

(Boosted COPCT) ដដលកនុងម្នាេះ អងគការ ខាណ្ឋ ជាថ្ដគូដ៏សំខាន្់កុងការអន្ុ
ន
វត្តសកមមភាព។
កញ្ច ប់ម្សវាសំខាន្់ៗរួមោន្ៈ

 ការលតល់ការអប់រ ំម្ៅមូលោាន្
 ការដចកចយម្ស្សាមអនាម័យ


 ការបញ្ូជ ន្ម្ៅទ្ទ្ួលម្សវាម្ត្សាតឈាម ដូចជាម្ត្សតរោមថ្ដ

ចំ ណ្ឋប់ អារមមណ៍ ន្ិ ងម្បើ កកិ ចចរបជុំ របស់អគគម្លខាធិ ការ អាជាញធរជាត្ិ របយុទ្ធន្ឹងជំ ងឺម្អដស៍
ន្ិ ងជារបធាន្រកុមការងារបម្ចចកម្ទ្សថ្ននក់ ជាត្ិ បុរសស្សឡាញ់បុរស ន្ិ ងស្ស៊ីស្សស់ៈឯ.ឧ ម្វជជ.
ដត្ង គន្ធ៊ី ោន្របសាសន្៍ថ្ន កិចចរបជុំម្ន្េះ គឺម្ដើមប៊ីម្ោេះស្សាយន្ូវបញ្ហ
ា នានា ដដលម្កើត្ោន្

ម្ឡើងចំម្ពាេះរកុមស្ស៊ីស្សស់ ដដលម្ផ្ទតត្សំខាន្់ម្លើដលនកសុខភាព ន្ិងសុខោលភាពដដល កំពុង
ដត្របឈមម្ៅកនុងម្ខត្តម្សៀមរាប។ ដូចវាលគមិន្មុន្បាន្ម្លើកម្ឡើងម្ហើយ បញ្ហ
ា ការរាលោល
ម្មម្រាគម្អដស៍ ដត្ងដរបរបួលជាន្ិចច ដូចម្ន្េះម្ហើយរត្ូវទាមទារ ឱ្យោន្ការកំណត្់ន្ូវសកមមភាព
ន្ិងយុទ្ធសាស្រសតថ៊ីៗ
ម ន្ិងជាក់លាក់ ម្ដើមប៊ីម្ឆលើយត្បម្ៅន្ឹងបញ្ហ
ា ឱ្យបាន្ទាន្់ម្ពលម្វលា។ ជាងម្ន្េះ
ម្ទ្ៀត្ រោាភិបាលកមពុជា បាន្ោក់ម្ចញន្ូវម្គាលន្ម្យបាយថម៊ីកុងការរបយុ
ន
ទ្ធរបឆ្ំងន្ឹងការ
រាលោលម្មម្រាគម្អដស៍ម្ៅកមពុជា ដដលោន្ ៧ចំណុចសំខាន្់ៗ ដូចជា៖

1. ជំរញ
ុ ន្ិង ម្លើកទ្ឹកចិត្ត ឱ្យោន្ការម្របើរបាស់ម្ស្សាមអនាម័យ ១០០ %
2. បញ្ូច លការរបយុទ្ធន្ឹងជំងឺម្អដស៍ ន្ិង សុខភាពោតា
ោន្សុវត្ថិភាព

ម្ៅម្គាលន្ម្យបាយភូមិ ឃុំ

3. ម្រៀបចំដលន្ទ្៊ី បញ្ហ
ជ ក់ព៊ីភូមិសាស្រសត ចំន្ូន្អនកលទុកម្មម្រាគម្អដស៍ រកុមងាយរងម្រគាេះ

4. ពរងឹងលកខណៈជាថ្ដគូ ជាមួយអងគការសងគមសុ៊ីវ ិលដដលកំពុងដំម្ណើការ ម្ៅកនុងម្ខត្ត
របស់ខួន្
ល ឱ្យោន្របសិទ្ធភាពខពស់

