្រពះ ជ
ជតិ

ច្រកកមពជ
ុ

សន ្រពះម

ក ្រត

  

របយករណ៍

កិចច្របជុំ្របច ំ្រតីមស្រកុមករងរថនក់េ្រកមជតិបុរស្រស
និង្រសី្រសស់្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍

ញ់បុរស

ៃថងទ២
ី ៧ ែខកញ
ញ ឆន ២០១៦
ំ
េនស

្ឋ គរ េ

មេទវី េខត្តេសៀម ប

១. េសចក្ដេី ផ្ដើមៈ
ជញធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ែដលមន្រកុមករងរេលខធិក ្ឋ នបុរស្រស

ញ់បុរស

និង្រសី្រសស់្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ សហករជមួយអងគករសុខភពបុរសកមពុជ បនេរៀបចំកិចច្របជុំ
្របចំ្រតីមសៃន្រកុមករងរថនក់េ្រកមជតិបុរស្រស

ញ់បុរស

និង្រសី្រសស់

េន្រពឹកៃថងទី២៧

ែខកញញ ឆនំ២០១៦ េ្រកមករដឹកនំ និងស្រមបស្រមួល ឯកឧត្តមេវជជ. ែតង គន្ឋី អគគេលខធិករ
ជញធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ េនស

្ឋ គរេ

ចូលរួមពីសមជិក្រកុមករងរបេចចកេទសថនក់ ជតិ

មេទវ ី េខត្តេសៀម ប េ

យមនករអេញជើញ

ជញធរមូល ្ឋ ន នគរបល ម្រន្តីេលខធិករ

្ឋ ន្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍េខត្ត អងគករែដលេធ្វើករជមួយ្រកុម្របឈមមុខខពស់ និង្រកុមេគលេ
្រគួ

រ

ពយបល ែដលអេញជើញមកពីេខត្តេសៀម ប។

២. េគលបំណងៃនកិចច្របជុំ
-ពិនិតយេមើលភពេជគជ័យ និងឧបសគគកុងករចូ
ន
លរួមបទអន្ត គមន៍បងករេលើ្រកុម្រសី្រសស់

េនេខត្តេសៀម ប។
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-

បង្ហញនូវបទពិេ

ធន៍ករផ្តល់េស

និងកិចចសហករល្អៗរ ង

ជញធរមូល ្ឋ ន

និង

អងគករៃដគូ កុងេខត្ត
ន
េសៀម ប។

សមជិ ក សមជី កកនុងកិ ចច្របជុំ ្របចំ្រតី មស្រកុមករងរថនក់ េ្រកមជតិ

៣. ដេំ ណើរករ និងលទធផលៃនកិចច្របជុំ
ជកិចចចប់េផើ្តម ឯកឧត្តម េវជជបណ្ឌ ិ ត ែតង គនីធ អគគេលខធិករ
ជំងឺេអដស៍ បនមនមតិ

្វ គមន៍ និងែថ្លងអំ ណរគុណ ដល់សមជិ ក សមជិ ក ែដលបនអេញជើញ

ចូលរួមនេពលេនះ េហើយ កិចច្របជុំនឹង្រប្រពឹ ត្តេទ
ក. ចំ

ប់

ជញធរជតិ្របយុទធនឹង

រមមណ៍របស់េ

ក្រសី កុយ វ ិ

មរេបៀប រៈែដលបនេ្រគងទុក។
ល អភិបលរង្រកុងេសៀម បៈ

បនជ្រមបជូនពី របយករណ៍សេងខបកនុងកិចចសហកររ ង

ជញធរមូល ្ឋ ន

និងអងគករៃដគូ កនុងេខត្តេសៀម ប ដូចខងេ្រកម៖


បញ
្ហ ហិបសេ្រងគះរបស់្រកុម្រសី្រសស់ ែដលបចចុបបននេនះមនហិបចំនួនបី ជអំេ
យ
របស់ឯកឧត្តមអគគេលខធិករ ជញធរជតិ្របយុទធនឹងជំ ងឺេអដស៍ ែដលមួយបន ក់ េន
ទី

