្រពះ ជ
ជ

ច្រកកមពជ
ុ

សន

្រពះម

ក ្រត

ជញធរជ ្របយុទន
្ឋ ឹងជំងឺេអដស៍

របយករណ៍
កិចច្របជុំ្រកុមករងរេលខធិករ ្ឋ នបុរស្រស

ញ់បរុ ស និង្រសី្រសស់

្របយុទន
្ឋ ឹងជំងឺេអដស៍
ៃថងទី១៥ ែខមក
េន

ឆនំ២០១៦

ជញធរជ ្របយុទន
្ឋ ឹងជំងឺេអដស៍

១-េគលបំណង
េគលបំណងៃនកិចច្របជុំមន ពិភក េលើករេរៀបចំរបយករណ៍្របចំឆនំ២០១៥ និងែផ

នករសកមមភពឆនំ២០១៦ៃន្រកុមករងរបេចចកេទសបុរស្រស

ញ់បុរស

និង្រសី្រសស់

្របយុទ្ឋនឹងជំងឺេអដស៍។
មរយៈៃនកិចច្របជុំ

សមជិក្រកុមករងរទំងអស់រ ំពឹងថ

ករណ៍ និងែផនករសកមមភព សំ ប់អនុវត្តឆនំបនទប់ កនុងចំេ
្រសស់។

នឹងបនេឃើញពីព្រងងរបយ

ម្រកុមបុរស្រស

ញ់បុរស និង្រសី

២-កលបរិេចឆទ ទីកែន្លង និងវត្តមន
កលបរ ិេចឆទ: ៃថងទី១៥ ែខមក
ទីកែន្លង

: េន

វត្តមន

:

ឆនំ២០១៦

ជញធរជតិ្របយុទ្ឋនឹងជំងឺេអដស៍

ជញធរជតិ្របយុទ្ឋនឹងជំ ងឺេអដស៍ MHC, MHSS,KHANA,SIT,CPN+,RHAC,

PSK,PSC,FHI360,Khemara,and AHF.
៣- ធី

្រស្ត

:

ពិភក រួម

៤-លទ្ឋផល
េនៃថងសុ្រក ទី១៥ ែខមក

ឆនំ២០១៦ េវ

េម៉ ង៩:០០នទី្រពឹក

ជញធរជតិ្របយុទ្ឋនឹងជំងឺ

េអដស៍ បនេរៀបចំនូវកិចច្របជុំ្របចំែខរបស់្រកុមករងរេលខធិ ករ ្ឋ នបុរស្រស

ញ់បុរស និ ង្រសី

្រសស់្របយុទ្ឋនឹងជំងឺេអដស៍ េ្រកមករដឹកនំ្របជុំេ
្ឋ នបងករ ែថទំ និងគំ្រទ ៃន

យ

កេវជជ. វុ ឹង យ៉

េ

ត ្របធននយក

ជញធរជតិ្របយុទ្ឋនឹងជំ ងឺេអដស៍ ។ ជកិចចចប់េផ្តើម េ

ក្របធនបន

ែថ្លងអំ ណរគុណដល់សមជិក្រកុមករងរេលខធិករែដលបនចូលរូម្របជុំនេពលេនះ្រពមទំងពិនិ
តយពិភក លំអិតេលើរេបៀប រះនីមួយៗែដលបនេ្រគងទុក េ

យសេ្រមចលទ្ឋផលដូចខងេ្រកម៖

១.ពិភក េលើករេរៀបចំរបយករណ៍្របចំឆនំ២០១៥ ៃន្រកុមករងរបេចចកេទសបុរស

្រស

ញ់បុរស និង្រសី្រសស់្របយុទ្ឋនឹងជំងឺេអដស៍ ៖
.ព្រងងរបយករណ៍្របចំឆនំ២០១៥ េ

១. េសចក្តីែថ្លងអំណរគុណ (
េសចក្តីេផ្តើម (

យមនមតិកដូចខងេ្រកមៈ

ជញធរជតិ្របយុទ្ឋនឹងជំ ងឺេអដស៍ )

ជញធរជតិ្របយុទ្ឋនឹងជំ ងឺេអដស៍)

២. សកមមភពសំខន់ៗកនុងឆនំ២០១៥
.លទធផលសេ្រមចបនកនុងឆនំ២០១៥ របស់្រកុមករងរបេចចកេទសថនក់ជតិ
បុរស្រស

