របាយការណ៍
កិច្ប្ច រជុុំ ពិនត្
ិ យលទ្ធផលននការអនុវត្តការធ្វធើ ត្ស្ដរករនទកធេធោគ
ុ

ធអដស្៍កងឈាេ
នុ
Same Day ART, TLD និង MMD ធៅកនងធស្វាថែទ
ុំ
ុ
ុំ ធឺ អដស្៍
និងពាបាលជង

Meeting to Review the Performance of the ART sites regarding VL
test, implementation of SDA, TLD and MMD
ថ្ងៃចន្
័ ទ ៥ រោច ដល់អង្គារ ៦ រោច ខែភទ្របរ ឆ្នជ
ាំ ូត រោស័ក ព.ស ២៥៦៤.
ទ្តូវន្ង
ាំ ០២០/ 07-08 September, 2020
ឹ ថ្ងៃរី ០៧ ដល់ថ្ងៃរី ០៨ ខែកញ្ញា ឆ្ន២

រ ៀបចំរោយ

ឧបត្ថម្រភ ោយ

កិច្ប្ច រជុុំ ពិនត្
ិ យលទ្ធផលននការអនុវត្តការធ្វធើ ត្ស្ដរករនទកធេធោគ
ុ

ធអដស្៍កងឈាេ
នុ
Same Day ART, TLD និង MMD ធៅកនងធស្វាថែទ
ុំ
ុ
ុំ ធឺ អដស្៍
និងពាបាលជង

Meeting to Review the Performance of the ART sites regarding VL test,
implementation of SDA, TLD and MMD

១. ធោលរុំណងននកិច្ចប្រជុុំ៖
1. ពិន្ិតយរិន្នន្យ
័ ថ្ន្ការអន្ុវតត SDART, MMD, TLD transition, routine viral load, and TPT កន្លង
មករដើមបកាំ
ី ណត់ស្ថាន្ភាពវឌ្ឍន្ភាព។

2. កាំណត់ន្ូវចាំណុចខ្លង
ាំ ន្ិងចាំណុចរែោយថ្ន្ការអន្ុ វតតកន្លងមក, ន្ិងកាំណត់បញ្ញាអារិភាព ន្ិងមូលរេតុ
របស់បញ្ញា។

3. ររៀបចាំខែន្ការរដើមបពទ្ង
ឹង/រ
ី

ោះទ្ស្ថយចាំណុចរែោយ ន្ង
ិ កាំណត់រោលរៅចាំណុច។

4. ខចករ ាំខលកបរពិរស្ថធន្៍ពីរែតតខដលអន្ុវតតបាន្លអ (peer learning)។

5. ពទ្ងង
ន យ
័
ន្ង
ឹ ការទ្បមូល បញ្ចូ លរន្
ើ បបង្គ
ិ ន្
ិ រធវរើ បាយការណ៍សូ ចនាករនានារដម
ី ា ញពវី ឌ្ឍន្ភាពខដលទ្បកប
រ

យគុណភាព (តាមរយៈការបង្គាញរបស់ ថ្ននក់រទ្កាមជាតិន្ិងថ្ដគូ)។

6. រធវប
ើ ចចុបបន្នភាពខែន្ការសកមមភាព,សូ ចនាករន្ង
ិ រោលរៅចាំណុចសាំ ោប់ការអន្ុវតត SDART, MMD,TLD
transition, routine viral load test, and TPT។

២. លទ្ធផល ំពឹងទ្ុក៖
-

ពទ្ង្គងខែន្ការសកមមភាព,សូ ចនាករន្ិងរោលរៅចាំណុចសាំ ោប់ការអន្ុវតត SDART, MMD,TLD transition,
routine viral load test, and TPT ទ្តូវបាន្ររៀបចាំ។

៣. កាលររ ិធច្េទ្ និងទ្ីកថនែងននកិច្ចប្រជុ៖ុំ
 កាលបររចេ
ាំ ០២០
ិ រៈ ថ្ងៃរី ០៧ ដល់ថ្ងៃរី ០៨ ខែកញ្ញា ឆ្ន២
 រីកខន្លងៈ ស្ថលទ្បជុាំមន្ទីរសុ ខ្ភបា
ិ លរែតតកាំពង់ធាំ
 ររៀបចាំរ

