្រពះ ជ
ជតិ

ច្រកកមពុជ

សន ្រពះម

ក ្រត

  

របយករណ៍កិច្រច បជុំ
្រកុម្របឹក បេចចកេទសេលើកទី៤ ៃន

ៃថងទី២៦ ែខកកក

េរៀបចំេ

ជញធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍

ឆន ២០១៦
ំ

យ៖ នយក ្ឋ នទក់ទង និងចលន្របភពធនធន

ៃនអគគេលខធិករ ្ឋ ន

ឧបតថមភេ

ជញធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍

យ៖ ថវិកជតិ

1

១. េសចក្ដីេផ្ដើម៖
េន្រពឹកៃថងទី២៦ ែខកកក

ឆនំ២០១៦

ជញធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ បនេរៀបចំកិចច្របជុំ

្រកុម្របឹក បេចចកេទសេលើកទី៤ ស្រមប់ឆនំ២០១៦ េ្រកមករដឹកនំរបស់ ឯកឧត្តម េវជជបណ្ឌិត

ែតង គនធី អគគេលខធិករ
ជំងឺេអដស៍

េ

ជញធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ េនបនទប់្របជុំ

យមនករអេញជើញចូលរួមមកពីតំ

ង្រកសួង-

ថ ប័ន

ជញធរជតិ្របយុទធនឹង

្រពមទំងតំ

ងអងគករ

មិនែមនរ ្ឋ ភិបល ចំនួន៣៥រូប ។ កិចច្របជុំេនះទទួលបនករឧបតថមភពីថវ ិកជតិ។
២. េគលបំណងៃនកិចច្របជុំ៖
េដើមបីបង្ហញពីរបយករណ៍វឌ នភព សមិទធផល និងទិសេ
រ ីក ល

លេមេ គេអដស៍

្រពមទំងពិភក

បន្តកុងករេឆើ
ន
្លយតបេទនឹងករ

ស្រមបស្រមួលករងរបេចចកេទស

មរេបៀប រៈ

ដូចខងេ្រកម៖
- មតិ

្វ គមន៍ និងេគលបំណង ៃនកិចច្របជុំ

- របយករណ៍្របចំែខ របស់

ជញធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍

- បទបង្ហញពីសកមមភព Linkages របស់អងគករ FHI 360
- និងបញ
្ហ េផ ងៗ

៣. ដំេណើរករ និងលទធផលៃនកិច្រច បជុំ៖

ជកិចចចប់េផើ្តម ឯកឧត្តម េវជជបណ្ឌ ិ ត ែតង គនីធ អគគេលខធិករ
េអដស៍ បនមនមតិ

ជញធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺ

្វ គមន៍ និងែថ្លងអំណរគុណ ដល់សមជិក-សមជិក ្រកុម្របឹក បេចចកេទស

ជញធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ទំងអស់ ែដលបនអេញជើញចូលរួមនេពលេនះ េហើយកិចច្របជុំនឹង
្រប្រពឹត្តេទ

មរេបៀប រៈែដលបនេ្រគងទុក។

្របធនបទទី១៖ ឯកឧត្តម េវជជបណិ្ឌត ជ េប៉ អគគេលខធិកររង
បនជ្រមបជូនពីរបយករណ៍សេងខប
ែខកកក
•

េនៃថងទី០៦-០៨ ែខកកក
េអដស៍ កនុងចំេ

ឆនំ២០១៦ បនចុះ្របមូលព័ត៌មនទក់ទង

រ្រកី្រក និងពិនិតយេមើលករេឆ្លើយតបកររ ីក ល
ម្រកុម្របឈមមុ ខខពស់ េនេខត្ត្រពះវ ិ

េនៃថងទី០៨ ែខកកក

ែដលបនេធ្វើកុង
ន

េនៃថងទី១៥ ែខកកក

នីតិវ ិធីៃនករេ្របើអត្ត

លេមេ គេអដស៍ និងជំងឺ

រ និងឧត្តរមនជ័យ។

ឆនំ២០១៦ េរៀបចំកិចច្របជុំ្រកុមករងរេលខធិករ ្ឋ នបុ រស្រស

បុរស និង្រសី្រសស់ េន
•

ជញធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍

ឆនំ២០១៦ ដូចខងេ្រកម៖
សញញណកមម្រគួ

•

របស់

ជញធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍

ល្របជុំ

ញ់

ជញធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍។

ឆនំ២០១៦ បនចូលរួម្របជុំ្របចំែខៃន្រកុមករងរកុមរកំ្រព និងងយ

រងេ្រគះ េន្រកសួងសងគមកិចច អតីតយុទធជន និងយុវនីតិសមបទ។
•

េរៀបចំរេបៀប រៈកិចច្របជុំ្រកុមករងររួមរ ង ជរ ្ឋ ភិបល និងៃដគូអភិវឌ ន៍េលើករងរេមេ គ
េអដស៍ េន្របេទសកមពុជ( GDJ-TWG ) ែដលនឹង្រប្រពឹត្តេទេនៃថងទី៤ ែខសី
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ឆនំ២០១៦។