ញ់បុរស

និង្រសី្រសស់្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍(េខត្តេសៀម ប

និងភនំេពញ)។
.អងគករ MHC និង MHSS នឹងេផញើររបយករណ៍ពីែខមក
២០១៥ មក្រកុមករងរេលខធិករ ្ឋ ន។
៣. ឧបសគគែដលបនជួប្របទះ និងដំេ
.េមេរៀនជបទពិេ
.អនុ

ះ្រ

ដល់ែខធនូ ឆនំ

យ

ធន៍

សន៍

៤. ែផនករណ៍បនទប់្របចំឆនំ ២០១៦
. កំណត់េពលៃនែផនករសកមមភព
. ែផនករសកមមភព្របចំឆនំ២០១៦
ភជប់ និងេយង
២. ែផនករសកមមភព្រកុមករងរបេចចកេទសថនក់ជតិបុរស្រស

្រសស់្របយុទន
ធ ឹងជំងឺេអដស៍សំ ប់ឆនំ២០១៦៖

ញ់បុរស និង្រសី

យុទធ

្រស្តទី១

:

្រសស់
េគលេ

បងករករឆ្លងេមេ គេអដស៍ថីក
ម ុងចំ
ន
េ

មបុរស្រស

ទី១: បេងកើនករេ្របើ្របស់េស េធ្វើេតស្តឈមេ

ដល់្រកុមបុរស្រស

ញ់បុរស

និង្រសី

យគមនករេរ ើសេអើង និងម៉ ក់ងយ

ញ់បុរស និង្រសី្រសស់ៈ

១. ស្រមបស្រមួលកិច្រច បជុំបេងកើនករេ្របើ្របស់េស េមេ គេអដស៍ ជមួយអងគករៃដគូ និង
ថ ប័នពក់ព័ន។
ធ
២. ចុះអភិបលកិចេច ទេលើគុណភពៃនករផ្តល់េស សុខភព
៣. េរៀបចំកិចច្របជុំផល
្ត ់េយបល់ និង យតៃម្លបនទប់ពីចុះអភិបលកិចច មកពិភក ជមួយ្រកុម
ករងរេលខធិករ ្ឋ ន។
៤. េរៀបចំកិចច្របជុំស្រមបស្រមួលថនក់េ្រកមជតិ (ថនក់មូល ្ឋ ន) ដល់អក
ន ផ្តល់េស
និង

្រគួ

រ

ជញធរែដនដី (ករេរ ើសេអើង និងករទទួលេស សុខភព)។
្រស្តទី២:បេងកើត និងធននិរន្តភពបរ ិយកសគំ្រទកមមវ ិធីបងករេមេ គេអដស៍

យុទធ

កមេ គស្រមប់្រកុមបុរស្រស
េគលេ

និង

ញ់បុរស និង្រសី្រសស់។

ទី២: បេងកើតករសហករ និងស្រមបស្រមួល្រគប់ៃដគូទំងអស់

១.េរៀបចំវគគបណុ្ត ះប្រ

្ត លស្តីពីករចូលរួមដល់ថនក់ដឹកនំ

េមេ គេអដស៍ ជំងឺេអដស៍កុងចំ
ន
េ

ម្រកុមបុរស្រស

២.េរៀបចំវគគព្រងឹងសមតថភពដល់ប

្ត ញបុរស្រស

និងម្រន្តីពក់ព័នធកុងកមម
ន
វ ិធីបងករ

ញ់បុរស និង្រសី្រសស់

មរយៈ្រក

សួងព័ត៌មន។

ញ់បុរស និង្រសី្រសស់ថនក់ជតិ និង

ថនក់េ្រកមជតិ។
៣.ស្រមបស្រមួលជមួយ្រកសួងសុខភិបល
និងគំ្រទដល់្រកុមបុរស្រស
៤.

ៃដគូពក់ព័នក
ធ ុងករព្រងី
ន
កេស បងករ

ែថទំ

ញ់បុរស និង្រសី្រសស់។

េរៀបចំកិច្រច បជុំស្រមបស្រមួលថនក់ជតិ

និងថនក់េ្រកមជតិ

ស្តីពីករកត់បនថយករ

េរ ើសេអើង និងមក់ងយ េដើមបីព្រងឹងករអនុវត្តបទអន្ត គមន៍កុងករបង
ន
ក រេមេ គេអដស៍ និង
ម្រកុមបុរស្រស
ញ់បុរស និង្រសី្រសស់។
ជំងឺេអដស៍ កនុងចំេ
៥. បេងកើតេវទិកជមួយ

