របាយការណ៍
“វគ្គបណ្តុះបណ្ត
្ លស្្ព
ី ីប្បព័ន្ធទិន្នន្័យ ស្ប្ាប់ប្គ្ប់ប្គ្ង
ករណីអេដស្៍ស្កម្ម”

“Refresher Training on B-IACM database”
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រ ៀបចំរោយ

ឧបត្ថម្រភ ោយ

របាយការណ៍

“វគ្គបណ្តុះបណ្ត
្ លស្្ព
ី ប្ី បព័ន្ធទន្
ិ ន្
ន ័យ ស្ប្ាប់ប្គ្ប់ប្គ្ងករណីអេដស្៍ស្កម្ម”
អពលអវលា

:

ថ្ងៃទី ១០-១១ ខែ កញ្ញា ឆ្នំ ២០២០

ទីកន្ន្ែង

:

សាលប្បជុំម្ន្ទី សុខាភិបាល រែត្តកំពត្

I.

អោលបំណង:

 កា រ្វើបចចុបបន្នភាព “ កា អន្ុវត្តវ ិ្ីសាស្រសតជំ ញ
ុ ខាលំងកាលសកម្មភាព ម្
ួ បញ្ូច ល កា
ខសវង ក ន្ិងប្រប់ប្រង ក ណីសកម្មផ្ុករម្រោររអដស៍
ទ
”។

 កា បង្ហាញន្ិងរ្វើបចចុបបន្នភាព រប្បើប្បាស់បំប៉ន្ប្បព័ន្ធទិន្នន្័យ Updated version of
B-IACM database (importing and fixing errors)
 កា បង្ហាញពី Introduce B-IACM provincial dashboard.
II.

េនកចូលរ ួម្ :



អនកចូល ម្
ួ មាន្ ប្កុម្កា ង្ហ ថ្ន្ម្ជឈម្ណឌលជាត្ិប្បយុទធន្ឹងជំងឺរអដស៍ រសើខសបក ន្ិងកាម្រោរ



កម្មវ ិ្ីប្បយុទន្
ធ ឹងជំងឺរអដស៍-កាម្រោរ CMC, CMA ម្កពី ១៣ រែត្ត ខដលមាន្ កា ិយាល័យស្សុក
ប្បត្ិបត្តិសុខាភិបាលចំន្ួន្ ២៦ (ODs) ម្
ួ ចំន្ួន្ ៤៣ នាក់ ម្កពីរែត្ត ( កំពត្ ខកប តាខកវ រកាោះកុង
ប្ពោះសីហន្ុ កំពង់សឺ ព កំពង់ឆ្នំង រោ្ិ៍សាត្់ ថ្ប៉លិន្ បាត្់ដំបង កណ្ត
ត ល ភនំរពញ ន្ិង កំពងចាម្)។



III.


ន្ិងថ្ដរូអន្ុវត្តនានាចូល ម្
ួ
ពិធីប ីក ថ្ងៃទី ១០ កញ្ញ
ា ឆ្នាំ ២០២០

ម្ត្ិសំរណោះសំណ្តល : រោក អវជ្ជៈ កាអេឿន្ ចិប្ា ត្ំណ្តងម្ជឈម្ណឌលជាត្ិប្បយុទធន្ឹងជំងឺ
រអដស៍ រសើខសបក ន្ិងកាម្រោរ។



ម្ត្ិសំរណោះសំណ្តល ន្ិងពិ្ីប្បកាសរបើកវរគបណុត ោះបណ្ត
ត លរោយរោក អវជ្ជៈ ាន្់ អេង អន្ុ
ប្បធាន្ម្ន្ទី សុខាភិបាល រែត្តកំពត្។

IV.

ដំអណើរការនន្វគ្គបណ្តុះបណ្ត
្ ល
ថ្ងៃទី ១០ កញ្ញា ឆ្ន ាំ ២០២០

ការបង្ហាញស្តព
ី ីស្ង្ខេបស្ថានភាពរាលដាលង្េង្រាគង្េដស្៍ ង្លើពិភពង្ោកនិខតំបន់អាស្ីប៉ាស្ីហ្ិក
វ កេពជា
២០១៩។ ង្ដាយង្ោក ង្េជ្ជៈ កាង្េឿន ចិត្រា េនបណ្ិ ឌ តផ្នែកជ្េងឺឆ្លខ, B-IACM Team Leader
បទបង្ហាញ ម្
ួ មាន្ៈ


ស្ង្ខេបស្ថានភាពរាលដាលង្េង្រាគង្េដស្៍ ង្លើពិភពង្ោកនិខតំបន់អាស្ីប៉ាស្ីហ្ិក
វ ២០១៩។



ស្ង្ខេបស្ថានភាពរាលដាលង្េង្រាគង្េដស្៌ង្ៅត្របង្េស្កេពជា ២០១៩និខការង្ឆ្លើយតប។។

ការបង្ហាញ ស្តីពីលេធនល B-IACM/P4R ផ្ដលស្ង្ត្រេចប នកែខត្រតី មាស្េី ១
និខេី ២ ឆ្ែំ២០២០ ង្ដាយង្ោក លី ស្ខនី B-IACM/P4R Officer ។

