ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត

3

ទេសរដ្ឋមន្រ្តី
ប្រធា្អាជ្ញាធរជ្ញតិប្រយុេធ្ង
ឹ ជំងឺទេដ្ស៍
សុន្ទរកថា
ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រន្តី ទ ៀង មូលី ប្រធាន្អាជ្ញធ
ា រជ្ត្ិប្រយុេន្
ធ ឹងជំងឺទ ដ្ស៍
កនុងរិធីទរើកសិក្សា
ខា លាថ្នារ់ជ្ត្ិសព
តី ីក្ររួមចំណែរនៃវិសយ
័ ឯកជន្
កនុងបញ្ហាសខ
ុ ភារ ៃិងការឆ្លើយតបៃឹងឆម្ឆរាគឆេដស៍ ៃិងជំងឺទ ដ្ស៍
សណ្ឋាគារ កំរឌ
ូ យ
ី ណ្ឋ
៉ា
ថ្ងៃេ៣
ី ០ ខែឧសភា ឆ្ន២
ំ ០១៩



ទោក Yann Derriennic នាយកប្រចំប្រទេសថ្្េងគករ Health Policy Plus ថ្្ USAID
ទោកទេជជរណ្ឌត
ិ

សុែ

រុណ្ឋា

ប្រធា្ករិយល័យសុខាភិបាលសាធារណ្ៈ

េីភានក់ងារេភិេឌឍេ្តរជ្ញតិររស់សហរដ្ឋអាទម៉េរិកប្រចំកមពជ្ញ
ុ


ទោក

េុឹង

រ៉េូលី្

តំណ្ឋងទោកប្សីទេជជរណ្ឌិត

Vladanka

Andreeva

យូេិ្ទេដ្ស៍ប្រចំកមពុជ្ញ


្ិងេរ់រថ្ំ ្

នាយកេងគករ

ឯកឧតតម ទោកជំទាេ េនកឧកញ្ញា ទោកឧកញ្ញា ឯកឧតតម ទោកជំទាេ ទោក ទោកប្សី
តំណ្ឋងសាារ័្រាជរដ្ឋាភិបាល ថ្ដ្គូរេភិេឌឍ សងគមសុិេិល




ទោក ទោកប្សី េីប្រឹកា េនកជំនាញករជ្ញតិ ្ិងេ្តរជ្ញតិ
ទោក ទោកប្សី តំណ្ឋងប្រជ្ញជ្គ្្ឹះឹ

ជ្ញរឋម

ែ្ុំសូមសខមតង្ូេទសចកតីទសាម្សសរីករាយជ្ញេទ្កចំទ

ឹះករេទ្ជើញចូលរួមជ្ញ

េធិរតី កនុងពីធីទរើក “សិកាសាោថ្ននក់ជ្ញតិសតីពក
ី ររួមចំខណ្កថ្្េិស័យឯកជ្កនុងរញ្ញាសុែភាព
្ិងករទ្្ើយតរ្ឹងទមទរាគទេដ្ស៍ ្ិងជំងឺទេដ្ស៍” ទៅកនុងថ្ងៃទ្ឹះ។ ែ្ុំក៏សូមសាាគម្៍យ៉ាងកក់ទតៅ
្ិងខង្ង េំណ្រគុណ្យ៉ាងប្ជ្ញលទប្ៅផងខដ្រចំទ
ទោក