ំងមជឈមណ្ឌលកំ

ន្តរស
ូ ូ

និងពីរេទៀត

រងចំសូមករអនុញញតិផ្តល់អនុ
ហិបពីរែដល


បញ
្ហ ករ

ក់េនក្លឹបអងគករសុខភពបុរសកមពុជ

សន៍ពីអងគ្របជុំេពលេនះ

គួរ

ក់េនកែន្លង

ចំេពះ

ក់េនក្លឹបអងគករសុខភពបុរសកមពុជ។

ំកូនេឈើ

្រកុងេសៀម បបនជួបពិ ភក ជមួ យរដ្ឋបលៃ្រពេឈើ េខត្ត

កនុងករសូមទី ំង ំ ខងរដ្ឋបលៃ្រពេឈើ មិនអនុញញតិឲយ ំ មផ្លូវ
ធរណៈេទ ម
ែដលេយើងចង់ ំបនេទ(កូនេដើមគគីរ) េយង មករយកដី្រកុងេសៀម ប េទពិេ
ធន៍
ែត

ច
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ំបនែតកូនធនង់(ពិបករក)។

ខ. ចំ

ប់

រមមណ៍របស់េ

កេវជជ.

ន វណ្ណ េសង នយករងមជឈមណ្ឌលជតិ្របយុទន
ធ ឹង

ជំងឺេអដស៍ េសើរែសបក និងកមេ គៃន្រកសួងសុខភិបលៈ
បនជ្រមបជូនពី

ថ នភពទូេទៃនកររ ីក ល

លេមេ គេអដស៍ និងជំ ងឺេអដស៍េនកនុង

្របេទសកមពុជៈ


អ្រ

េ្រប ៉ ឡង់េមេ គេអដស៍បចចុបបននមន០.៦% និងមនអ្រ

េ្រប ៉ ឡង់េមេ គេអដស៍

ខពស់បំផុត២.០% នឆនំ១៩៩៧។


្រកុម្របឈមមុខខពស់បំផុត

រួមមន្រស្តីេធ្វើករេន

ម្រគឹះ

ថ នកំ

ន្ត

ែដលមនអ្រ

េ្រប ៉ ឡង់េមេ គេអដស៍ចំនួន១៤% ចំេពះអនកែដលមនៃដគូេ្រចើន និងចំនួន៤% ចំេពះ
អនកមនៃដគូតិច

ចំែណក្រកុមបុរស្រស

ចំនួន២.៣% (២០១០) និង្រកុម្រសី្រសស់

ញ់បុរសមនអ្រ

េ្រប ៉ ឡង់េមេ គេអដស៍

មករសិក ថមីៗ(២០១៥) មនអ្រ

េមេ គេអដស៍ចំនួន ៥.៩% ខពស់ជងឆនំ២០១៤ ែដលមនចំនួន ៤.២% ែតប៉ុេ

េ្រប ៉ ឡង់
្ណ ះ។

មករសិក ថមីៗេនះ ក៏បនបង្ហញផងែដរថ ្រកុម្រសី្រសស់ ែដលមនៃដគូ េទៀងទត់ ឬ



គូសង រកំ

ន់ករេ្របើ្របស់េ្រ

មអនម័ យមនករថយចុះមន្រតឹមែត៣០%ប៉ុេ

និងចំេពះអនកែដលមនៃដគូេផ ងៗ ឬបនផល្របេយជន៍ករេ្របើ្របស់េ្រ

្ណ ះ

មអនម័យ

មនចំនួនជង៦០%។


េ

យែឡកេនេខត្តេសៀម ប មន្រស្តីេធ្វើករេន

ម្រគឹះ

េ្រកមករ្រគប់្រគងរបស់អងគករCWPD ្រកុមបុរស្រស

ថ នកំ

ន្ត ជង៥០០០នក់

ញ់បុរស មនចំនួន១១១១នក់

ទូទំង្របេទសមនចំនួនជងបី មុឺននក់និង្រសី្រសស់ ចំនួន៣១០នក់ (្របែហល១០%)
ទូទំង្របេទសមនចំនួនជងបីពន់នក់។


គួរឲយកត់សំគល់្រកុមមួ យេទៀត្របឈមខ្លំងបំ ផុតេនះ គឺ្រកុមេ្របើ្របស់េ្រគ ងេញ ន ករ
េ្របើ្របស់ករចក់មនែតេន ជធនីភំេន ពញប៉ុេ
េធ្វើករជមូយ(អងគករក
េ

ង

និងមិ ត្តសម្លញ់)