5. អន្ុញ្ហដត្ឱ្យជន្ងាយរងម្រគាេះម្ោយជំងឺម្អដស៍ ដដលជាអាទ្ិ៍៖ នារ ៊ីបម្រមើម្សវាកំសាន្ត
បុរសស្សឡាញ់បុរស អនកម្ញៀន្ម្រគឿងម្ញៀន្ម្របើមុល
ជ អាចទ្ទ្ួលបាន្ម្សវាពាបាល
ជំងឺម្អដស៍ បាន្យ៉ា ងទ្ូលំទ្ូលាយ
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6. បម្ងាើន្ការអប់រ ំ ដល់យុវជន្ យុវនារ ៊ី ឱ្យយល់ដឹងព៊ីម្រគាេះថ្ននក់ថ្ន្ជំងឺម្អដស៍ ន្ិង វ ិធ៊ីបងាារ
ការពារ ឱ្យបាន្ទ្ូលំទ្ូលាយ
7. អាជាញធរជាត្ិរបយុទ្ធន្ឹងជំងឺម្អដស៍ ោន្ត្ួនាទ្៊ីដឹកនាំ សរមបសរមួល ន្ិង តាមោន្ការ
អន្ុវត្តការងារម្ឆលើយត្បន្ឹងម្មម្រាគម្អដស៍

គណៈអធិ បត្៊ី ថ្ន្កិ ចចរបជុំ
ខ. ការបងាាញព៊ី របាយការណ៍វឌ្ឍន្ៈភាពគម្រោងស្ស៊ីស្សស់កុនងម្ខត្តម្សៀមរាប
(អនកសរមបសរមួលៈ ម្លាក រទ្៊ី បុន្ហាក់ មន្តន្ត៊ីសរមបសរមួលរបចំម្ខត្ត របស់អងគការ MHC)
អនកសរមបសរមួល បាន្បងាាញព៊ីការអន្ុវត្តការងាររបស់អងគការ

MHC ដដលសម្រមចបាន្កនុងរត្៊ី

ោសទ្៊ី៣ ម្ន្េះ ដូចខាងម្រកាម៖
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ស្ស៊ីស្សស់រវល់ម្ៅដត្ងការម្ៅត្ំបន្់ឆ្ៃយៗពិបាកកនុងការណ្ឋត្់ជួបអប់រ ំន្ិងម្ធវើម្ត្សតឈាម



សមត្ថកិចចោន្ដលន្ការម្បាសសំអាត្ន្ិងចប់ម្ោយគាមន្មូលម្ហត្ុចាស់លាស់

មកម្លើរកុម

ស្ស៊ីស្សស់ម្ៅតាមកដន្លងរបមូលលតំុមួយចំន្ួន្ដដលនាំឲ្យពិបាកជួបជុំន្ិងរបមូលម្ធវើម្ត្សតឈាម


ស្ស៊ីស្សស់មួយចំន្ួន្ផ្ទលស់បូតរទ្៊ីកដន្លងញឹកញាប់ដដលពិបាកដសវងរក



អនកជំងឺកាមម្រាគដដលជារកុមស្ស៊ីស្សស់ម្ៅពាបាលម្ោយបង់របាក់ថ្ថលពិន្ិត្យន្ិងទ្ិញថ្ននំពាបា
លជំងឺ
5



ខវេះខាត្រគូម្ពទ្យជំនាញសំរាប់ពិន្ិត្យរកុមស្ស៊ីស្សស់ម្ៅគល៊ីន្ិកកាមម្រាគ

សំណូមពរ ន្ិ ងអន្ុ សាសន្៍ ៈ
•

សូមឲ្យោន្រគូម្ពទ្យជំនាញសំរាប់ពិន្ិត្យរកុមស្ស៊ីស្សស់ម្ៅគល៊ីន្ិកកាមម្រាគ

•

សូមឲ្យោន្រកមស៊ីលធម៍វ ិជាជជ៊ីវេះកនុងនាមជារគូម្ពទ្យឬកនុងនាមជាអនកលតល់ម្សវាសុខភាព

•

សូមសំណូមពរឲ្យខាងសមត្ថកិចចចប់ឬឃាត្់ខួន្ដត្ស្ស៊ី
ល
ស្សស់ណ្ឋដដលបាន្របរពឹត្តខុសន្ិងចា
ប់រដាដត្ប៉ាុម្ណ្ឋណេះន្ិងសូមកុំឲ្យោន្ការម្ធវើទារុណកមមមកម្លើស្ស៊ីស្សស់