ទោកប្សី

ឹះ ឯកឧតតម ទោកជំទាេ េនកឧកញ៉ា ទោកឧកញ៉ា

ខដ្លេទ្ជើញមកពីប្កសួងទសដ្ឋកិចច្ិងហិរ្ញេតថុ

ប្កសួងសុខាភិបាល

េិស័យឯកជ្ តំណ្ឋង ប្រជ្ញជ្គ្្ឹឹះ ជ្ញពិទសស េងគករ HP Plus The Palladium
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PEPFAR/USG ខដ្លបា្ផតល់ករគាំប្េខផនកហិរ្ញេតថុ ្ិងរទចចកទេសកនុងករទរៀរចំសិកាសាោ
ដ្៏មា្សារៈសំខា្់ ទ្ឹះ។
កលពី៣ថ្ងៃមុ្ទ្ឹះ សទមតច គ្គមហាទសនារត្ីទត្ទជ្ ហុន្ សសន្ បា្ខង្ងកនុង
កិចចប្រជុំ ទេសាារ់េងគករសហប្រជ្ញជ្ញតិ (UN-ESCAP) ទលើកេី៧៥ ថ្ន កមពុជ្ញបា្សទប្មច្ូេ
កំទណ្ើ្ ទសដ្ឋកិចចរឹងមាំ ៧,៧%ប្រចំឆ្នំកនុងរយៈទពល២េសេតសក្្ងមកទ្ឹះ ទហើយបា្កាយជ្ញ
ប្រទេស មា្ទសដ្ឋកិចចរីកលូតោស់ទលឿ្រំផុតមួយទៅកនុងពិភពទោក ្ិងបា្រតូរចំណ្ឋត់ថ្ននក់ពី
ប្រទេស ខដ្លមា្ចំណ្ូលទារ ទៅជ្ញប្រទេសខដ្លមា្ចំណ្ូលមធយមកប្មិតទារកនុងឆ្នំ២០១៥។
េប្ា ថ្្ភាពប្កីប្កទៅកមពុជ្ញបា្រ្តធាាក់ចុឹះពី៥៣%កនុងឆ្នំ២០០៤ មកទៅប្តឹមប្រមាណ្ជ្ញ១០%
ទរើាម ករបា៉ា្់សាា្ងមីៗទ្ឹះ។ ទចញពីសមិេធផលទ្ឹះ ែ្ុំសូមទ្្ៀតយកឱកសទ្ឹះ ខង្ងេំណ្រគុណ្
ចំទ

ឹះ

េិស័យឯកជ្

កកបាេប្កហម

កមពុជ្ញ

ាមរយៈេប្មង់ថ្្ករគាំប្េជ្ញទប្ចើ្

ជ្ញពិទសសករផតល់េំទណ្ឋយដ្ល់

្ិងករគាំប្េដ្ល់េិស័យខងទាំសុែភាពទៅកនុងប្ពឹះរាជ្ញណ្ឋចប្កកមពុជ្ញ។

ករចូលរួមចំខណ្កទ្ឹះ បា្ជំរុញឱយមា្ចីរភាព ្ិងកំទណ្ើ្ទសដ្ឋកិចចកប្មិតែពស់ ទងកើតករងារដ្ល់
កមមករកមពុជ្ញ

្ិងរទងកើ្

តថ្ម្រខ្ថមកនុងចរ្តទសដ្ឋកិចច

ប្ពមទាំងរទងកើ្ចំណ្ូលសមប្សរជូ្

ប្រជ្ញពលរដ្ឋកមពុជ្ញទេៀតផង។

ឯកឧតតម ទោកជំទាេ េ្្កឧកញ៉ា ទោកឧកញ៉ា ទោក ទោកប្សី
កមពុជ្ញជ្ញប្រទេសមួយកនុងចំទណ្ឋមប្រទេស៧ទៅទលើពិភពទោក ខដ្លប្តូេបា្េេួលសាាល់
ថ្ន បា្សទប្មចទគាលទៅ ៩០ ៩០ ៩០ កនុងឆ្នំ២០១៧។ ទយងាមករបា៉ា្់ប្រមាណ្សថិតិ
(ខែទមសា ឆ្នំ២០១៩) កមពុជ្ញមា្េនករស់ទៅជ្ញមួយទមទរាគទេដ្ស៍ ៧៣.៥៥២នាក់ ខដ្លរចចុរប្ន
៨១% ថ្្េនកទាំងទនាឹះ បា្ដ្ឹងពីសាា្ភាពជំងឺររស់ពួកទគ ទហើយ៩៩%ថ្្េនកបា្ដ្ឹងថ្នបា្
្្ងទមទរាគ ទេដ្ស៍បា្េេួលករពាបាលឱសងប្រឆ្ំងទមទរាគទេដ្ស៍ ្ិងាមករបា៉ា្់ប្រមាណ្
េនកខដ្លបា្ េេួលករពាបាលចំ្ួ្៧៩% មា្កំហារ់ទមទរាគទេដ្ស៍ទៅកនុងឈាមតិច។ េនក
រស់ទៅជ្ញមួយ ទមទរាគទេដ្ស៍ប្រមាណ្ ១០.០០០នាក់មិ្ប្តូេបា្ាមរក ្ិងមិ្ទា្់បា្នាំយក
មកដ្ឋក់ចូលកនុង
រកទ