យៈ មជឈមណឌលជាតិ

 ឧបតាមភងវកាៈ
US_CDC
ិ

៤. ស្មាស្ភាពគណៈអ្ិរត្ី អនកស្ប្េរស្ប្េួល និងអនកច្ូលរ ូេ:
សាំ ោប់កច
ន
Same Day ART,
ិ ទ្ច បជុាំ ពន្
ិ ិតយលរធែលថ្ន្ការអន្ុវតតការរធវើរតសដរកបន្ទុករមរោគរអដស៍ កុ ងឈាម

TLD ន្ិង MMD រៅកនុងរសវាខងោាំ ន្ិងពាបាលជាំងឺរអដស៍ រៅកនុងរយៈរពលពីរថ្ងៃរន្ោះ

មាន្គណៈអធិបតីអរញ្ជ ើ ញ

ចូលរួមដូចជាៈ ទ្បធាន្មជឈមណឌលជាតិ អន្ុទ្បធាន្មជឈមណឌលជាតិ អនកសទ្មបសទ្មួលមកពថ្ន
ី ន ក់ជាតិ ន្ិងអងាការថ្ដគូ
អន្ុទ្បធាន្មន្ទីរសុ ខ្ភបា
ត រែតត/ោជធាន្ី ន្ិងអងាការថ្ដគូ
ិ លរែតតកាំពង់ធាំ ទ្ពមោាំងសិកាាកាមខដលអរញ្ជ ើ ញមកពីតាមបណ្ត

មួយចាំន្ន្
ួ សរុបោាំងអស់ មាន្ចាំន្ន្
ួ ៥២ នាក់ ខដលកនុងរនាោះសទ្មាប់សិកាាកាមជាស្រសី មា
ត ន្ចាំន្ន្
ួ ១២ នាក់ ន្ង
ិ សិកាា
កាមជាបុរសមាន្ចាំន្ន្
ួ ៤០ នាក់ រេើយកនុងកិចទ្ច បជុរាំ ន្ោះអនកខដលអរញ្ជ ើ ញចូលរួមមាន្ដូចជាៈ ទ្បធាន្កមមវធ
ិ ីរអដស៍
រែតតរោធិ៍ស្ថត់ ទ្បធាន្ទ្កុម ART ថ្ន្មន្ទីររពរយបខងអករែតតរោធិ៍ស្ថត់ ទ្បធាន្ទ្កុម ART ថ្ន្មន្ទីររពរយបខងអកទ្កវា៉ាញ

ទ្បធាន្ទ្កុម ART ថ្ន្មន្ទីររពរយបខងអកបាកាន្ ទ្បធាន្កមមវធ
ន្ិងទ្បធាន្ទ្កុម ART ថ្ន្មន្ទរី រពរយ
ិ ីរអដស៍ រែតតទ្ពោះវហារ
ិ
បខងអក១៦មកោ រែតតទ្ពោះវហារ
ទ្បធាន្កមមវធ
ិ
ិ ីរអដស៍ រែតតរសៀមោប ទ្បធាន្ទ្កុម ART ថ្ន្មន្ទីររពរយបខងអករែតតរសៀមោប
ន្ង
ិ រី អដស៍
ិ ទ្បធាន្ទ្កុម ART ថ្ន្មន្ទរី រពរយបខងអកសូ ទ្រន្គ
ិ ម ទ្បធាន្ទ្កុម ART ថ្ន្មន្ទរី រពរយបខងអកទ្កឡាញ់ ទ្បធាន្កមមវធ
រែតតថ្ប៉ាលិន្ ទ្បធាន្ទ្កុម ART ន្ង
ត មមវធ
ិ ីរអដស៍ ន្ង
ិ រី អដស៍
ិ ទ្គូរពរយថ្ន្មន្ទរី រពរយបខងអករែតតថ្ប៉ាលិន្ ទ្បធាន្កមមវធ
ិ មស្រន្ីក
រែតតសឹ ង
ទ ខទ្តង ទ្បធាន្ទ្កុម ART ន្ិងទ្គូរពរយថ្ន្មន្ទីររពរយបខងអករែតតសឹ ង
ទ ខទ្តង ទ្បធាន្កមមវធ
ិ ីរអដស៍ ន្ិងមស្រន្តីរអដស៍

រែតតថ្ទ្ពខវង ទ្បធាន្ទ្កុម ART ន្ង
ិ ទ្គូរពរយថ្ន្មន្ទរី រពរយបខងអករែតតថ្ទ្ពខវង ទ្បធាន្ទ្កុម ART ន្ិងទ្គូរពរយថ្ន្មន្ទរី រពរយ
បខងអកអនករលឿង ទ្បធាន្ទ្កុម ART ន្ិងទ្គូរពរយថ្ន្មន្ទីររពរយបខងអកោោ ាំង ទ្បធាន្កមមវរអដស៍
ន្ិងមស្រន្តីកមមវធ
ី
ិ ីរអដស៍

