្រពរជាណាច្រកក

ជាតិ

សសនា ្រពះមហ

3

អជា�ធរជាតិ្របយុទ�នឹងជំងឺេ
សុន�រកថ

ឯកឧត�មេទសរដ�ម�ន�ី េអៀង មូល ី ្រ�ធនអធរជាតិ្រ�យុទន
� ឹងជំងឺេអស

និង ជា្រ�ធនគណៈកមករស្រមបស្រម�លៃនមូលនិធិសកល្រ�ចំ្រ�េទសកម�ុជាកេបក
 អង�្រ�ជុ ំពិេ្រគះេយ
ស�ព
ី ឯ
ី កសរបង�ញទស្សនៈៃនមូលនិធិសកលអំពីេមេរាគេ

សូមេគារព

សណ
�គរ ណហ�េវល ៃ១៨ ែខវិច�ក
ិ  ឆ២០១៤

-គណៈអធិ បតី
-ឯ.ឧ. េវជ�. មាន

ឈីវុ ្របធានមជ្ឈមណ�លជាតិ្ប
រ យ ុទ�នឹងជំងឺេអដស៍

េសែស្ប

កមេរគNCHADS)
-េលក�សីMarie-Odile Edmont ្របធានអង�កUNAIDS ្របចំ្របេទសកម

-ឯកឧត�ម េលកជំទវ អស់េលក េលក�សីតំណាងស�ប័នរដ� តំណាងស�នទូ
តំណាងៃដគូអភិវឌ្ឍន៍ និង អង�ករសង�មសុី
-្របិយមិត�តំណាងអ�កផ�ុកេមេរគេអដស៍ អ�ករងផ លប៉ះពល់េដយជំងឺ

-អស់េលក េលក�សទី ្របឹក្សោបេច�កេទស និ អ
ង � កជំនាញករទ

ជាបឋម �ុំសូមសែម�ងនូវេសចក�ីេសម
ខ
នស្សរីករយ ែដល្រត�វបានអេ��ញឱ្យ េបកអ

ពិ េ្រគាះេយាបល់ស�ីពី ឯកសរបង�ញទស្សនៈអំពីេមេរគេអដស៍ ន ាេពលេ នះ ។ ជាមួយ
ខ�ុំក៏ សូមសែម�ងនូវករស�គមន៍យា៉ងកក់េក� ្រពមទងអំ ណរគុ ណដ៏ ្រជាលេ្រជចំេពះ ឯក
េលកជំទវ អស់េលក េលក�សី ែដលអេ��ញមកពី មជ្ឈដ�នជាេ្រចន េដម្បីរួមចំែ
ឱ្យករេរៀបចំឯកសរបង�ញទអំពី ជំងឺ េអដស៍េនះ មានភាពសុ្រក និ ង ្រគប់្រជ�ងេ្រជា
េនក�ុងករពិភាក្សោពិេ្រគាះ េយាបល់គា�េនះ េយងនឹងែស�ងយលភាព  និង េធ�ក
ពិ េ្រគាះេយាបល់ជាមួយ្រក�មអ�កផ�ុកេមេរគេអដស៍ និង អ�ករងផលប៉ះព ល់េដយ េមេ
េធ�ករពិេ្រគាះេយាបល់អំពីយុទ�ស�ស�ជាតិ ្រពមទំងករងរែដល្រក�ម ករ
សេ្រមច ក៏ដូចជាេគាលេដៃនករពិេ្រគាះថា�ក់ ជាតិ និង អទិភាពៃន កិច�អន�រគម