ប្រព័្ធខងទាំជំងឺទេដ្ស៍

ទហើយករទកើ្ទ

ើងថ្្ករ្្ងងមីគឺភាគទប្ចើ្ប្តូេបា្

ើញកនុងចំទណ្ឋមយុេ េ័យ ជ្ញពិទសសប្កុមរុរសរួមទភេជ្ញមួយរុរស ្ិងេនកខផ្ងទភេ។
រញ្ញាប្រឈមខដ្លមិ្បា្រំពឹងេុកកនុងករទ្្ើយតរទៅ្ឹងទមទរាគទេដ្ស៍ ្ិងជំងឺទេដ្ស៍ គឺ

សាា្ភាពខដ្លថ្ដ្គូេភិេឌឍ្៍

កំពុងដ្កជំ្ួយហិរ្ញេតថុគាំប្េររស់ពួកទគ

ទៅកនុងទពលខដ្លទយើង

ទរតជ្ញា រ្ចរ់ករ្្ងរាលដ្ឋលទមទរាគទេដ្ស៍ទៅឆ្នំ២០២៥។ េស់រយៈទពលជ្ញង៣េសេតសរកក្្ង
មកទ្ឹះ ទយើងបា្ែិតែំេ្ុេតត្ូេកិចចេ្តរាគម្៍ខដ្លមា្លកខណ្ៈថ្ចនប្រឌិត ទដ្ឋយដ្ឋក់រ្ចូលករ
ទ្្ើយតរ ទមទរាគទេដ្ស៍ទៅកនុងប្រព័្ធសុខាភិបាលខដ្លមា្ប្សារ់ ្ិងប្រព័្ធគាំ

រសងគម។
2

ប្រឈមមុែជ្ញមួយេ្តរកលខដ្លទយើងជួរប្រេឹះទ្ឹះ ែ្ុំសូមជប្មារជូ្ ឯកឧតតម ទោក
ជំទាេ េនកឧកញ៉ា ទោកឧកញ៉ា ទោក ទោកប្សី ថ្ន កលពីថ្ងៃេី២១ ខែកុមភៈ ឆ្នំ២០១៩ ក្្ង
ទៅទ្ឹះ

ទដ្ឋយមា្ករឯកភាពពី

នាយករដ្ឋមន្រ្តី

សទមតច គ្គមហាទសនារត្ីទត្ទជ្

េីសតីករគណ្ៈរដ្ឋមន្រ្តីបា្ទចញលិែិតជូ្ដ្ំណ្ឹង

ហុៃ

ទលែ២១៣ស.ជ.ណ្

ណសៃ
ដ្ឋក់

ទចញ្ូេេិធា្ទគាល្ទយបាយ ៦ចំណ្ុចកនុងករជំរុញឱយមា្ភាពជ្ញមាាស់ប្រទេស ្ិងចីរភាពរយៈ
ទពលខេងកនុងករទ្្ើយតរ្ឹងទមទរាគទេដ្ស៍