•

សំណូមពរឲ្យោន្រកុមម្មធាវ ៊ីឬត្ំណ្ឋងអនកចាប់សំរាប់ជួយអន្តរាគមន្៏ម្ៅម្ពលដដលោន្ការ
ចប់រកុមស្ស៊ីស្សស់ម្ោយមិន្ោន្ម្ហត្ុលលរត្ឹមរត្ូវន្ិងចាស់លាស់

•

សំណូមពរឲ្យអាជាញរធរម្អដស៏ម្មតាតជួយជរមុញការលេពវលាយន្ិងម្ធវើការសរម
បសរមួលជាមួយបណ្ឋ
ត អងគភាពម្លេងៗ សាថប័ន្
បាន្ដឹងចាស់ព៊ីទ្សេន្ៈ

ពាក់ព័ន្ធទាំងថ្ននក់ជាត្ិន្ិងថ្ននក់ម្រកាមជាត្ិឲ្យ

ន្ិងម្គាលការណ៏របស់អងគការដដលម្ធវើការងារម្ៅម្លើកមមវ ិធ៊ីម្អដស៏

កនុងការចូលរួមទ្ប់សាាត្់ការ ៊ីករាលោលថម៊ីថ្ន្ម្មម្រាគម្អដស៏ម្ៅកមពុជា
•

បម្ងាើន្វគគបណុត េះបណ្ឋ
ត លដល់រកុមការងាររបស់អងគការជាថ្ដគូរដដលពាក់ព័ន្ធន្ិងកមមវ ិធ៊ីម្អដស៏

ឲ្យបាន្ដឹងចាស់ន្ិងចំម្ណេះដឹងបដន្ថមម្ទ្ៀត្ម្ដើមប៊ីងាយស្សួលដល់រកុមការងារចុេះអន្ុវត្តកមមវ ិធ៊ី
តាមសហគមន្៏ជាមួយរកុមម្គាលម្ៅ
គ. សម្មលងរបស់ត្ំណ្ឋងស្ស៊ីស្សស់របចំម្ខត្តម្សៀមរាប
ត្ំណ្ឋងរកុមស្ស៊ីស្សស់ កញ្ហដឃឹម សុ៊ីវា៉ាត្់ បាន្ម្ឡើងបងាាញព៊ីជ៊ីវ ិត្ពិត្របស់ខួន្
ល ន្ិងបទ្
ពិម្សាធថ្ន្ការម្រើសម្អើង ន្ិងោក់ងាយព៊ីសំណ្ឋក់អាជាញធរោន្សមត្ថភាព។ មូលម្ហត្ុចំបងដដល
នាងកាលយជាស្ស៊ីស្សស់ក៏ម្ោយសារដត្ធមមជាត្ិ ន្ិងចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់នាងតាំងព៊ីកំម្ណើត្។
នាងរត្ូវបាន្ឳពុកោតយ ន្ិងបងបអូន្មិន្អន្ុញ្ហដត្ិឱ្យម្ធវើខួន្ជាស្ស៊ី
ល
ម្ទ្ ម្ោយខុសព៊ីមន្ុសេទ្ូម្ៅម្រពាេះ
ខលួន្ជាមន្ុសេរបុស។ នាងរត្ូវបាន្រងការរ ិេះគុណព៊ីអនកជិត្ខាងន្ិងបងបអូន្ម្រពាេះដត្ងខលួន្ន្ិងម្ធវើ ចរិត្
ឬកពារជាមន្ុសេស្ស៊ី។
បដន្ថមព៊ីម្ន្េះម្ទ្ៀត្ កនុងម្ពលថម៊ីៗម្ន្េះ នាងរងន្ូវការម្ធវើបាប ន្ិងចប់ោក់ឃុំខួន្ម្ោយ
ល
មិន្ដឹង

មូលម្ហត្ុ។ សុ៊ីវា៉ាត្់ម្លើកម្ឡើងថ្ន

“ម្ៅម្ពលដដលខញុំកំពុងឈរ មតុំលាររារត្៊ី រកុមប៉ាូ ល៊ីសមកចប់ ខុ ំញ

ម្ោយមិ ន្ដឹ ងមូ លម្ហត្ុ ម្ទាេះប៊ី ជាខញុំ ខិ ត្ខំ បកស្សាយរបាប់ គាត្់ (ប៉ាូ ល៊ីស) យ៉ា ងណ្ឋក៏ គាត្់
មិ ន្រពមដដរ”។