ប��ូ លក�ុងឯកសរបង ញទស្សនៈ ។  បែន�មេលេនាះ ខ� ុំេជាក់ថា ្រក�មករង៦ ែដលបា

េរៀបចំេឡងរួចេហយេនាះ នឹងផា�ស់ប�ូរមតិគា� ផុលផុស េដម្បីកំណត់ឱ្យបានច្បោស់ល

កិ ច�អន�រគមន៍ក�ុងករបង�រករចម�ងេម េរគ តមកររួមេភទ ក�ុងករបង�រករចម�
ចក់ម�ល ក�ុងករព្យោបាល និង ករែថទំអ�កជំងឺ ក�ុងករ្រគប់្រគងក៏ដទ�ស�ស�ៃនក
គាំពរសង�ម នបរ ិស�នច្បោប់ ្រពមទំងកិច�អន�រគមន៍ក�ុង្របព័ន�្រទ្រទង់សុខភ
តមបទពិេសធន៍កន�ងម ក ករ្របយុទជំងឺេអដស៍េន្របេទសកម�ុជាេយងទទួល
េជាគជ័យគរជាទីេមាទនៈ ។ អ្រតចម�ងេមេរគេអដស៍ េនែតបន�ថយចុះជា្០.៧ េទ០.៦
ស្រមាប់ឆ២០១៣ និ ង អចធា�ក់ចមក  ០.៤ េនឆា២០១៤េនះ ។  ្របកែដលេយងអបអរសទ
េនាះគឺ អ្រតចម�ងដ៏ទងចំេណាមនារីបេ្រមេសវកម្សោមាន្រតឹមែ០.៤ ែដលជាតួេល
ទទួលបានក�ុងេពលថ�ីៗេនះ ។ េបេ្រប�បេធៀបអ្រតេនះ ជាមួយ្របេទសជិតខង េយងអច
ថា្របេទសេយងកំពុងឈនមុខេគក�ុងករ ្របយុទ�នឹងជំងឺេអដស៍ ។ តមរយៈករចុសភា
ករណ៍ជាក់ែស�ង េនតមនាែខកន�ងមក

ខ
េឃញមានករយកចិត�ទុកដក់ខ�
�ុំសេង�ត

សំណាក់ម�ន�ីសុខភិបាល និង អង�ករសង�មសុីវិងករេធ�េតស�ឈមេដយស�័្រគចិត� ។ 

មកេធ�េតស�ឈម េដយស�័្រគចិត�ទំងេនាះ ភាគេ្រចនជាយុវវ័យែដលមកពីមជ្ឈដ�

ែមនមកែត ពី ្រក�មនារីបេ្រមេសវកម្សោន�េនាះេ ទ ។ ជាមួយករេធ�េតស�ឈម អ�កស�័្រគ
ក៏ ទទួលផងែដរនូ វករែណនា ំ

ដំបូ នា�ន�ៗអ
ល ពី សុវតិ ភាពៃនកររួមេភទ ជាពិេសសអំព
�

្របេជន៍ៃនករេ្របេ�សមអនាម័យ ។  ក�ុងរយៈេពលប៉ុនា�នឆា�ំចុងេ្រកយេនះ ក
អនាម័យមានកររីកចេ្រមនគួនករកត់សមា�ល់ ។ េ្រកពីកចយេដយឥតគិតៃថ�
អង�ករសង�មសុីវិល េគអចរកទិញបានេនតម ផ្ស ោរ ស�នីយេ្របងឥន�នៈ ឬ េនែក្បរក
េសវកម្សោន� េបមិ នគិតពីេនតមឱសថស�នែដល ធា�ប់ដក់លក់ជាយូរមកេហយ ។
ឥរ ិយាបទៃនអ�កេ្របេ�សមអនាម័យទំង�សី ទំង្រប�ស ក៏មានករវិវឌ្ឍន៍េឡងេគ
ភាគេ្រចនពុំមានករេអៀនខ�សេឡយ ។ ចំែណកឯករេរសេអងចំេពះអ�កផ�ុកេមេេអដស៍ 