្ិងជំងឺទេដ្ស៍

ាមសំទណ្ើររស់ប្កុមប្រឹកាទគាល

្ទយបាយររស់អាជ្ញាធរជ្ញតិប្រយុេធ្ឹងជំងឺទេដ្ស៍។

ឯកឧតតម ទោកជំទាេ េនកឧកញ៉ា ទោកឧកញ៉ា ទោក ទោកប្សី
ទៅកនុងសាារតីថ្្កិចចសហករពហុេិស័យ ែ្ុំសូមរញ្ញាក់ជូ្ទ
ទសនារត្ីទត្ទជ្

នាយករដ្ឋមន្រ្តី

បា្េំ

េនាេដ្ល់េនក

ើងេិញថ្ន សទមតច គ្គមហា

ក់ព័្ធទាំងេស់ឱយចូលរួមជ្ញចលនា

ជ្ញតិលុររំបាត់ករ្្ងរាលដ្ឋលទមទរាគទេដ្ស៍ទៅកមពុជ្ញឱយបា្ប្តឹមឆ្នំ២០២៥។
ជ្ញមួយចកខុេិស័យ ររស់ សទមតចឆតឆជានាយករដ្ឋមន្រន្តី

អាជ្ញាធរជ្ញតិប្រយុេធ្ឹងជំងឺទេដ្ស៍

មា្េិសទៅដ្ឋក់ឱយ ដ្ំទណ្ើរករ្ូេទរសកកមមជ្ញតិមួយ ទដ្ើមបីរទងកើ្ភាពជ្ញថ្ដ្គូជ្ញមួយេិស័យឯកជ្
មិ្ប្តឹមខតកររួម ចំខណ្កពីសាជីេកមមខដ្លមា្េំ្ួលែុសប្តូេសងគមរ៉េុទណ្ឋាណឹះទេ ខតជ្ញភាពជ្ញថ្ដ្គូ
ខដ្លអាចខកលមអ សុែភាពររស់យុេជ្ ្ិងផតល់ទសវាខងទាំសុែភាព

ក់ព័្ធ្ឹងទមទរាគទេដ្ស៍

ជំងឺទេដ្ស៍ផងខដ្រ។
ជ្ញទប្ចើ្េសេតសរកក្្ងទៅទ្ឹះ

កកបាេប្កហមកមពុជ្ញបា្ចលនាគាំប្េពីសាារ័្សរបុរស

ធម៌ ្ិងសរបុរសជ្នានា ខដ្លភាគទប្ចើ្ទចញពីេិស័យឯកជ្ ទដ្ើមបីផតល់ជំ្ួយម្ុសសធម៌ជួយ
េនកខដ្ល រងផលរ៉េឹះ
ករទរីសទេើង
ទ

ល់ ឬរងទប្គាឹះទដ្ឋយសារទប្គាឹះមហ្តរាយ ឬហា្ិភ័យទផសងៗ ទដ្ឋយគាា្

ជ្ញតិសាស្៍

ជំទ្ឿសាសនា

េំទនារ្ទយបាយ

្ិងគាា្េុកេនកណ្ឋមានក់ទចល

ើយ។ ទៅថ្ងៃេី៨ ខែឧសភា ឆ្ន២
ំ ០១៩ កនុងេិវាកកបាេប្កហម ្ិងេឌឍច្ទប្កហម ទលើកេី

១៥៤ ទប្កម

កយទសាាក “កកបាេប្កហមកមពុជ្ញទៅប្គរ់េីកខ្្ង ្ិងសប្មារ់ម្ុសស ទាំងេស់គាន”

កកបាេប្កហមកមពុជ្ញ អាចទធវើចលនាប្រភពធ្ធា្ជ្ញង២០ោ្ដ្ុោាសហរដ្ឋអាទម៉េរិក សប្មារ់
ទគាលរំណ្ងខាងទលើទ្ឹះ។
ទលើសពីទ្ឹះទេៀត