រព័ត៌មន េដើមបីកត់បនថយករេរ ើសេអើង្រកុមបុរស្រស

ញ់បុរស

និង្រសី្រសស់។
៦.េរៀបចំវគគបណុ្ត ះប

្ត លពិេ្រគះេយបល់សីព
្ត ីេយនឌ័រដល់្រកុមករងរេលខធិករ ្ឋ ន

និង្រកុមករងរថនក់ជតិ។
យុទធ

្រស្តទី៣: ព្រងឹងសមតថភពៃដគូពក់ព័នធ

េគលេ
្រស

ទី៣:

ព្រងឹងករចូលរូមរបស់អងគករសហគមន៍

ែដលេធ្វើករងរជមួយ្រកុមបុរស

ញ់បុរស និង្រសី្រសស់ េនកនុងករេឆ្លើយតបនឹងេមេ គេអដស៍ ជំងឺេអដស៍

១. េរៀបចំ្របមូលរបយករណ៍ជមួយអងគករែដលេធ្វើករងរជមួយ្រកុមបុរស្រស

ញ់បុរស

និង្រសី្រសស់។
២. បេងកើនសមតថភពដល់្រកុមករងរេលខធិករ ្ឋ ន
៣. េរៀបចំផ្លស់បូរបទពិ
្ត
េ

ធន៍

មរយៈកមមសិក

ឬករចូលរូមកិច្រច បជុំននជមួយអនកពក់

ព័ន។
ធ
យុទធ

្រស្តទី៤: េលើកកំពស់េលើករ្របមូល និងេ្របើ្របស់ព័ត៌មនជយុទធ

េគលេ

ទី៤: ្រតួតពិនិតយ និង

ម

នកមមវ ិធី្រកុមបុរស្រស

្រស្ត

ញ់បុរសនិង្រកុម្រសី្រសស់ ្រតូវ

បនែកលំអរ និង យតៃម្លសមតថភព ្របសិទភ
ធ ព និងផលប៉ះពល់ ៃនករេធ្វើបទអន្ត គមន៍
១. ចុះ្រតួតពិនិតយ និង្របមូលទិនន
ន ័យ ព័ត៌មន ពីអងគករ្រកុមបុរស្រស
្រសស់ អនកផ្តល់េស

និងសហគមន៍្រកុមបុរស្រស

ញ់បុរស និង្រសី

ញ់បុរស និង្រសី្រសស់ផទល់។

២.បេងកើតទ្រមង់្របមូលទិនន
ន ័យស្រមប់្រតីមសនីមួយៗ។
៣. ជំរញ
ុ ឱយ

ថ ប័នេធ្វើករងរជមួយបុរស្រស

ញ់បុរស និង្រសី្រសស់ព្រងឹងករអនុវត្តករ

ងរថនក់សហគមន៍(សមតថភព ្របក់ឧបតថមភ េ្រគ ងេលើកទឹកចិត)្ត ។
៤. េរៀបចំកិចច្របជុំ ឬេវទិករផ្លស់បូរេយបល់
្ត
ជមួយអងគករពក់ព័នធ គ្លីនិក និងមណ្ឌលសុខ

ភព េដើមបីផ្លស់បូរេយបល់
្ត
និងព័ត៌មន។

៥. េរៀបចំកិចច្របជុំ្រតីមស្រកុមករងរបេចចកេទសថនក់ជតិបុរស្រស

ញ់បុរសនិង្រសី្រសស់

្របយុទ្ឋនឹងជំងឺេអដស៍។
៦.េរៀបចំកិចច្របជុំបូកសរុបករងរ្របចំឆនំ របស់្រកុមករងរេលខធិករ ន ន្របចំឆនំ២០១៦។
៣. ករែកស្រមួលសមជិកភពៃន្រកុមករងរបេចចកេទសថនក់ជតិបុរស្រស
ស និង្រសី្រសស់្របយុទ្ឋនឹងជំងឺេអដស៍ េ
១.

ញ់បុរ

យសេ្រមចដូចខងេ្រកមៈ

ករបេងកើត្រកុម្របឹក ភិបលៃន្រកុមករងរបេចចកេទសថនក់ជតិបុរស្រស

ញ់បុរស និង្រសី្រសស់្របយុទ្ឋនឹងជំងឺេអដស៍។
២.

ែកស្រមួលសមជិកភពៃន្រកុមករងរបេចចកេទសថនក់ជតិបុរស្រស

ញ់បុរស និង្រសី្រសស់ និង្រកុមករងរេលខធិករ ្ឋ ន្របយុទន
្ឋ ឹងជំងឺេអដស៍ មនភជប់
ព្រងងេសចក្តីសេ្រមចេនខងេ្រកយ។
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