រែតតកាំពង់ឆ្នង
ាំ
ទ្បធាន្ទ្កុម ART ន្ិងទ្គូរពរយថ្ន្មន្ទីររពរយបខងអករែតតកាំពង់ឆ្នង
ាំ ទ្បធាន្កមមវធ
ិ ីរអដស៍ រែតតរតន្គិរ ី
ទ្បធាន្ទ្កុម ART ថ្ន្មន្ទរី រពរយបខងអករែតតរតន្គិរ ី ទ្បធាន្កមមវធ
ិ រី អដស៍ រែតតកាំពង់ធាំ ន្ង
ិ មស្រន្ម
ីត ន្ទរី សុ ខ្ភបា
ិ លរែតតកាំពង់ធាំ
ន្ិងទ្គូសទ្មបសទ្មួលតាំណ្តងអងាការ LINKAGES/FHI360 ទ្បចាំរៅោជធាន្ីភរនាំ ពញ ។

៥. ស្កេមភាពននកិច្ចប្រជុុំ ចារ់ពីនែៃទ្ី ០៧ ដល់ ០៨ ថែកញ្ញ
ា ឆ្ន ុំ២០២០៖

ជាកិចច
ច ប់រែតើមថ្ន្កិចទ្ច បជុាំពិន្ិតយលរធែលថ្ន្ការអន្ុ វតតការរធវើរតសដរកបន្ទុករមរោគរអដស៍ កុ ងឈាម
ន

Same

Day ART, TLD ន្ិង MMD រៅកនុងរសវាខងោាំ ន្ិងពាបាលជាំងឺរអដស៍ ទ្កុមការង្គររបស់មជឈមណឌលជាតិបាន្ចប់អន្ុវតត

ការបង្គារជាំងឺ Covid-19 បាន្បាញ់ ថ្ននស
ាំ មាលប់រមរោគកនុងបន្ទប់ បាញ់ កាំរៅទ្គប់សិកាាកាមោាំងអស់មន្
ុ ន្ឹងចូលបន្ទបទ្់ បជុាំ មន្
ិ ខត
ប៉ាុរណ្ត
ណ ោះរអាយអនកចូលរួមោាំងអស់ លាងសាំ អាតថ្ដជាមួយរឹកអាល់កុល រ ឺ ខជល មុន្ន្ឹងចប់កាន្់របស់របរ ន្ិងបនាទប់ពីកាន្់រច
ួ
ន្ង
ន
ិ ោក់មា៉ាស់កុ ងរពលស
ិ កោែងខដរ។ កនុងរនាោះទ្កុមការង្គរបាន្ររៀបចាំកខន្លងអងាុយរ

យរកោគាំលាតសុ វតាភា
ិ ពពី ១ រៅ ១,៥

ខម៉ាទ្ត បនាទប់ពីការអន្ុវតតវធាន្ការបង្គ
ា រជាំងឺកូវដ-១៩
រួចមកទ្កុមការង្គរមជឈមណឌលជាតិអរញ្ជ ើ ញ Mr. Pek Kimsan អន្ុទ្បធាន្
ិ
ី

មន្ទីរសុ ខ្ភបា
ិ លរែតតកាំពង់ធាំ ចូលរួមមតិសាំរណោះសាំ ណ្តល ន្ង
ិ ែតល់ជាស្ថរសាំ ខ្ន្់ៗជូន្ដល់ សិកាាកាមកនុងកច
ិ ទ្ច បជុាំរន្ោះ
ដ៏មាន្អតាន្យ
័ ទ្ជាលរទ្ៅ