យមនអងគករពីរែដលកំពង់ែត

្ណ ះ េ

ែដលមនអនកេ្របើ្របស់េ្រគ ងេញ ន

យចក់ចំនួន១៣០០នក់ េនទូទំង្របេទស។ ថមីៗេនះ

មរយៈករសិក របស់ URC

ប៉ ន់្របមណអនកេ្របើ្របស់េ្រគ ងេញ នចក់េន ជធនី ភំេន ពញ

ចំ នួន១០៨០នក់

និង

េនេខត្តេសៀម ប និងបត់ដំបង មនចំនួនគួ រឲយកត់សំគល់។


េ្រកមករស្រមបស្រមួលពី

ជញធរជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍

សហករជមួយអងគករ

ជៃដគូ មជឈមណ្ឌលជតិ្របយុទធនឹងជំ ងឺេអដស៍ េសើរែសបក និងកមេ គ បនេរៀបចំ
គេ្រមងែផនករសកមមភព េដើមបីេឆ្លើយតបកររ ីក ល

លេមេ គេអដស៍ និងជំងឺេអដស៍

ជយុទធវ ិធីជំរញ
ុ ខ្លំងក្លករងរបងករ ែថទំ និងពយបលបន្តដល់្រកុម្របឈមមុខខពស់។
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គណៈអធិបតីកុងកិ
ន ច្រច បជុំ

គ. បទបង្ហញពីវឌ នៈភពបទអន្ត គមន៍បងករេមេ គេអដស៍ និងជំងឺេអដស៍ កនុងចំេ
្រកុម្រសី្រសស់ និងកិចស
ច ហកររ ង ជញធរជមួយអនកពក់ព័ន៖
ធ
I. ករែស្វងរកករណីថមីៃនអនកផទុកេមេ គេអដស៍


ម

មរយៈមិត្តភក្តិ (PDI+)៖

(IBBS2014)ករប៉ ន់្របមណៃនចំនួនអនកផទុកេមេ គេអដស៍េនទូទំង្របេទសកមពុជមន

ចំនួន្របមណ ៧៥.០០០នក់។



្របមណជង ១៥.០០០នក់ បនរស់េនជមួយេមេ គេអដស៍េ
មទិននន័យអងគករខ
េគលេ

មិន

យមិនដឹ ងខ្លួន។

ឆនំ២០១៥ បនបង្ហញថ ករេធ្វើេតស្តឈមកនុងចំ េ

ចសេ្រមចេទ



ជ្រមុញករែស្វងរកករណីថមី



េដើមបីឲយពួកេគដឹងពី

ម្រកុម

មសូចនករេនះេទ។

មរយៈមិត្តភក្តិ េនកនុងចំេ
ម្រកុម្របឈមមុខខពស់ ែដល
ក់មុខ ពិបកជួប និងមិនធ្លប់ បនេធ្វើេតស្តឈមរកេមេ គេអដស៍។
ថ នភពសុខភពរបស់ខួ្លន និងទទួ លបន

ឈម ែថទំ និងពយបលទន់េពលេវ
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។

េស អប់រ ំ ករេធ្វើេតស្ត



លទធផលៃនករេធ្វើេតស្តឈម េធៀបនឹងករអប់រ ំ



របយករណ៍ករែស្វងរកករណីថមី
ៃថងទី០១ ែខសី

ម្រកុមេគលេ

២០១៦៖

មរយៈករេធ្វើេតស្តពីចុង្រមមៃដជមួយ PDI+ ចប់ពី

ឆនំ២០១៦ ដល់ៃថងទី២៣ ែខកញញ ឆនំ២០១៦៖

119

61

58
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5

4

4

4

0

HTC Test

Old KP

New Kp

Reactive

Confirmed

Positive

Confirm -

Enrolled Pre-ART

Start ART

LFU



ចំនួនសរុបកំពុងទទួលករពយបល

មដំ

ក់កលកនុងចំេ

ឆនំ២០១៦៖

ម្រកុម្រសី្រសស់មកដល់

TG
33
29
22
11
4

HIV+

ឃ.