ក៏ មានករផា�ស់ប�ូរែដរ ។ អ�កផ�ុកេមេរគេអែដលបានទទួលករឧបត�ម�គាំពរែថទ

យា៉ងេទៀងទត់ ពីស�ប័នរដ� ឬ ពីអង�ករសង�មសុីវិលខងែផភិ បាល និង ែផ�កសង�មកិច�
្រពទំងែដលបានទទួលេជា គជ័យក�ុងជីវភាពរស់េន្បចំៃថ�របស
រ
ែលង្រត�វេគមាងយ ឬ
េរសេអងដូ ចមុនេទៀតេហយ ។ ផ�ុយេទវិញ អ�កេនាះ្រត�វបានេគរប់អន េដយេស�មុខ
ធម�ត ដូចមានឧទហរណ៍េន�ស�កបាទី េខត�តែកវ និង េន�ស�ក ៃ្រពនប់ េខត�្
េដម ។ ក៏ ប៉ុែន�ចំ េពះអ�កផ�ុកេមេរគេអដស ៍ ែដលមិនបានទទួល ករគាំពរដិតដល់
ជី វភាពដុនដបេនេឡយ អ�កទំេនទទួលរងករមាក់ ងយ និង េរសេអងេនេឡ
េ្រកពីចំណុចជាវិជ�មាន និង ករកត់សមា�ល់ខងេល ខ�ុំក៏សូមេលកេឡងនូវក�ីបារម
�
្របឈមមួយចំនួន េដម្បីជាធាតុចូលក�ុងករចង្រកងឯកសរបង�ញទស្សនៈ របស់េយ
តបតមត្រម�វករជាក់ែស�ងៃនករ្របយុទ�នឹងជំងឺេអដស៍ស កម�ុជា ។ េបេយងពិនិត្យេល

េលខែដលេយងទទួលបាន ក�ុង្របព័ន�េសវបង�រ និង ព្យោបាលផ�ូវករ េយងគួរែតមាន
ចំេពះលទ�ផលដ៏ល�ៗទំងេន ាះ ។ ក៏ប៉ុែន� ក�ុងេពលថ�ីៗេនះ េយងសេង�តេឃញមានករណីអ�ក
េអដស៍មួយចំនួន ែដលពុំធា�ប់ បានេធ�េតស�ឈម ឬ ទទួលេសវព្ងណាេសះ 
ស្រមាកេនមន�ីរេពទ្យក�ុង ស�នភាពជំងឺដ៏ធ�ន់ធ�របំផុត ។  អ�កជំងឺទំងេនះ មិន្រត�វបាន
្របព័ន�ទិន�ន័យ ផ�ូវករណាមួយេឡយគឺ ជា្រក�មអ�កជំងឺែដលេនេ្រក្របព ័ន�េសវ 
អ�ក ចម�ងេមេរគេអដស៍ដល់ៃដគូរួមេភទែដលេយងមិនអចដឹងបាន ។ េតពួកេគបាង េមេរ
េអដស៍ដល់ៃដគូ ប៉ុនា�ននាក់េហយ មុននឹងមកដល់មន�ីរេព? េនះជាហនិភ័យ ដ៏ខ�ស់មួយែ
េយងមិន្រត�វេមលរំលងេសះេឡយ ។ ម្យោ៉ងេទៀត េបពិនិត្យតមតួេលខ ចុងេ្រកយរប
េសវព្យោបាលរបស់េយង េយងេឃញមានគមា� តរវងចំនួនអ�កជំងឺ ែដល្រត�វក
និ ង  ចំនួនអ�កជំងឺជក់ែស�ងែដលមកទទួលឱសថព្យោបាល។ េយងមិនអចដឹងថាពួកអ�កជំ
មិ នមកទទួលឱសថគាត់េនទីណា និង កំពុងេធ�? េបអ�កជំងឺទំងេនាះសំងំព្យោបាលេដយខ
េនាះជាករល�្របេសរណាស់ ។ ផ�ុយេទ វិញ ្របសិនេបពួកគាត់ពួនសំងំចម�ៃដគូរួម