ជាចុងម្រកាយនាងសំណូមពរម្ៅកាន្់អនកចូលរួមទាំងអស់ ជាពិម្សសអាជាញធរមូលោាន្
ន្ិងប៉ាូល៊ីសកុំឱ្យោន្ការម្រ ើសម្អើងចំម្ពាេះអនកស្សឡាញ់ម្ភទ្ដូចគាន ម្ហើយមុន្ន្ឹងចប់ខួន្រកុ
ល
មស្ស៊ី
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ស្សស់រត្ូវោន្ភសតតាងឱ្យបាន្ចាស់
លាស់កុំម្ចេះដត្ ម្ដើរចប់ខួន្មិ
ល
ន្ម្រ ើសមុខឱ្យដត្ស្ស៊ីស្សស់
ុ
ម្នាេះ។

អនកចូ លរួមមកព៊ី សាថប័ ន្រោាភិ បាល
ឃ. ការបងាាញព៊ី របវត្តិថ្ន្រកុមបុ រសស្សឡាញ់បុរស ន្ិ ងស្ស៊ីស្សស់ ន្ិ ងការរ៊ីករាលោលម្មម្រាគ
ម្អដស៍ម្ៅកមពុជា

(អនកសរមបសរមួលៈ ឯ.ឧ ដត្ង គន្ធ៊ីអគគម្លខាធិការ ថ្ន្អាជាញធរជាត្ិរបយុទ្ធន្ឹងជំងឺម្អដស៍)
ឯ.ឧ ដត្ង គន្ធ៊ី បាន្ម្ធវើការគូសបញ្ហ
ជ ក់ថ្ន បុសស្សឡាញ់បុរស ឬស្ស៊ីស្សស់ សំម្ៅម្ៅម្លើ
បុរសរួមម្ភទ្ជាមួយបុរស ន្ិងបុរសដដលរូមម្ភទ្ជាមួយបុរសលង ន្ិងរួមម្ភទ្ជាមួយស្រសត៊ីលង។
បុរសរួមម្ភទ្ជាមួយបុរស ឬស្ស៊ីស្សស់ោន្របវត្តិជាយូរយរណ្ឋស់មកម្ហើយ ដដលម្គបាន្
រកម្ឃើញម្ៅម្លើផ្ទទំងថមថ្ន្របម្ទ្សបារាំង រកម្ឃើញកនុងលនូរបុរាណថ្ន្របម្ទ្សម្អសុ៊ីប ផ្ទទំងគំន្ូរ
បុរាណរបស់អុ៊ីតាល៊ី ន្ិងសម័យបុរាណថ្ន្របម្ទ្សចិន្។ យ៉ា ងណ្ឋមិញ ម្ៅរបម្ទ្សកមពុជា រត្ូវបាន្
ម្គរកម្ឃើញកនុងសម័យម្ចន្ឡាតាមរយៈកំណត្់រតារបស់ជ៊ីវតាកាវន្់។

ជារួមអនកស្សឡាញ់ម្ភទ្ដូចគាន គឺម្កើត្ោន្ម្ឡើងតាំងព៊ីកំម្ណើត្ ឬម្ោយធមមជាត្ិ។
ឯ.ឧ ដត្ង គន្ធ៊ី

ក៏បាន្ម្ធវើការបញ្ហ
ជ ក់ថ្នម្លើសាថន្ភាពម្មម្រាគម្អដស៍ ន្ិងជំងឺម្អដស៍កុង
ន

ចំម្ណ្ឋមរកុមបុរសស្សឡាញ់បុរស ន្ិងស្ស៊ីស្សស់ម្ៅកមពុជាថ្នៈ


តាមការសិកាម្ៅឆ្នំ២០០៥ោន្៨.៧ % ម្ៅភនំម្ពញន្ិង០.៨% ម្ៅម្ខត្ត។



តាមការអម្ងាត្ម្ៅឆ្នំ២០០៧អរតាម្អដស៍ោន្កំរ ិត្ខពស់កុងចំ
ន
ម្ណ្ឋមរកុមTG ោន្៩.៨%
ម្បើម្របៀបម្ធៀបម្ៅន្ឹងMSM ោន្ដត្៥.១%។
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តាមការសិការបស់របុសដខមរ (FHI360) ឆ្នំ២០១០ោន្២.១%។