ទ្ពមោាំងែតល់ន្ូវអន្ុស្ថសន្៍លអៗខដលោក់រងរៅន្ឹងររបៀបរវៀរៈថ្ន្កិចទ្ច បជុាំ

អធប
ាំ អស់កបា
៏ ន្ផ្តរាំ ែញដ
ត ុក
ើ ល់សិកាាកាមរអាយយកចត
ិ តោ
ី ង
ិ រ

រេើយគណៈ

ក់ ន្ិងរទ្កបយកចាំរណោះដង
ឹ ងមីៗទ្ពមោាំងបរពរិ ស្ថធន្៍

ពកា
ត រែតតមយ
ួ ចាំន្ន្
ួ ខដលអរញ្ជ ើ ញមកចូលរួមកនុងថ្ងៃរន្ោះ រេយ
ប
ី របង្គាញតាមបណ្ត
ើ រលាកសងឃមថ្នរទ្កាយព
ឹ
ី ញ្ជ ប់កច
ិ ទ្ច បជុាំ
រន្ោះរៅសិកាាកាម ោាំងអស់ន្ឹងររួលបាន្ន្ូវចាំរណោះដឹង រលើការពិន្ិតយរិន្នន្យ
័ ថ្ន្ការអន្ុវតត SDART, MMD, TLD
transition, routine viral load, and TPT យល់ ពរី រៀបចាំខែន្ការរដម
ើ បពទ្ង
ឹង/រ
ី
រោលរៅចាំណុច

កន្លងមករដើមបកាំ
ី ណត់ស្ថាន្ភាពវឌ្ឍន្ភាព

ោះទ្ស្ថយចាំណុចរែោយ ន្ង
ិ កាំណត់

រដើមបយករៅអន្ុ
វតតន្រ៍ ៅតាមរែតតរបស់ ែួ ន្រអាយបាន្
ល
ី

កាន្់ខតលអ។ បនាទប់មក Dr. Chan Sodara តាំណ្តងរអាយ US_CDC ក៏បាន្ចូលរួមមតិរោបល់ ន្ិងែតល់ជាអន្ុស្ថសន្៍
លអៗដូជាៈ កាំណត់ន្ូវចាំណុចខ្លង
ាំ ចាំណុចរែោយថ្ន្ការអន្ុវតតកន្លងមក ន្ង
ិ កាំណត់បញ្ញាអារភា
ិ ព ន្ង
ិ មូលរេតុរបស់

បញ្ញា ន្ិងការរធវើបចចុបបន្នភាពខែន្ការសកមមភាព សូ ចនាករ ន្ិងរោលរៅចាំណុចសាំ ោប់ការអន្ុវតត SDART, MMD, TLD

transition, routine viral load test, and TPT ។ បន្តមកររៀតរលាករវជជ. លី រពញសុ ន្ ទ្បធាន្មជឈមណឌលជាតិ ក៏បាន្
ចូលរួមរោបល់ ទ្ពមោាំងអន្ុស្ថសន្៍លអ ខដលោក់រងរៅន្ង
ឹ ររបៀបរវៀរៈ រេើយរលាកទ្បធាន្សងឃមថ្នស
ឹ
ិ កាាកាមោាំង

អស់ន្ឹងររួលបាន្បរពិរស្ថធន្៍ពីរែតតខដលអន្ុវតតបាន្លអ (peer learning) ររួលបាន្រធវើបចចុបបន្នភាពខែន្ការសកមមភាព

សូ ចនាករ ន្ង
ិ រោលរៅចាំណុចសាំ ោប់ការអន្ុវតត SDART, MMD,TLD transition, routine viral load test, and TPT ចុង

បញ្ច ប់រលាករវជជ. លី រពញសុ ន្ ទ្បធាន្មជឈមណឌលជាតិ បាន្ទ្បកាសរបក
ើ វគាកិចទ្ច បជុាំ ខដលមាន្រយៈរពលពរី ថ្ងៃចប់ពី
រពលរន្ោះតរៅ សូ មអរគុណ។

បនាទប់មកទ្កុមការង្គរថ្ន្មជឈមណឌលជាតិ បាន្បង្គាញរោលបាំណង កមមវធ
ិ ីថ្ន្កិចទ្ច បជុាំ ជូន្ដល់គណៈអធិបតី ន្ិង

សិកាាកាមោាំងអស់បាន្ដង
ឹ ថ្នរយៈរពលពរី ថ្ងៃរន្ោះ

មាន្ព័តមា
ិ ន្អវែ
ី ោះល កនុងកច
ិ ទ្ច បជុាំពិន្ត
ិ យលរធែលថ្ន្ការអន្ុវតតការរធវើ

រតសដរកបន្ទុករមរោគរអដស៍កុ ងឈាម
ន
Same Day ART, TLD ន្ិង MMD រៅកនុងរសវាខងោាំ ន្ិងពាបាលជាំងឺរអដស៍ ។

រទ្កាយពប
ួ មក ទ្គូសទ្មបសទ្មួលថ្ន្មជឈណឌលជាតិ ន្ង
ិ ីកច
ី ញ្ច ប់ការបង្គាញពរី ោលបាំណង ន្ិងកមមវធ
ិ ទ្ច បជុរាំ ច
ិ