Old

New

បទបង្ហញពីករផ្តលេ់ ស សុខភព

Pre-ART

4

ART

LFU

1
Died

និងកិចស
ច ហកររ ងអងគករែថទំសខ
ុ ភព្រគួ

រ

កមពុជ និងអងគករជៃដគូ៖


សកមមភពសំខន់ៗ៖


ករសិក ្រ



.សិកខ

វ្រជវស្តីពីសុខភពអនកបំែទបងេភទ
ពិេ្រគះេយបល់ជមួយអនកពក់ព័នធេដើ មបីបេងកើតេសៀវេភែណនំស្រមប់

អនកផ្តល់េស ែថទំសុខភពៃនអងគករ ៉ ក់





.បណុ្ត ះប

្ត លដល់អនកផ្តល់េស គ្លីនិក ៉ ក់ និងបុ គគលិកគេ្រមង



.សហករជមួយអងគករៃដគូ េដើមបីបញូជ នអនកបំែទបងេភទេទទទួលេស េនគ្លីនិក ៉ ក់



.ផ្តល់េស កមមគី្លនិកេ



.ករេបះពុមពសមភរៈអប់រ ំ និងផ ព្វផ យេនគ្លីនិក ៉ ក់



.េរៀបចំេវទិកអនកបំែទបងេភទ្របចំឆនំ



.េរៀបចំសិកខ

យឥតគិ តៃថ្លដល់អនកបំែទបងេភទ

ស្តីពីនិននករេភទ និងអត្តសញញណេយនឌ័រដល់អនកពក់ព័នធ

ករផ្តលេ់ ស ដល់អក
ន បំែទបងេភទ៖


កំណត់េ គសញញៃនជំងឺកមេ គៈ
 ករវ ិភគេ
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យមនទីរពិ េ

ធន៍

 ករវ ិភគចេងកមេ គសញញ




ករពយបលៃនជំងឺកមេ គៈ
 ពយបលេ

យករអប់រ ំទក់ទងេទនឹងចំេណះដឹងចំេពះករែថទំខួន្របណ
្ល

 ពយបលេ

យថំន

 ពយបលេ

យករវះកត់

េតស្តឈមរកេមេ គេអដស៍ៈ
 ផ្តល់ករ្របឹក

ករផ្តល់អប់រ ំ មុន និងេ្រកយករេធ្វើេតស្តឈម

 ករេធ្វើេតស្តឈមរកេមេ គេអដស៍


ពិនិតយ និងពយបលជំ ងឺទូេទៈ


គរូស ឈឺកបល េក្តខ្លួន ផ្ត

យ

 សំ កមិនសូវលក់ ឈឺ្រកពះ េសើែសបក ។ល។



ពិនិតយ និងពយបលជំងឺដុះ

ច់េលើ្រប

លទធផលសកមមភពករងរពីែខមក


ផ្តល់េ្រ


េ្រ

ប់បន្តពូជ (សិរមន់)

ដល់ែខកកក

ឆន២
ំ ០១៦៖

មអនម័យ និងទឹករ ំអិលស្រមប់៦គ្លីនិកៈ
មអនម័យ ចំនួន១១៨៨០

 ទឹករ ំអិល ចំ នួន១១៨៨០


ផ្តល់វគគបណុ្ត ះប

្ត លស្តីពីករែស្វងយល់ពីតំរវូ កររបស់អនកប្តូរេយនឌ័របញ
្ហ សុខភព

និងករែស្វងយល់ពីករេ្របើ្របស់អរម៉ូន និងផលប៉ះពល់ៃនករេ្របើ្របស់អរម៉ូនចំ នួន
១វគគសិកខកមចំនួន ៤៥នក់ មកពី១៥គ្លីនិក ៉ ក់ និងបន្តេទ្រគប់បុគគលិក។


ចុះេធ្វើអភិបល



ចូលរួមទិ ្របយុទធ្របឆំង និងករេរ ើសេអើងអនក្រស


មែបបគំ្រទបនចំនួន ២ដង េខត្តេសៀម ប។
ញ់េភទដូចគនចំនួន២ដងៈ

ជធនីភំេន ពញអនកចូ លរួមចំនួន៩២នក់

 េខត្តេសៀម បអនកចូលរួមចំនួន៤៥០នក់


ករ្របឹក ពី អ័រម៉ូន េនគ្លីនិក និ ង Hotspot ចំនួន៦១០



ករ្របឹក ពី VCCT/HIV េនគ្លីនិក និងHotspot ចំនួន៦៣៨



ករ្របឹក ពី RTI/STI េនគ្លីនិក និង Hotspot ចំនួន៦១៧



ករ្របឹក ពី Wart (ជំងឺសិរមន់) េនគ្លីនិក និងHotspot ចំនួន២៦១



ករ្របឹក េផ ងៗេនគ្លីនិក និងHotspot ចំនួន៦៥៣
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ករចុះេធ្វើ Hotspot ចំនួន៣២៤ដង