ការម្ឆលើយត្បថ្ននក់ជាត្ិទ្ូលំទ្ូលាយោន្ដូចជាៈ
•

អាជាញធរជាត្ិរបយុទ្ធន្ឹងជំងឺម្អដស៍ដដលជាសាថប័ន្ជំនាញខាងម្មម្រាគម្អដស៍ ន្ិងជំងឺ
ម្អដស៍ (ដលន្ការយុទ្ធសាស្រសតជាត្ិ )

•

រកុមការងារថ្ននក់ជាត្ិបុរសស្សឡាញ់បុរស ន្ិងស្ស៊ីស្សស់

•

បណ្ឋ
ត ញថ្ននក់ជាត្ិបុរសស្សឡាញ់បុរស ន្ិងអងគការសហគមន្៍ម្ធវើការជាមួយរកុមបុរស
ស្សឡាញ់បុរស ន្ិងស្ស៊ីស្សស់

•

ម្គាលគំន្ិត្លតួចម្លតើមថម៖៊ី

 យុទ្ធវ ិធ៊ីជំរញ
ុ ខាលំងកាលការបងាារ, ដថទាំ ន្ិងពាបាលបន្តចំម្ពាេះរកុមរបឈមមុខ ខពស់
ន្ឹងការឆលងម្មម្រាគម្អដស៍(Boosted COPCT);
 យុទ្ធវ ិធ៊ីជំរញ
ុ ខាលំងកាលន្ូវការអន្ុវត្តការដថទាំ ន្ិងពាបាលបន្ត (Boosted CoC)
ង. អន្ុ សាសន្៍ ន្ិ ងសំណូមពរ
តាមរយៈការពិភាកាគានរួចមក សោជិកម្សនើឱ្យ MHC ពិន្ិត្យម្លើអន្ុសាសន្៍ដូចខាងម្រកាមៈ


អងគការ MHC រត្ូវម្ធវើដលន្ការរួមគានជាមួយអាជាញធរមូលោាន្ ន្ិងប៉ាូល៊ីស



រត្ូវអន្ុវត្តការងារម្ោយទ្ទ្ួលខុសរត្ូវខពស់ ន្ិងោន្របសិទ្ធភាពរពមទាំងបទ្ដបន្ម្ៅតាម
កាលៈម្ទ្សៈរបស់រកុមម្គាលម្ៅ



រត្ូវម្ធវើការសហការណ៍
ន្ិងបងាាញលលប៉ាេះពាល់ដល់ប៉ាូល៊ីសកនុងករណ៊ីរកុមស្ស៊ីស្សស់បាន្របរពិត្តបទ្ម្លមើស



ម្ហើយសថិត្កនុងសាថន្ភាពលទុកម្មម្រាគម្អដស៍

អងគការ MHC រត្ូវម្ធវើការទ្ំនាក់ទ្ំន្ងយ៉ា ងជាប់លាប់ជាមួយអាជាញធរមូលោាន្ ម្ោយបំម្ពញ
ន្ូវឯកសារចំបាច់ម្លេងៗ រពមទាំងម្ធវើរបាយការណ៍ឱ្យបាន្ម្ទ្ៀងទាត្់ម្លញើម្ៅ NAA ន្ិងអាជាញធរមូលោាន្

ច. ដលន្ការបនាទប់


អងគការ MHC រត្ូវម្រៀបចំកិចចរបជុំជាមួយប៉ាូល៊ីសមូលោាន្ ម្ោយោកបញ្ូច លន្ូវរបធាន្ បទ្
សំខាន្់ៗដូចជា រកមស៊ីលធម៌សរោប់ស្ស៊ីស្សស់ ន្ិងមន្តន្ត៊ីប៉ាូល៊ីស លលវ ិបាកការទ្ទ្ួលថ្ននំ
ART ម្ទ្ៀងទាត្់ ន្ិងការចូលរួមចំដណករបស់ប៉ាូល៊ីសកនុងការទ្ប់សាាត្់