មគគុទេទសក៍ភាពគំររូ រស់

សទមតចរិតតិប្ពឹេធរណ្ឌិត្

រុន្

រាន្ី

ហុន្សសន្ ប្តូេបា្ េេួលសាាល់ទដ្ឋយកមមេិធីរួមេងគករសហប្រជ្ញជ្ញតិប្រយុេធ្ឹងទមទរាគ ទេដ្ស៍
ជំងឺទេដ្ស៍

្ិងតំរ្់អាសុីបា៉ាសហ
ុី វិកទៅខែេិចឆិក

ឆ្នំ២០០៦ថ្នជ្ញ

ឥសសរជ្ទ្នើមថ្ននក់ជ្ញតិកនុង

ករទ្្ើយតរ្ឹង ទមទរាគទេដ្ស៍ ្ិង ជំងឺទេដ្ស៍ ខដ្លបា្ែិតែំប្រឹងខប្រងយ៉ាងធំទធង កនុងករទធវើឱយ
មា្ករយល់ដ្ឹង ករផ្លាស់រតូរឥរិយរេ ្ិងករខងទាំ ្ិងគាំប្េដ្ល់ករពាបាលទមទរាគទេដ្ស៍
្ិងជំងឺទេដ្ស៍

រួមទាំងករប្រឆ្ំង្ឹងករមា៉ាក់ងាយ

្ិងករទរីសទេើងចំទ

ឹះេនករស់ទៅជ្ញមួយ
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ទមទរាគទេដ្ស៍ ្ិង ប្កុមប្គួសារររស់ពួកទគផងខដ្រ។ ទលើសពីទ្ឹះ មា្ឧទាហរណ្៍ថ្្ករចូលរួម
ពីេិស័យឯកជ្ពីដ្ំណ្ឋក់

កលចរ់ទផតើមថ្្ករ្្ងរីករាលដ្ឋលទមទរាគទេដ្ស៍

សមព័្ធធុរកិចចកមពុជ្ញសតីពីជំងឺ

ទេដ្ស៍

ទគាល្ទយបាយទមទរាគទេដ្ស៍

ទដ្ឋយកររទងកើត

ដ្ូចជ្ញករទ្្ើយតរពីទរាងចប្កកត់ទដ្រ

រួមជ្ញមួយ្ឹង

្ិងជំងឺទេដ្ស៍ទៅកខ្្ងទធវើករថ្្ប្កសួងករងារ

្ិងរណ្្តឹះ

រណ្ឋាលេិជ្ញាជីេៈ ករចូលរួមពីប្កុមហុ្ េូរគមនាគម្៍ ជ្ញមួយ្ឹងកររីករាលដ្ឋលទមទរាគទេដ្ស៍
ទៅកនុងប្ពឹះរាជពិធីរុណ្យេុំេូក រខណ្្ត ប្រេីរ ្ិងសំពឹះប្ពឹះខែ េកេំរុក ្ិងេិវាពិភពទោក
ប្រយុេធ្ឹងជំងឺទេដ្ស៍ ករផតល់េំទណ្ឋយជ្ញ ឱសងប្រឆ្ំងទមទរាគទេដ្ស៍ ្ិងទប្សាមេនាម័យពី
ប្កុមហុ្ផលិតឱសង។
ទទាឹះរីជ្ញយ៉ាងណ្ឋក៏ទដ្ឋយ
កមពុជ្ញ
ទ