េភទវ ិញេនាះ េនាះជាហនិភខ�ស់មួយេទៀតែដលេយង្រតវែតទប់ស�ត់ជាបនា�ន់ ។ ចំ
អវ ិជ�មានដ៏ធំទំងពីរខងេល នាំឱ្យេយងមានករ្រព�យបារម�យា៉ងខ�ំង២ៃនកររី
រលដលៃនេមេរគ េអដស៍សរជាថ�ីម�ងេទៀតេនេលទឹកដីដ៏ពិសិដ�របស់េយង ។ ករ
សរជាថ�ីេនះ អចេកតេឡងក�ុងចំេណាមយុវជន យុវតី កម�ករ កម�ករិ នី នចំណាក�ស�ក
បែន�ម េលេគាលេដចស់គឺ ៖ ្រក�មនារី បេ្រមេសវកម្សោន� បុរស�សឡាញ់បុរស និ
�សស់ ។  កររីកចេ្រមនយា៉ងឆាប់រហ័សៃន្របព័ន�ព័ត៌មានវិទ្យោ កររស់េនែបបពពក
�ស�ី និង  បុរស យុវជន និង យុវតី ភាពផុយ�ស�យៃនរបាំង្របៃពណីពីបរមបុរងយ�សល
ក�ុងករទក់ទងគា�  ក�ុងកររួមេភទ សុទ�ែតជាកត�នាំរ២ៃន  កររីករលដលេមេអស៍
មកវ ិញយា៉ងឆាប់រហ័ស ។
េដម្បីទប់ស�ត់េ្រគាះភ័យ
េតេជា

េនះ រជរដ�ភិបាលេ្រកមករដឹកនាំដ

សេម�ច

៊ុន
ហ
ែស នាយករដ�ម�ន�ីបានដក់េចញនូវេគាលនេ ៧ ចំណុច ក�ុងេនាះមា

ករជំរុញឱ្យេ្របេ�សមអន ១០០ភាគរយ និង ករស�័្រគចិត�មកេធ�េតស� ឈមឱ្យបា
ទូ លំទូលយ  ្រពមជាមួយករអប់រំ្រក�មយុរួមមា កម�ករ  កម�ករិនី ឱ្យយល់ដឹងអំពីេមេ
េអដស៍ និ ង អំពី សុវត�ិភាពក�ុងកររួមទជាេដ។ 
អ�ីែដលេយង្រត�វេធ�ជាបនា�ន់េនាះគឺ ៖ សហករគា�រវងអជា�ធរជាតិ្របយុទ�នឹង
្រកសួងសុខភិបាល ្រកសួងពក់ព័ន�ឯេទៀត ៃដគូអភិវឌ្ឍន៍ អង�ករសង�មសុីវិល អជា
្រគប់លំដប់ថា�ក់ េធ�ករ�សវ្រជាវ ែស�ងយល់ និង ក�ប់ឱ្យបាននូវកជំងឺេអដស៍េ្រ
្របព័ន�េសវព្យោបាលទំងអស់ េតអ�កទំងេនាះមានចំន? មាន្របវត�ិយា៉ងដូចេម�ច? េន
ទី កែន�ងណ? មានៃដគូរួមេភទប៉ុនា�នន? េតៃដគូ ទំងេនាះបានេទ េធ�េតស�ឈមេហ?
េតពួកេគបានទទួលេសវព្យោបាល ែ? ជាមួយគា�េនាះែដរ ្រត�វខិតខំែស�ងយល់រកតអំពី