្រសី្រសស់បនចូលរួមកនុងករផ ព្វផ យពីេស កមមគីន
្ល ិកេនHotspot

ចំនួន៨៣៩នក់

បនែចកប័ណ្ណបញូជ នេពលេធ្វើេនHotspot ចំ នួន៩០៣ និងបនែចកខិត្តប័ណ្ណ េសៀវេភ

អប់រ ំចំនួន៨១៨។

ង. បទបង្ហញពីរបយករណ៍វឌ នៈភពៃនប


្ត ញចតុមុខ៖

លទធផលសេ្រមចបនសំខន់ៗស្រមប់ ២០១៥-២០១៦ :


អងគខ

សហករជមួយប

្ត ញហ្វុនប៉ ន េដើមបីេ្រជើសេរ ើសតំ
្រសី្រសស់ កនុង្រសុក្របតិបត្តិចំនួន៣៣្រសុក។



ចូលរួមសហករ និងអនុវត្តគេ្រមងចំ

ចូលរួមេរៀបចំទិ េមនភពអនក្រស
ញ់េភទដូចគនេនកមពុជ។

ងបុរស្រស

្ត ត (Jump Start) ជមួយប

កនុងករផ ព្វផ យស្តីពីព័ត៌មនរបស់បុរស្រស
កនុងថនក់ តំបន់។

(APCOM)

អនក្រស

យ

។





និងថវ ិកេ

េរៀបចំែផនករសកមមភពរយៈេពលមួយឆនំែដលគំ្រទបេចចកេទស

ញ់បុរស

ញ់បុរស និង
្ត ញ

ប់ខម

និង្រសី្រសស់

ញ់េភទដូចគនេនកមពុជកនុងករេលើកកមពស់សិទិធ



បនេ្រជើសេរ ើសជនបេងគលចំនួន៣០នក់ កនុង៥េខត្ត និ ង១្រកុង ដូចជេខត្តេសៀម ប
បត់ដំបង បនទយមនជ័យ េពធិ៍
ត់ កំពង់ ចម ្រពះសីហនុ និង ជធនីភំេន ពញ។



េរៀបចំកិចច្របជុំ្របចំ្រតី មសជមួយគណៈកមមធិក្របតិ បត្តិ និងជនបេងគលេរៀង ល់
្រតីមសចំនួន៦ដង។



ចុះ្របមូលព័ ត៌មន និងសិក ករណីរបស់្រសី្រសស់ កនុងេខត្តបត់ ដំបង េសៀម ប និ ង
ជធនី ភំេន ពញ ្រពមទំងបញូច នព័ត៌មនបន្តមកដល់ ថ ប័នពក់ ព័នធ។



ចូលរួមេរៀបចំ និងស្រមបស្រមួលកនុងករេបះេឆនតេ្រជើសេរ ើសតំ
បុរស និង្រសី្រសស់ កនុងមូលនិ ធិសកល។
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ងបុរស្រស

ញ់



េគៀងគរមូលនិធិសេ្រងះ និងចុះសួរសុខទុកខបុរស្រស
្រស



ញ់បុរស និង្រសី្រសស់ អនក

ញ់េភទដូ ចគនែដលរស់េនជមួយេមេ គេអដស៍ និងជំ ងឺេអដស៍ បន១៥នក់។

សួរសុខទុកខ

និងនំយកអំេ

យជួយដល់្រកុម្របឈមមុ ខខពស់

េនមណ្ឌលែកែ្រប

ៃ្រពសពឺ។


ចុះេ្រជើសេរ ើសសមជិកភពបនចំ នួន៦៥០ រួមមន្រសី្រសស់៣៣០នក់។



េធ្វើកិចចសហករជមួយអងកករឥនទនូ កនុងករជួយេគៀងគររកមូលនិធិសេ្រងះជួយដល់
្រកុមបុ រស្រស
ញ់បុរស និង្រសី្រសស់ រស់េនជមួយេមេ ដេអដស៍ និងជំងឺេអដស៍
្ល
ជទមងន់។
ែដល្រកលំបក និងធ្លក់ខួនឈឺ