•

េនៃថងទី១៨
ពយបល និង

•

េនៃថងទី២២

ែខកកក

ឆនំ២០១៦

បនចូលរួមកិចច្របជុំគណៈកមមធិករទទួលបនទុកករងរ

្ត រនីតិសមបទអនកេញ នេ្រគ ងេញ នេន្រកសួងសុខភិបល។
ែខកកក

ឆនំ២០១៦

បនចូលរួម្របជុំពិភក ករងរជមួយេលខធិករ ្ឋ ន

្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ ជធនីភំេន ពញ ស្តីពីករអនុវត្តន៍េលើកមមវ ិធី MCPI េនមនទីរសុខភិ បល
ជធនីភំេន ពញ។
•

េរៀបចំេគលបំណង និងកមមវ ិធីស្រមប់អនុវត្តសកមមភពមូលនិធិសកល កូដ ១៩៩.១៥៨ និង
១៦២។

•

ម

នបចចុបបននភពអនកផទុកេមេ គេអដស៍ និងអនកជំងឺេអដស៍ ែដលទទួលបនប័ណ្ណសមធ៌ម
ស្រមប់ឆនំ២០១៦ ( េខត្ត ែកវ េខត្តកំពង់ ឆនំង េខត្តបត់ដំបង េខត្តេពធិ៍
ត់ េខត្ត្រពះវ ិ រ
េខត្តក

•

្ត ល េខត្តៃប៉លិន េខត្តរតនគិរ ី )។

បនបញចប់រេបៀប រៈស្រមប់ពីធីបុណយអុំទូក បែណ្តត្របទីប និងសំពះ្រពះែខ អកអំបុក ែដល
នឹង្រប្រពឹត្តេទេនៃថងទី១៣-១៥ ែខវ ិចឆិក ឆនំ២០១៦។

•

បនបញចប់រេបៀប រៈកិចច្របជុំេពញអងគេលើកទី២

ែដលនឹង្រប្រពឹត្តេទេនៃថងទី២៣

ែខវ ិចឆិក

ឆនំ២០១៦
•

បនបញចប់រេបៀប រៈសននិបតបូកសរុបលទធផលករងរ្របចំឆនំ២០១៦

ែដលនឹង្រប្រពឹត្តេទ

េនៃថងទី២៤ ែខវ ិចឆិក ឆនំ២០១៦។
•

បនបញចប់រេបៀប រៈស្រមប់្របរព្វទិ េអដស៍ពិភពេ
ែខធនូ ឆនំ២០១៦។
របយករណ៍សកមមភព្របយុទន
ធ ឹងជំងឺេអដស៍
យុវជន និងកី

•

បនេរៀបចំខឹ្លម

និង្រកសួងែផនករ

ក ១ធនូ ែដលនឹង្រប្រពឹត្តេទេនៃថងទី១

កនុងែខកកក

ឆន២
ំ ០១៦

របស់្រកសួងអប់រ ំ

រលម្អិត (Syllabus) ស្តីពីករអប់រ ំសុខភព រួមទំងករអប់រ ំបំណិនជីវ ិតស្តីពី

សុខភពបន្តពូជ សុខភពផ្លូវេភទ និងករបងករជំងឺេអដស៍ និងេ្រគ ងេញ ន ស្រមប់

ក់

បញូ ច លេទកនុងេសៀវេភសិក ។
•

បនេចញេសចក្តីែណនំេលខ៣៣ អយក.សណន ចុះៃថងទី២០ ែខកកក
បន្តករអនុវត្តកមមវ ិធីសិក

ពី្របធនបទអប់រ ំសុខភពេន

ម្រគឹះ

ឆនំ២០១៦ ស្តីពីករ

ថ ន បឋមសិក

មធយម

សិក ចំេណះទូេទ និងអប់រ ំបេចចកេទស។
•

េសចក្តីែណនំេនះរួមបញូ ច លទំងករអប់រ ំពីបំណិនជីវ ិតស្តីពីសុខភពបន្តពូជ

និងសុខភពផ្លូវ

េភទជំងឺេអដស៍ និងេ្រគ ងេញ នផងែដរ។ េគលបំណងេដើមបីបន្ត និងជំរញ
ុ ករអនុវត្តកមមវ ិធី
សិក

េលើ្របធនបទអប់រ ំសុខភពេន

ម្រគឹះ

ថ ន សិក ចំេណះទូេទ និងអប់រ ំបេចចកេទស

កនុងអំឡុងេពលៃនដំេណើរករអភិវឌ ន៍ មុខវ ិជជអប់រ ំសុខភព េទកនុងកមមវ ិធីសិក ពីឆនំ២០១៦
ដល់ឆនំ២០១៨។
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•