អ�កជំងឺែដលមិនបាន មកទទួលថា�ំ ថាេតពួកេគេ? ជាអ�កកំពុងសំងំព្យោបាលេដ
ឯង? ឬ ជាជនចំណាក�ស? ឬ បានបាត់បង់ជីវិតេទេ? ឬ ក៏ កំពុងែតបន�ចម�ងេមេរគេ
មនុស្ស ដៃទេទៀត េដយេយងមិនបាន?
ករងរជាបនា�ន់មួយេទៀតគឺ េធ�ឱ្យសកម�េឡងវិញនូវកម�វិធីអប់រំ្រក�មយុម�ករ កម�ករិនី ត
បណា�ញៃន្រកសួងអ ប់រំ យុវជន និង កីឡា អង�ករយុវជន េរងច្រក ឬ តមប
េផ្សងៗ េដយេ្របវិធីស�ស�ែដលធា�ប់បានយកមកអនុវត�នាេពល កន�ងមក្របកបេដ
ដូ ចជាករេរៀបចំ្រគ�បេង�ល និង មិត�អប់រំមិត�ជា េដម េដម្បីជំរុញឱ្យមានករស�័្េតស�ឈ
ដ៏ ទូលំទូលយ និង ករេ្របេ�សមអនាម័យ ជា
ករ្របយុទ�នឹងជំងឺេអដស៍ ត្រម�វឱ្យមានេសវព្យោបាល្របកបេដយ្របសិទ�ភាព ម
្រគាន់ ក៏ប៉ុែន�ក៏្រត�វមានករតមដនជា្របចំថា េតអ�កជំងឺបានទទួលេសវទ
ទត់ឬេ? េតពួកេគមានលទ�ភាពចិ��ឹមវ ិតបានេដយខ�ួនឯងែដរឬ? ទំងេនះត្រម�វឱ្យម
ចូ លរួមយា៉ងសកម�ពីសហគមន៍ ឬ ពីអជា�ធរមូលដ�នចប់ពី ថា�ក់ភូមិ ឃុំ ែដលយល់ច្ប
ទុក� និង ជីវភាពរស់េនរបស់្របជាពលរដ�ក�ុងមូលដ�ន របស់ខ�ួន ។ រជរដ�ភិបាលកំព
ជាមួយ្រកសួងពក់ព័ន�  េដម្បីដក់កទ�នឹង ជំងឺេអដស៍េនក�ុងេគាលនេយាបាយភូមិឃ
សុវត�ិភាព ជាពិេសសេនទីណាែដលអច ងយរងេ្រគាះេដយសរេមេរគេអដស៍ ។ ច
េមេរគេអដស៍ ឬ អ�កជំងឺេអដស៍ ែដលជាជនចំណាក�ស�ក ករ្របយុទ�នឹងជំងឺេអដស៍ក៍ត្
មានយន�ករច្បោស់លស់ ែដលអចឱ្យពួកេ គបន�ទ ទួលបាននូវេេយាបល់ និង េស
ព្យោបាលយា៉ង េទៀងទត់ ក�ុងរយៈេពលៃនកររស់េនរបស់ពួកេគឯេ្រ
ចំណុចខងេលែដលខ�ុំេលកមកេនះ ជាទិសេដករងរែដលរជរដ�ភិបាលបាន

ក�ុងែផនករសកម�ភាព ែដល្រត� វបំេពញេនេពលេនះ ក៏ដូចជាេនេពលខងមុខ េដ
រួមពី ្រកសួងពក់ព័ន� ពីៃដគូអភិវឌ្ ពី អង�ករសង�មសុីវិល និង ពីសហគមន៍ផងែដរ ។ ចំណុចទ
េនះ ក៏ ជាចំណុចសំខន់ែដលខ�ុំសូមឱ្យអ�កេរៀបេរៀង ឯកសរបង�ញទស្សនៈ និង យុទ�ស

្របយុទ�នឹងជំងឺេអដស៍ដក់��ូលក�ុងឯកសរ េរៀងៗខ�ួន េដម្បីអចយកមកអនុវត�ទំងអ
ប

បានេជាគជ័យ ។  តមព ិត េយង្រត�វ បន�វិគ ឬ ដក់ទុនជាេ្រចនតេទេទៀត ្របស ិនេប
ចង់យកជ័យជម�ះជាស�ព រ េលេមេរគេអដស៍ ។ ក៏ប៉ុែន� េយងកំពុងស�ិតក�ុងបរិបទមួយែដ
និ នា�ករថយចុះៃ ន ជំនួយហិរ ��វត�ុអន�រជាតិ ។ េយងកំពុងបន�េធ�ករែកស្រម�លថវិករបស់ម
សកលែដលមានចំនួនទឹក្របាក់ដែដលពីករច្រមាប់រយៈេព ២ឆា �ំ េទជាស្ រយៈ
េពល  ៤ ឬ  ៤ឆា �ំកន�ះ ។ ករងរេនះជាករងរចំបាច់ែដលេយង្រត�វែតេធ� ក៏ប៉ុែន�អ
ពល់ដល់សតិអរម�ណ៍ៃន្របតិបត�ិករមួយចំនួនេចៀសពុំរួចេឡយ ។  ចំេពះ មុខេនះ រជរដ
ក៏ បានខិតខំយកចិត�ទុកដក់បេង�នថវិកជាតិជា្របចំក�សុខភិបាល យបន�កសង
េហដ�រចនាសម�័ន� និង េលកទឹកចិត�មន�ីសុខភិបាល តមរយៈករបេង�ន្របាក់េបៀវ
�
ត
ទត់ េដយបានក្រមិត្របាក់បំណាច់ទបបំផុត្របចំែខចំន ៥៥០.០០០េរៀល ឬ  ១៣៧

