្រពះ ជ
ជ

ច្រកកមពជ
ុ

សន

្រពះម

ក ្រត

ជញធរជ ្របយុទន
្ឋ ឹងជំងឺេអដស៍

របយករណ៍
កិចច្របជុំ្រកុមករងរេលខធិករ ្ឋ នបុរស្រស

ញ់បរុ ស និង្រសី្រសស់

្របយុទន
្ឋ ឹងជំងឺេអដស៍
ៃថងទី១១ ែខឧសភ ឆនំ២០១៦ េន

ជញធរជ ្របយុទន
្ឋ ឹងជំងឺេអដស៍

១-េគលបំណង
េគលបំណងៃនកិចច្របជុំមន បញចប់ករពិនិតយេលើព្រងងរបយករណ៍្របចំឆនំ២០១៥ និងករ
ែកស្រមួលេសចក្តីសេ្រមចៃន្រកុមករងរបេចចកេទសបុរស្រស
ជំងឺេអដស៍ និងពិ និតយេលើអនុ

ញ់បុរស

និង្រសី្រសស់្របយុទ្ឋនឹង

សន៍ ៃនកិចច្របជុំ្របចំ្រតី មស។

មរយៈៃនកិចច្របជុំ សមជិក្រកុមករងរទំងអស់រ ំពឹងថ នឹងបនរបយករណ៍ និងករែក
ស្រមួលេសចក្តីសេ្រមចៃន្រកុមករងរបេចចកេទសបុរស្រស

ញ់បុរស

និ ង្រសី្រសស់្របយុទ្ឋនឹងជំងឺ

េអដស៍។
២-កលបរិេចឆទ ទីកែន្លង និងវត្តមន
កលបរ ិេចឆទ: ៃថងទី១១ ែខមិថុន ឆនំ២០១៦
ទីកែន្លង

: េន

វត្តមន

:

ជញធរជតិ្របយុទ្ឋនឹងជំងឺេអដស៍

ជញធរជតិ្របយុទ្ឋនឹងជំ ងឺេអដស៍ MHC, MHSS,SIT,RHAC,BC,PSK, PSC,

FHI360,AHF,Khemara,and MEC.
៣- ធី

្រស្ត

:

ពិភក រួម

៤-លទ្ឋផល
េនៃថងពុធ ទី ១១ ែខឧសភ ឆនំ២០១៦ េវ

េម៉ ង៩:០០នទី្រពឹក

ជញធរជតិ្របយុទ្ឋនឹងជំងឺ

េអដស៍ បនេរៀបចំនូវកិចច្របជុំ្របចំែខរបស់្រកុមករងរេលខធិ ករ ្ឋ នបុរស្រស
្រសស់្របយុទ្ឋនឹងជំងឺេអដស៍
េ

យ

េ

ឹ យ៉
កេវជជ. វុង

នឹងជំងឺេអដស៍ ។

ែដលមនសមជិកចូ លរួម្របមណ១៦នក់

េ្រកមករដឹកនំកិចច្របជុំ

ត ្របធននយក ្ឋ នបងករ ែថទំ និងគំ្រទ ៃន

ជកិចច
ច ប់េផ្តើម េ

ញ់បុរស និ ង្រសី
ជញធរជតិ្របយុទ្ឋ

ក្របធនកិ ចច្របជុំ បនែថ្លងអំណរគុណដល់សមជិក្រកុម

ករងរេលខធិករ ែដលបនចូលរូម្របជុំនេពលេនះ ្រពមទំងពិនិតយពិភក លំអិតេលើរេបៀប រះនី
មួយៗែដលបនេ្រគងទុក េ

យសេ្រមចលទ្ឋផលដូចខងេ្រកម៖

១.
្រស

បញចប់ ពិនិតយេលើព្រងងរបយករណ៍្របចំឆនំ២០១៥

ៃន្រកុមករងរបេចចកេទសបុរស

ញ់បុរស និង្រសី្រសស់្របយុទ្ឋនឹងជំងឺេអដស៍ៈ
សមជិក្រកុមករងរបនពិនិតយ និងែកស្រមួលសេ្រមចេលើរបយករណ៍្របចំឆនំ២០១៥ និង