មា្ករកត់សមាាលង
់ មីៗទ្ឹះថ្ន

កំទណ្ើ្ទសដ្ឋកិចចរឹងមាំររស់

មិ្ទា្់បា្ទ្្ើយតរ្ឹងករេិ្ិទយគសាធារណ្ៈកនុងេិស័យសុខាភិបាលឱយសមប្សរទៅ

ើយទេ (ធនាគារពិភពទោក រចចុរប្នភាពទសដ្ឋកិចចកមពុជ្ញ ខែឧសភា ឆ្នំ២០១៩)។
កនុង្័យទ្ឹះ

អាជ្ញាធរជ្ញតិប្រយុេធ្ឹងជំងឺទេដ្ស៍

ទដ្ឋយទយងាមលេធផលថ្្ករសិកា

ប្សាេប្ជ្ញេគាំប្េទដ្ឋយេងគករ HP+Palladium ទសនើឱយខសវងរកភាពជ្ញថ្ដ្គូសាធារណ្ៈ ្ិងឯកជ្
ាមេប្មង់ទផសងៗ ទដ្ើមបីឱយមា្ករចូលរួមគាំប្េររស់ពួកទគកនុងករខងទាំសុែភាពទដ្ឋយរួមរ្ចូល
ទមទរាគទេដ្ស៍ ្ិងជំងឺទេដ្ស៍។
ខផនកខដ្លមា្សកៅ្ុពលកនុងកិចចសហប្រតិរតតិករ អាចមា្ដ្ូចជ្ញ៖
1. កររទងកើតយ្តករកនុងេំនាក់េំ្ងរវាងេិស័យឧសាហកមម

្ិងធុរកិចច

ឯកជ្ជ្ញមួយ

អាជ្ញាធរជ្ញតិប្រយុេធ្ឹងជំងឺទេដ្ស៍
2. ករេំ

េនាេឱយមា្ករចូលរួមពីេិស័យឯកជ្ ាមរយៈគំរូភាពជ្ញថ្ដ្គូទៅកនុងករផតល់

ឱសងប្រឆ្ំងទមទរាគទេដ្ស៍ជ្ញមុ្ (Pre-Exposure Prophylaxis) ធារារា៉ាររង ្ិង
មា៉ាសុី្រារ់ចំ្ួ្ទមទរាគទេដ្ស៍
3. ករេំ

េនាេឱយេិស័យឯកជ្ដ្ឋក់រ្ចូលករទ្្ើយតរ្ឹងទមទរាគទេដ្ស៍ ្ិងជំងឺទេដ្ស៍

ថ្ន ជ្ញខផនកមួយខដ្លទផ្លៅតករយកចិតតេុកដ្ឋក់កនុង ខផ្ករសាជិេកមមខដ្លមា្េំ្ួល
ែុស ប្តូេសងគមសប្មារ់រណ្ឋាឆ្នំខាងមុែ។
4. ប្រព័្ធាមដ្ឋ្សកមមភាពដ្៏រឹងមាំមួយ

ករទប្រើប្បាស់មូល្ិធិ

។ល។

អាចប្តូេបា្

រំទលចរខ្ថមទេៀត ទហើយដ្ូចជ្ញរទងកើ្េំ្ុកចិតតទលើេិស័យឯកជ្ កនុងករទប្រើប្បាស់្ូេ
កររួម ចំខណ្កររស់ពួកទគ។
5. របាយករណ្៍ប្រចំ្មាស ឬប្រចំឆ្នំ អាចប្តូេបា្ទធវើករទរតជ្ញាចិតតរខ្ថមទេៀតកនុងករ
ផសពវផាយេំពីេឌឍ្ភាពថ្្ គទប្មាងកមមេិធី ទដ្ឋយរួមទាំងលំហូរមូល្ិធិ ចូល ្ិងទចញ
្ិងផលរ៉េឹះ

ល់ខដ្លប្តូេបា្រទងកើតទ

ើង។
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6. ឧទាហរណ្៍

អាចប្សង់្ូេតួនាេីថ្្េិស័យឯកជ្

ទៅកប្មិតមូល្ិធិសកល

្ិងគំរូទផសងៗ ទេៀត ថ្្ករចូលរួមររស់េិស័យឯកជ្ ជ្ញមួយមូល្ិធិសាកល។
ាងនាមអាជ្ញាធរជ្ញតិប្រយុេធ្ឹងជំងឺទេដ្ស៍
េនកឧកញ៉ា