ដុល�រ ។  តមគេ្រមាងច្បោប់ថវិក២០១៥ ចំណាយស្រមាប់្របាក់េបៀវត្សត ៥០% ៃន
ចំណាយចរន�ទំងអស់ ។ េជាករ្របឹងែ្របងដ៏ពិេ សសមួយ េដម្បីេលកទឹកចិត�ម�ន�ីររណៈឱ្យខិតខំបំេពករងរឱ្យកន់ែតមាន្របសិទ�ភ ាព េឡង ។ ែតេទះជាយា៉
ក្រមិត្របាក់ េបៀវត្សបច�ុប្បន�ៃនម�ន�ីរជករក�ុងវិស័យសុខភិបាល រនូ វករឧបត�ម�
កេលកទឹកចិត�មួយែផ�កេទៀតែដរ េដម្បីដំេណរករល�ៃនគេ្រមាងនានា ។ ខ�ុំគិតថាករសេ
្របាក់េលកទឹកចិត�របស់មូលនិ ធិសកលចប់ពី២០១៥េនះេទ ្រត�វែតសិក្សោេឡងវិញ េដម្ប
វងផលប៉ះពល់ដល់ដំេណរករល�ៃនកម�វិធី ។  ទក់ទងនឹងកម�វិធី្របយុទ�នឹង ជំងឺេអដស៍េនះ
បានទទលករយល់្រពមពីឯកឧត�មរដ�ម�ន�ី្រកសួងេសដ�កិច� និង ហិរ��វត�ុ ឱ្យ្របកសេន
រជរដ�ភិបាលនឹងចូលរួមជាមួយមូលនិធិសកល េដយេ្របថវិកជា ១លនដុល�រ ស្រ
ឆា �២០១៥ ចំនួន ១,២លនដុល�រ ស្រមាប២០១៦ និ ង ចំនួន ១,៥លនដុល�រ ស្រមាប២០១៧
េដម្បទិ ញថា �ំព្យោបាលអ�កជំងឺេអដស៍ ។  េន េពលច្បោប់ថវិ២០១៥ ្រត�វបានអនុម័តេ
រដ�សភា េយងនឹងពិភាក្សោលម�ិត ជាមួយមូលនិធិសកលអំពីែបបបទៃនករេ្រប្របាស់ថវ
និ ង  សិក្សោអំពីលទ�ភាព េ ្រប្របាស់ថវិករបស់មូលនិធិសកល ស្រមាប់សកម�ភាnonmedical) ក�ុង រង�ង់ទឹក្របាក់េស�នឹងចំនួនទឹក្របាក់ៃនករចូលរួមរបស់ថវិកជាតិដូច
មុននឹងប�� ប់ ជាថ�ីម�ងេទៀត

ខ
របជុំពិ េ្រគាះ េយ
�ុំសូមអបអរសទរចំេពះករេរៀបចំអង�្

សរៈសំខន់េនះ និង សូមជូនពរឱ្យករពិភាក្សោែដលមានករចូលរួមយា៉ងផុលផ

សេ្រមចបាននូវឯកសរបង�នៈដ៏ ្រគប់្រជ�ងេ្រជាយមួយែដល អចអនុវត�បាន្
្របសិទ�ភាព ។ � ខុំសូមជូនពរឯកឧត�ម េលកជំទវ អស់េលក េលក�សីទំងអស់ សូមជួប

ពុទ�ពរទំងបួន្របករគឺ ៖ អយុ  វណ�ៈ សុខៈ ពលៈ កុំបីេឃ��ងឃា�តេឡយ ។  ខ�ុំសូម្រប

សម័យ្របជុំពិេ្រគាះេយាបល់ថា�ក់ជាតិស�ីរបង�ញទស្សនៈអំពីេមេរគេអដស៍ ចប់ព
េនះតេទ 
សូមអរគុណ!