ការរាលរាលម្មម្រាគ

ម្អដស៍


អងគការ MHCរត្ូវបម្ងាើន្កិចចសហការណ៍ជាមួយអាជាញធរមូលោាន្ តាមរយៈការលតល់ន្ូវ ទ្ិន្នន្័យជាក់លាក់ព៊ីគម្រោង ចំន្ូន្ស្ស៊ីស្សស់ ោក់បញ្ូច លដលន្ការរួមគាន ន្ិងកំណត្់យន្តការ
សរមបសរមួលរួមគាន។
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ិ ៊ី កិចចរបជុំ
កមមវធ

ម្ោ៉ា ង

សកមមភាព

អនកទ្ទ្ួលសុខរត្ូវ

7:30-8:00 am

ការចុេះម្ឈាមេះអនកចូលរួម

ម្លាក ម្ហង សាល៊ី

8:00- 8:05 am

ម្គារពម្ភលងជាត្ិ

ពិធ៊ីករ

8:05- 8:10 am

ចំណ្ឋប់អារមមណ៍របធាន្អងគការ MHC

ម្លាក ម្

8:10- 8:20 am

ចំណ្ឋប់អារមមណ៍របស់ត្ំណ្ឋងសមពន្័ធ Flagship

ម្លាក លល សុផ្ទត្

8:20-8:30 am

ចំណ្ឋប់អារមមណ៍របស់ របធាន្

ម្លាកសារា៉ា ត្់

៉ា គឹមរុន្

ការរិយល័យម្អដស៍ម្ខត្ត

8:30-8:40 am

ចំណ្ឋប់អារមមណ៍របស់ត្ំណ្ឋង NCHADS

ម្វជជ. ឡាន្ វណណ ម្សង
អន្ុរបធាន្ NCHADS

9:40-9:00 am

មត្ិសាវគមន្៍
ន្ិងម្បើកកមមវ ិធ៊ីម្ោយឯកឧត្តមអគគម្លខាធិការ ថ្ន្

ឯ.ឧ ម្វជជ. ដត្ង គន្ធ៊ី

អាជាញធរជាត្ិរបយុទ្ធន្ឹងជំងឺម្អដស៏
ន្ិងរបធាន្រកុមការងារ
បម្ចចកម្ទ្សថ្ននក់ជាត្ិបុរសស្សលាញ់បុរសន្ឹងរកុម
ស្ស៊ីស្សស់

9:00-9:30 am

ការបងាាញម្ោយសម្ងខបព៊ីរបាយការណ៍វឌ្ឍន្ៈភា

ម្លាក ដកម វ ិចិរត្

ពកនុងការអន្ុវត្តគម្រោងស្ស៊ីស្សស់កុងម្ខត្ត
ន
ម្សៀមរា
ប

របធាន្កមមវ ិធ៊ីរបស់អងគកា

9:30-9:45 am

អាហារសរមន្់

សណ្ឋ
ា គារ

9:45-10:00am

សម្មលងរបស់ស្ស៊ីស្សស់

ត្ំណ្ឋង TG

10:0011:30am

បទ្អន្តរាគមន្៍ ន្ិងពិភាកាម្ពញអងគ
បញ្ហ
ា ររបឈមន្ិងដំម្ណ្ឋេះស្សាយ

រ MHC

ឯ.ឧ ដត្ង គន្ធ៊ី

ការចូលរួមព៊ីសាថបន្័ពាក់ពន្ធ័អាជាញធរមូលោាន្
ប៉ាូល៊ីស ន្ិងម្សវាសុខភាព
កាត្់បន្ថយការម្រើសម្អើងជាមួយរបព័ន្ធពត្៌ោន្

11:30-11:50
am

មត្ិចូលរួមរបស់ត្ំណ្ឋងសាថប័ន្ពាក់ព័ន្ធ

ត្ំណ្ឋងចូលរួម

11:50-12:00
am
12:00 -

មត្ិបូកសរុប ន្ិងបិទ្កមមវ ិធ៊ី

ឯ.ឧ ដត្ង គន្ធ៊ី

អាហារសាមគគ៊ីរម
ួ គាន

សណ្ឋ
ា គារ
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