ទោកឧកញ៉ា

ចំណ្ុចខដ្លបា្ ទលើកទ

ទោក

ទោកប្សី

ែ្ុំសូមទលើកេឹកចិតត

ឯកឧតតម

ទោកជំទាេ

ចូលរួមចំខណ្កពិភាកាឱយបា្សកមម

ទលើ

ើងខាងទលើ ទដ្ើមបីអាចឱយទយើងេេួលបា្ធាតុចូលកនុងករសប្មួចេិសទៅ

ថ្្កររួមចំខណ្កថ្្ េិស័យឯកជ្ កនុងរញ្ញាសុែភាព ្ិងករទ្្ើយតរ្ឹងទមទរាគទេដ្ស៍ ្ិង
ជំងឺទេដ្ស៍។

ឯកឧតតម ទោកជំទាេ េនកឧកញ៉ា ទោកឧកញ៉ា ទោក ទោកប្សី
សប្មារ់រយៈទពល៥ឆ្នំខាងមុែ ថ្្ខផ្ករយុេធសាន្រសតជ្ញតិេូលំេូោយ ្ិងពហុេិស័យកនុង
ករទ្្ើយតរ្ឹងទមទរាគទេដ្ស៍ ្ិងជំងឺទេដ្ស៍ ២០១៩-២០២៣ ទយើង្ឹងមមាញឹកកនុងករខសវងរក
េិធីសាន្រសតេ្ុេតតេិធា្ទគាល្ទយបាយ៦ចំណ្ុច

ខដ្លេីសតីករគណ្ៈរដ្ឋមន្រ្តីបា្ទចញងមីៗទ្ឹះ

ទហើយ

កររួមចំខណ្កពីេិស័យឯកជ្អាចជ្ញ

េិធា្ទគាល្ទយបាយកនង
ុ កររួមចំខណ្កផតល់ហិរ្ញេតថុខដ្ល
មា្ករថ្្នប្រឌិតកនុងករធានាលុររំបាត់ទមទរាគទេដ្ស៍ ្ិង ជំងឺទេដ្ស៍ទៅឆ្នំ២០២៥។
ទៅេីរ្ចរ់ទ្ឹះ ែ្ុំសូមខង្ងេំណ្រគុណ្យ៉ាងប្ជ្ញលទប្ៅចំទ
ទប្កមគទប្មាងកមមេិធី

USG/PEPFAR

ឹះេងគករ HP+ Palladium

ខដ្លបា្ផតល់ជំ្ួយគាំប្េរទចចកទេស

្ិងហិរ្ញេតថុ

សិកាទលើករ រួមចំខណ្កររស់េិស័យឯកជ្ កនុងករខងទាំសុែភាព ្ិងករទ្្ើយតរទៅ្ឹងទមទរាគ
ទេដ្ស៍ ្ិងជំងឺ ទេដ្ស៍ ្ិងជួយទរៀរចំសិកាសាោថ្ននក់ជ្ញតិទ្ឹះ។
ែ្ុំសូមប្រសិេធពរជូ្ ឯកឧតតម ទោកជំទាេ េនកឧកញ៉ា ទោកឧកញ៉ា ទោក ទោកប្សី
្ិងេនកចូលរួមទាំងេស់ ្ូេពុេធពរទាំង៤ប្រករគឺ អាយុ េណ្ណៈ សុែៈ ពលៈ កុំរីទ
ែ្ុំសូមប្រកសទរើក

្ៀងឃ្លាតទ

ើយ។

“សិកាសាោថ្ននក់ជ្ញតិសតីពក
ី ររួមចំខណ្កថ្្េិស័យឯកជ្កនុងរញ្ញា

សុែភាព ្ិងករទ្្ើយតរ្ឹងទមទរាគទេដ្ស៍ ្ិងជំងឺទេដ្ស៍” ចរ់ពីទពលទ្ឹះតទៅ។

សូមេរគុណ្!
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