ទ្គូតាំណ្តងអងាការ FHI 360 ន្ង
័ រទ ៅន្ង
ិ តាំណ្តងមជឈមណឌលជាតិ បាន្រលើកយកឯកស្ថរខដលោក់ពន្
ឹ កច
ិ ទ្ច បជុាំ រន្ោះមក
បង្គាញជូន្ដល់សិកាាកាមបាន្ដឹងោាំងអស់ ោនរួមមាន្ៈ

ពន
ន
ការេនុវត្ត Same Day ART, TLD, TPT នង
ិ ត្
ិ យ លទ្ធផលននការធ្វធើ ត្ស្ដរកបនទុកធេធោគធេដស្៍កុងឈាេ
ិ MMD ធៅ
ាំ ធឺ េដស្៍ ថដលស្ធគ្េចបាន ឆ្ន ាំ ២០១៩២០២០-៖
កនុងគ្គប់ធស្វាថែទាំនង
ិ ពាបាលជង

លទ្ធផលនៃការធ្វើធេស្ដរកបៃទកធេធោគធេដស្៍
កងឈាេ
នុ
ការេៃុវេត Same Day ART, TLD, TPT ៃិង MMD ធៅកនង
ុ
ុ

គ្គប់ធស្វាថែទាំៃង
ៃង
ិ ព្យាបាលជាំងឺធេដស្៍ ថដលស្ធគ្េចបាៃ ឆ្ន ាំ ២០១៩២០២០ ធៅកនងធស្វាថែទាំ
ិ ព្យាបាល-៖
ុ
១. េាំណាងេៃទរី ស្ុខាភបា
ិ លធេេតធស្ៀេោប៖

ិ៍ េ់៖
២. េាំណាងេៃទរី ស្ុខាភបា
ិ លធេេតធោ្សា

៣. េាំណាងេៃទរី ស្ុខាភបា
ិ លធេេតនប៉ៃលៃ
ិ ៖

៤. េាំណាងេៃទរស្ុ
នគ្ព្យថវង៖
ី ខាភបាលធេេត
ិ

បនាទប់ពកា
ន
ការអន្ុវតត Same Day
ី របង្គាញរៅរលើលរធែលថ្ន្ការរធវរើ តសដរកបន្ទុករមរោគរអដស៍ កុ ងឈាម

ART, TLD, TPT ន្ិង MMD រៅកនុងទ្គប់រសវាខងោាំ ន្ិងពាបាលជាំងឺរអដស៍ ខដលសរទ្មចបាន្ ឆ្ន ាំ ២០១៩២០២០- រៅកនុង
រសវាខងោាំ ន្ិងពាបាលថ្ន្តាំណ្តងមន្ទីរសុ ខ្ភបា
ួ មក ទ្កុមការង្គរបាន្រអាយសិកាាកាមរធវើការខបង
ិ លរែតតខ្ងរលើរច
ខចកជាទ្កុមតូចរ

យរអាយទ្កុមន្ម
ួ ៗពភា
ិ យ
ិ កោរៅរលើសាំណួរដូចខ្ងរទ្កាម ទ្ពមោាំងបង្គាញន្ូវចាំរលើយតាមទ្កុម៖

១. ពិភាកោ៖ កាំណត់បញ្ញាអារិភាព, មូលរេតុ/ឧបសគា ន្ិងការទ្បឈម ខដលោក់ពន្
័ ន្
ធ ឹងការអន្ុ វតត VL

SDATLD, TPT ន្ង
ិ MMD ន្ង
ិ ររៀបចាំខែន្ការសកមមភាពសទ្មាប់រ

ោះទ្ស្ថយន្ង
ិ រធវឱ្
ើ យទ្បរសើររ

ពភា
ច ភា
ិ កោន្ង
ិ បង្គាញលរធែលកច
ិ ព
ិ កោ ( (use problem solving matrix)៖

ង
ើ (ខបងខចកទ្កុម

២. ពភា
ិ កោន្ង
ិ ររៀបចាំគរទ្មាងតាម

ន្ (use M&E framework template)៖

Monitoring & Evaluation (M&E) Framework
INDICATOR

សូចនាករ

DEFINITION

BASELINE

How is it calculated?

What is the
current
value?

និយមន័យ

លទ្ធផល
បចចុបបនន

Annual
TARGET

DATA
SOURCE

FREQUE
NCY

RESPONS
IBLE

What is the
target value?