ប

្ត ញបនេរៀបចំអនក្របឹក េយបល់ ែដលមនករសម្រគ័ចិត្តពីអនកជំនញ០២រូប។

 េមេរៀនទទួលបនៈ


ភពជតំ

ងរបស់ប

្ត ញគឺមន

រៈសំខន់

ស់កុងករនំ
ន
យកបញ
្ហ ត្រមូវករ

និងករចង់ បនរបស់សហគមន៍ មកជែជកពិភក េដើមបីេ
ពក់ព័នធេផ ងៗចូលរួមេ


ប

ះ្រ

យ

ថ ប័នថនក់ជតិ និងអនក

យ។

្ត ញចតុមុខបនេដើរតួនទី យ៉ងសំខន់

កនុងករែស្វងរកករគំ្រទដល់្រកុមបុរស
ញ់បុរសនិង្រសី្រសស់កុងករទទួ
ន
លបនេស េពញេលញដូចជេស សុខភព

្រស

េស សងគមនន និងេស ែផនកចបប់។


េទះបីធនធនេនមនក្រមិតយ៉ ង
េទមុខេ

ក៏េ

យករងររបស់ប

្ត ញ

យសន ឹមៗកនុងករជួយគំ្រទដល់សហគមន៍្រកុមបុរស្រស

ចដំេណើករ
ញ់បុរស និង

្រសី្រសស់។
៤. បញ
្ហ ្របឈម៖


្រកុមេគលេ

មួយចំនួនបនបងករភព

ធិបតី

និ ងគមនស

្ដ ប់ធនប់េន

មទី

ធរណៈែដលេធ្វើឲយប៉ះពល់សងគម។


កញចប់ៃថ្លេធ្វើដំេណើរតិចតួចមិនសមនឹងករេធ្វើដំេណើរជក់ែស្តងរបស់្រកុមេគលេ
ករមកេធ្វើPDI+

និងេបើេទះជមនកមមវ ិធី PDI+

េនះក៏េ

យ្រកុមេគលេ

កនុង
មួយចំនួន

េនែតមិនខ្វល់ និង មិនមកេធ្វើេតស្តឈមដែដល។


្រកុមេគលេ

ែដល្របតិកមមេតស្តខ្លះេនែតមិនមកេធ្វើេតស្តបញ
ជ ក់េនេឡើយ។



ពុំទន់បនព្រងីកចំនួនជនបេងគលរបស់ប



ករចូលរួមកនុងសងគមរួមទំងករែស្វងរកករគំ្រទមតិេនមនក្រមិ ត។



កែន្លងផ្តល់េស ស្រមប់្រសី្រសស់

្ត ញ្រគប់តំបន់។

ែដលមនភព ក់ទក់មនតិ ចតួចជមួ យនិងករ

យល់ដឹងពី ចំេណះដឹងេលើសុខភពបន្តពូជ និងសុខភពផ្លូវេភទេនមនក្រមិត។
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អនកប្តូរេយនឌ័រមនករបំ

មិនេទ ទទួ លេស

ស់ទី

និងមិនេទ

និងផ្លស់បូរៃដគូ
្ត
រម
ួ េភទេ្រចើន

មករ

និងមួយចំនួនេទៀត

ត់ ជពិេសស មិនេធ្វើ

មេវជជបញ
ជ របស់

្រគួេពទយ។


្រកុមេគលេ

ខ្លះមិនចង់មកទទួលេស

(ឈឺខ្លំងេទើបមកទទួលេស )