ក់ជូន្របធន្រកុមករងរពិនិតយ និ ងសេ្រមច។
២. ករែកស្រមួលសមជិកភពៃន្រកុមករងរបេចចកេទសថនក់ជតិបុរស្រស
្រសី្រសស់្របយុទ្ឋនឹងជំងឺេអដស៍ េ

ញ់បុរស និង

យសេ្រមចដូចខងេ្រកមៈ

១.ករបេងកើត្រកុម្របឹក ភិបលៃន្រកុមករងរបេចចកេទសថនក់ជតិបុរស្រស

ញ់បុរ

ស និង្រសី្រសស់្របយុទ្ឋនឹងជំងឺេអដស៍។
២. រក សមជិកភពៃន្រកុមករងរបេចចកេទសថនក់ជតិបុរស្រស

ញ់បុរស និង្រសី

្រសស់ និង្រកុមករងរេលខធិ ករ ្ឋ ន្របយុទ្ឋនឹងជំងឺេអដស៍ មនភជប់ព្រងងេសចក្តីសេ្រមចេនខង
េ្រកយ។
៣. ពិនិតយេលើអនុ
េ្រកមជតិបុរស្រស

សន៍ៃនកិ ចច្របជុំ្របចំ្រតីមស្រកុមករងរបេចចកេទសថនក់ ជតិ និងថនក់

ញ់បុរស និង្រសី្រសស់្របយុទ្ឋនឹងជំងឺេអដស៍ េ

៣.១ អនុ

យសេ្រមចដូ ចខងេ្រកមៈ

សន៍ខ្លះជករទទួលខុស្រតូវរបស់្រកុមករងរបេចចកេទសថនក់ជតិ

និង

ខ្លះជករទទួ លរបស់អងគករែដលអនុវត្តផទល់េនសហគមន៍។
៣.២ ករ្របមូលរបយករណ៍្របចំ្រតីមសេលើករងរបុរស្រស

ញ់បុរស និង្រសី

្រសស់ អងគករ MHC ជអនកទទួលភរៈកិចច្របមូល។
៣.៣

ល់ករេធ្វើបទបង្ហញកនុងកិច្រច បជុំននរបស់្រកុមករងរ

អងគករ ៉ ក់(RHAC)

មនភរៈកិចចស្រមបស្រមួល និង្រតួតពិនិតយេលើអកខ វ ិរុទធឲយបន្រតឹម្រតូវមុននឹងេធ្វើបទបង្ហញ។
៣.៤ កនុងកិ ចច្របជុំននរបស់្រកុមករងរ អងគករ FHI360 មនភរៈកិចចស្រមបស្រមួល
និងេធ្វើពិធីករកនុងកិចច្របជុំ។
៥-សំណូមពរ និងអនុ

សន៍

១. េសនើរសមជិកេលខធិករ ្ឋ នបំេពញតួនទី និ ងភរៈកិចច ែដលបនឯកភពគនកនុងកិចច្របជុំ

្រកុមករងរេលខធិករ ្ឋ នបុរស្រស

ញ់បុរស និង្រសី្រសស់្របយុទ្ឋនឹងជំងឺេអដស៍ កលពីៃថងទី១១

ែខឧសភ ឆនំ២០១៦។
២. េសនើរសមជិកេលខធិករ ្ឋ ន សូមបរ ិចចកេពលេវ

េដើមបីចូលរួម្របជុំ ្រកុមករងរេលខ

ធិករ ្ឋ ន ក៏ ដូច្រកុមករងរបេចចកេទសឲយបនេទៀងទត់ និង្រគប់ ៗគន។
៣. កិចច្របជុំេលើកេ្រកយ េសនើរប
ករងរ។

្ត ញចតុមុខ បង្ហញពីែផនករសកមមភពរបស់ខួនដល់
្ល
្រកុម
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