ថ្ងៃទី ១១ កញ្ញា ឆ្ន ាំ ២០២០
ការបង្ហាញេី៤ ស្តីពី Introduce B-IACM database and
Update Version database ង្ដាយ ង្ោក ផ្ក អាខង្ហ្ខ,
B-IACM database Officer និខ ង្ោក ោខ ស្ផាន់ណា,
B-IACM Programmer

បេបង្ហាញ ស្តព
ី ី រង្បៀបង្នញើ Backup File (B-IACM) ង្ដាយង្ោក លី ស្ខនី និខង្ោក ផ្ក អាខង្ហ្ខ

ការពិ ភាកាត្រកុេធំ និ ខស្ំនួរចំ ង្លើយ។ រយៈង្ពលពី ថ្ងងង្នេះ េគគបណ្តេះបណា
ត ល ត្របត្រពឹ តិ ង្ត ៅយ៉ា ខស្កេម បន្ទាប់ ពីបេ
បង្ហាញនិេួយៗ េែកចូលរួេមានការពិភាកាគ្នែ និខ មានស្ំនួរ ចំង្

យ
ើ យ៉ា ខនស្នល។

ការបង្ហាញលេធនល Pre and Post Test for Training. ខាខង្ត្រកាេង្នេះជា ារាខលេធនលការវាយតថ្េលថ្ន
េគគបណ្តេះបណា
ត លផ្ដលបនត្របត្រពឹតតង្ៅរយៈង្ពលពី រថ្ងង។

V.

ពិធីបិទវគ្គបណ្តុះបណ្ត
្ ល

េតិចំណាប់អារេមណ្៍ចខង្ត្រកាយថ្នបណ្តេះបណា
ត ល ង្ោក ង្េជ្ជបណ្ិ ឌ ត កាង្េឿន ចិត្រា តំណាខ
េជ្ឈេណ្ឌលជាតិ ត្របយេធនឹខជ្ំខឺង្េដស្៍ ង្ស្ើផ្ស្ែក និខកាេង្រាគ

បនមានេតិ ស្ំង្ណ្េះស្ំណាល និខ

បិេបណ្តេះបណា
ត លង្នេះ ង្ដាយបនង្កាតស្រង្ស្ើរចំង្

េះេែកចូលរួេ

ស្ិកាេស្ថោទំខេស្់ផ្ដលបនចូលរួេបណ្តេះបណា
ត លង្នេះ និខ
ពិភាកាយ៉ា ខស្កេមកែខរយៈង្ពល២ ថ្ងង ។ េគគបណ្តេះបណា
ត លង្នេះ
មានស្ថរេះស្ំខាន់ កែខការេនេតតកេមេ ិធីង្ឆ្លើយតបជ្េងឺង្េដស្៍ ង្ដាយ
ង្យើខទំខេស្់គ្នែមានតួន្ទេីយ៉ាខស្ំខាន់ ផ្ដលេេូលបនចំង្ណ្េះ
ដឹខងមីៗនូេ បេពិង្ស្ថធន៍លៗ
អ ការផ្ចករ ំផ្លក ង្រៀនស្ូត្រតពីគ្នែ ង្ហ្ើយ
យកង្ៅបំង្ពញការង្ហរ ត្រគប់ត្រគខរាល់ករណ្ី េនេតតេ ិធី ស្ថស្រស្តជ្ំរញខាលំខកាល ស្កេមភាពត្រគប់ ត្រគខស្កេម
ករណ្ីនាកង្េង្រាគង្េដស្៍ ង្ដើេែីស្ង្ត្រេចបននូេង្គ្នលង្ៅថ្នែក់ជាតិ ៩០% ថ្នេែកនាកង្េង្រាគង្េដស្៍ ត្រតូេ
ដឹខពីស្ថានភាពថ្នការឆ្លខង្េង្រាគ ,៩០% ថ្នពួក គ្នត់េេួលបន ARTនិខ ,៩០% ថ្នេែកកំពខេេួល ART
ត្រតូេមាន Viral load suppression ង្ៅឆ្ែំ២០២០ និខ៩៥ ៩៥ ៩៥ ង្ៅឆ្ែំ២០២៥។ ជាចខង្ត្រកាយង្ោក
ង្េជ្ជបណ្ិឌ តបនជ្ូនពរដល់ង្ោក ង្ោកស្ស្ីទំខេស្់ផ្ដលបនេង្្ជើញចូលរួេេគគបណ្តេះបណា
ត លង្នេះ
ស្ង្ត្រេចបនរាល់ភារៈកិចច និខជ្ួបផ្តពេឋពរទំខបួនត្របការគឺ អាយ េណ្ណ េះ ស្ខេះ ពលេះ កំបីង្្លៀខ
ង្្លៀតង្

ើយ ។

បនង្្ើញនិខឯកភាព

ពិនិតយង្ដាយ

ភែំង្ពញ ថ្ងងេី ១៤ ផ្ខ កញ្ញា ឆ្ែំ២០២០

ត្របធានេជ្ឈេណ្ឌលជាតិ

ត្របធានត្រកុេ B-IACM

េែកង្ធវើរបយការណ្៍