ចង់បនែត

េស ឥតគិ តៃថ្ល។


ករមកទទួ លេស េនមនក្រមិតេនេឡើយ េ

យ

រ្រកុមេគលេ

មួយចំនួនេពល

មនថវ ិកបញូជ នេទើបមកទទួលេស ។


អនកប្តូរេយនឌ័រជបុរសមកទទួលេស ពិនិតយសុខភពមនតិចតួចបំ ផុត។



បញ
្ហ ែផនកហិរញញ វតថុ្រទ្រទង់ប



សមតថភពរបស់គណៈកមមធិករ្របតិបត្តិ

្ត ញកនុងករអនុវត្តន៍សកមមភពឱយបនេពញេលញ។
និងជនបេងគលេនមនក្រមិត

និ ង្របព័នធ

្រគប់្រគង និងករែចកចយព័ត៌មនទូេទេនមនករខ្វះខត។




ពុំមនបុ គគលិកេពញេម៉ ងបំេរ ើករងរេ

យប

អងគករៃដគូ ជមួយប

្ត ញមិនទន់បនល្អ្របេសើរ។

កង្វះខតយន្តករក

ងសមតថភពដល់ជនបេងគល

ករងររបស់ខួនឱយមន្របសិ
្ល
ទធភពខពស់។
៥. អនុ

្ត ញថនក់ ជតិ និងកិ ចចសហករជមួយ
មប

្ត េខត្តកុងករអនុ
ន
វត្តន៍

សន៍ និងែផនករបនទប់


បន្តេរៀបចំកិចច្របជុំពីរែខម្តងរ ង
្រគួ

រ

ពយបល

ជញធរមូល ្ឋ ន មនទីរសុខភិបលេខត្ត អងគករៃដគូ

និង្រកុម្រសី្រសស់

កនុងេគលបំណងបេងកើនករសហករគន
េដើមបីកត់បនថយករេរ ើសេអើង និងមក់ងយពីសំ
ក់ខួនឯង
្ល
និង្រគួ
រ ្រពមទំង
ជំរញ
ុ ករអប់រ ំផ ព្វផ យដល់្រកុមេគលេ
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េទទទួលេស ជសកល។



ចុះសួរសុខទុកខអនករស់េនជមួយេមេ គេអដស៍ និងអប់រ ំបន្តករេ្របើ្របស់ថនំពយបល
ឲយបនេទៀងទត់។



ព្រងឹងសមតថភពថនក់ ដឹកនំ
និង គណៈកមមធិករប



បេងកើតេ

យមន្របូ

ឬេរៀបចំសិកខ

សំ ប់អនកដឹ កនំដល់ជនបេងគល

្ត ញចតុ មុខ។
្វ លរបស់ប

្ត ញចតុមុខ

ព្រងឹងកិចចសហ្របតិបត្តិករជមួយអងគករ និង

ឬ្របវត្តិរប
ូ ជភ

របរេទស

និ ង

ថ ប័នៃដគូពក់ព័នធ។



ពយយមពនយល់ពីផល្របេយជន៍ៃនករមកពិ និតយសុខភព និងករេធ្វើេតស្តឈម។



្រតូវជំរញ
ុ សហករជមួយអងគករៃដគូ

កនុងករបញូជ ន្រកុមេគលេ េ យមកទទួល
េស កន់ែតេ្រចើន និងេ្រជើសេរ ើសអនកផ្តល់្របឹ ក ជ្រសី្រសស់ េដើមបីងយ្រសួលកនុងករ
ទំនក់ទំនងជមួយ្រសី្រសស់



ផ្តល់វគគបណុ្ត ះប

ក់មុខ។

្ត លេទដល់អនកផ្តល់េស ពីត្រមូវករអនកប្តូរេយឌ័រ

និងផ ព្វផ យ

ពីេស សុខភពេទអនកប្តូរេយនឌ័រជបុរស។


អងគករជៃដគូផ្តល់ទិននន័យ្រកុមបុរស្រស

ញ់បុរស និង្រសី្រសស់ ដល់សមតថកិចច

ជញធរមូល ្ឋ ន េដើមបីងយ្រសួលកនុងករ្រគប់្រគង សន្តិសុខ ស


បន្តករអប់រ ំ និងផ ព្វផ យដល់្រកុមបុរស្រស

្ត ប់ធនប់ សងគម។

ញ់បុរស និង្រសី្រសស់ ពី

នីភ័យ

ៃនករេ្របើថនំចក់េដើមបីែកសមផស និងករេ្របើ្របស់េ្រគ ងេញ ន ែដល ប៉ះពល់ដល់
សុខភពយ៉ ងខ្លំងទំងផ្លូវកយ និងផ្លូវចិត្ត។


ហិបមូលនិធិសេ្រងគះ្រសី្រសស់ ្រតូវបេងកើតគណៈកមមធិ ករ្រគប់្រគងថវ ិក និង្រតូវសូម
ករយល់្រពមពីមនទីរធមមករ និង

សន កនុងករនំហិបេទ ក់ ំងេន្រពះអងគធំភំន
គូែលន និង្រពះអងគេចក្រពះអងគចម។ ចំែណកករ ំកូនេឈើ សេ្រមចសូមករឯកភព
ំកុងទី
ន
វត្ត



មវ ិញ។

ចំេពះអងគករែដលេធ្វើករជមួយ្រកុមបុរស្រស
ករងរ PDI(+) មន្របសិទធភពខពស់្រតូវមនប
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ញ់បុរស និង្រសី្រសស់ េដើមបីអនុវត្ត
្ត ញចបស់

ស់(ែម៉ភូមិ)។