How will it be
measured?

Who will
measure it?

គោលគៅ

ប្បភពទ្ិនន
ន ័យ

How often
will it be
measured?

ចំណុច

(យកមក

គណនា)

គរើប្រូវ
គណនា

REPORTING
Where will it be reported?

ថ្ននក់ដែលប្រូវរាយការណ៍គៅ

អ្នកទ្ទ្ួល
ខុសប្រូវ

ញឹកញាប់
បុណ្ណា
< 90%

% of newly
enrolled
patients
prescribed
TLD as 1st
line
regimen

Number of newly
enrolled patients
prescribed TLD as
1st line regimen
divided by total
number of newly
enrolled patients
in the reporting
period, multiplied
by 100.

20%

% of ART
patients on
TLD based
regimen
(cumulativ
e)

Number of ART
patients have
been on TLD
regimen in the
reporting period
divided by total
number of ART
patients in the
reporting period,
multiplied by 100.

% of
patients
who have
been on
ART for at
least 6
months
received at
least one
viral load
test for the
last 12
months

Number of
patients who have
been on ART for at
least 6 months,
have received at
least a viral load
test for the last 12
months period
divided by total
patients who are
on ART at least for
6 months,
multiplied by 100.

>80%

100%

>=60%

100%

ART
database

Quarterly

ART
database

Quarterly

ART
database

Quarterly

ART team

PASP
NCHADS

ART team

PASP
NCHADS

ART team

PASP
NCHADS

period
89%

% of
patients
with
suppressed
viral load

Number of active
patients on ART
whose viral load
value of the last
viral load test is
<1,000 copies/ml
divided by total
number of active
ART patients in the
reporting period,
multiplied by 100.

42%

% of
patients
prescribed
MMD > 3
months
(cumulativ
e)

Number of
patients
prescribed ARV
MMD > 3 months
at the end of each
reporting period
(cumulative
number) divided
by total numbers
of ART patients at
the end of the
reporting period,
multiplied by 100.

30%

% of
patients
received
TPT
(cumulativ
e)

Number of
patients received
TPT at the end of
each reporting
period (cumulative
number) divided
by total numbers
of ART patients at
the end of the
reporting period,
multiplied by 100.

25%

% of
patients
completed
TPT course
(cumulativ
e)

Number of
patients
completed TPT
course at the end
of each reporting
period (cumulative
number) divided
by total numbers
of ART patients at
the end of the
reporting period,
multiplied by 100.

>95%

>=60%

>90%

>90%

ART
database

Quarterly

ART
database

Quarterly

ART
database

Quarterly

ART
database

Quarterly

ART team

PASP
NCHADS

ART team

PASP
NCHADS

ART team

PASP
NCHADS

ART team

PASP
NCHADS

Number ART
patients who have
ART initiated on
the same day as
their HIV
Percentage confirmatory test
of newly
divided by the
ART
total number of
initiated
patients enrolled at
patients
the ART clinic in
have same- the reporting
day ART
period, multiplied
initiated
by 100.

បនាទប់ពកា
ី រពភា
ិ កោ ន្ង
ិ ការរ

56%

>=80%

ART
database

Quarterly

ART team

PASP
NCHADS

ង
ើ បង្គាញតាមទ្កុមទ្តូវបាន្បញ្ច ប់ កនុងរពលរនាោះទ្កុមការង្គរតាំណ្តងរអាយអងា

ការ CHAI ទ្បចាំរៅទ្បររសកមពុជាក៏បាន្ចូលរួមជារោបល់ រៅរលើបញ្ញាមួយចាំន្ន្
ួ ខដលតាមបណ្ត
ត រែតតមយ
ួ ចាំន្ន្
ួ
បាន្ជួបទ្បរោះ។

បនាទប់ពខ្
័ ទន្ឹង
ី ងអងាការ CHAI បាន្ចូលរួមសាំ ណួរចាំរលើយរបស់ ការចូលរួមសិកាាកាមតាមរែតតខដលោក់ពន្

ររឿងថ្ននាំ TLE600, TLE400 and TLD transition Lopinavir/Ritonavir 40/10mg granule transition

Raltegravir use in pediatrics រេើយន្ិង Opportunistic Infection commodity procurement រួចមក។ ទ្កុម
ការមជឈមណឌលជាតក
៏ ន្ចូលរួមបញ្ញជក់បខន្ាមរួមមាន្៖
ិ បា