្រកសួងែផនករបនស្រមបស្រមួលជមួយ

ជញធរជតិ្របយុទធនឹងជំ ងឺេអដស៍ បនផ ព្វផ យ

ដល់្រកុមស្រមបស្រមួលថនក់្រសុក ឃុំ សងកត់ េដើមបីេធ្វើប័ណ្ណសមធម៌ដល់អនក្រកី្រកែដលផទុក

េមេ គេអដស៍ និងជំងឺេអដស៍េនេខត្ត្រពះវ ិ
•

េនៃថងទី៧ ែខកកក

រ និងរតនគិរ ី។

ឆនំ២០១៦ ្រកសួងែផនករបនចូលរួម្របជុំសីព
្ត ីករផ ព្វផ យ និងគំ្រទ

ផទុកេមេ គេអដស៍ និងជំងឺេអដស៍ នឹង្រកុម្របឈមមុខខពស់ និងេធ្វើបទបង្ហញស្តីពីព័ត៌មន
សកមមភពៃនករេធ្វើអត្តសញញណកមម្រគួ
រ្រកី្រក ជមួយសមគមអនកេ្របើ្របស់ថនំពនយជីវ ិត
េនមនទីរសុខភិបលេខត្តកំពង់ចម។
ែផនករសកមមភព និងទិសេ
•

ស្រមប់ែខកកក

ឆន២
ំ ០១៦

េរៀបចំកិចច្របជុំ្រកុមករងររួមរ ង ជរ ្ឋ ភិបល

និងៃដគូអភិ វឌ ន៍េលើករងរេមេ គេអដស៍

េន្របេទសកមពុជ( GDJ-TWG ) េនៃថងទី៤ ែខសី
•

សិកខ

ពិេ្រគះេយបល់

ឆនំ២០១៦។

និងផ្តល់ធតុចូលេលើខឹម
្ល

រលម្អិត

ស្តីពីករអប់រ ំសុខភព

រួមទំងករអប់រ ំបំណិនជីវ ិតស្តីពីសុខភពបន្តពូជសុខភពផ្លូវេភទ និង ករបងករជំងឺេអដស៍ និង
េ្រគ ងេញ ន ស្រមប់

•

ក់បញូ ច លេទកនុងេសៀវេភសិក ។

នករបេ្រង នកមមវ ិធីបំណិនជីវ ិត ស្តីពីសុខភពបន្តពូជ និងសុខភព ផ្លូវេភទ
យរួមបញូ ច លទំងករអប់រ ំពីជំងឺេអដស៍ និងេ្រគ ងេញ ន ដល់សិស នុសិស េន ម្រគឹ ះ

ចុះពិនិតយ
េ

ម

ថ នបឋមសិក

និងមធយមសិក

្រពះសីហនុ េខត្តបត់ដំបង េខត្ត
•

េនេខត្តេពធិ៍

្វ យេរៀង េខត្តៃប៉លិន េខត្តបនទយមនជ័យ និងេខត្តកំពត។

ចូលរួមេរៀបចំកិចច្របជុំេលខធិករ ្ឋ នបុរស្រស
្រកុមករងរបេចចកេទសថនក់ជតិបុរស្រស

•

បន្ត

ម

ត់ េខត្តកំពង់ឆនំង េខត្តេកះកុង េខត្ត

ញ់បុរស និង្រសី្រសស់

នឹងេរៀបចំកិចច្របជុំ

ញ់បុរស និង្រសី្រសស់ ្របចំែខ និង្រតីមស។

នេលើរបយករណ៍វឌ នភពរបស់្រកុម្របឈមមុខខពស់

និងអនករស់េនជមួយ

េមេ គេអដស៍ និងជំងឺេអដស៍ េនេខត្តេសៀម ប និងេខត្ត្រពះសីហនុ។
ម

•

ន

និងពិនិតយ ល់ករអនុវត្តន៍ករងរេឆ្លើយតបេទនឹងករកត់បនថយកររ ីក ល

ៃនេមេ គេអដស៍ និងជំងឺេអដស៍ របស់ ជធនី-េខត្ត និង
េ្រកយពីបង្ហញចប់ ឯកឧត្តម្របធនអងគ្របជុំ បនេសនើេ
បនេធ្វើកន្លងមក

ស្រមប់

េអដស៍។
តំ

ថ ប័នពក់ព័នធ។

យបែនថមនូវសកមមភពែដល្រកុមករងរ

ក់បញូច លេទកនុងរបយករណ៍្របចំែខរបស់

ជញធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺ

ង្រកសួងអភិវឌ ន៍ជនបទ៖

-ៃថងទី០៥ ែខកកក
Cambodia

ល

ឆនំ២០១៦ ៖ ្រកុមករងរបនជួបពិភក ករងរជមួយអងគករ AHF

េដើមបីពិនិតយេលើលទធភពរួមសហករគនេធ្វើករផ ព្វផ យករយល់ដឹងពីជំងឺេអដស៍េន

មសហគមន៍ជនបទ។
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