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ិ ីសាស្តសតជំរ ុញ
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ុ
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រ ៀបចំរោយ

ឧបត្ថម្រភ ោយ

របាយការណ៌
សិកាាសាលាតម្រង់ទិសសតព
ី ី “ការអនុវតតវធ
ិ ីសាស្តសតជំរ ុញ
ខ្ល ំងកាលសករមភាពម្រប់ម្រងសករមករណីផ្ទកមរមោរមអដស៍
ុ
មពលមវលា

:

ថ្ងៃទី ៣០-៣១ ខែ កកកោ ឆ្នំ២០២០

ទីកន្នលង

:

សាលប្បជុំម្ន្ទី សុខាភិបាល រែត្តកំពង់ចាម្

I.

មោលបំណង:

• កា បង្ហាញពីន្ិយាម្ខបបបទសតីពីវ ិធីសាស្រសតជំ ញ
ុ ខាលំងកាលសកម្មភាពប្រប់ ប្រងសកម្មក ណីផ្ទុក
រម្រោររេដស៍(B-IACM)
• កា បង្ហាញពី B-IACM Flow
•

II.

កា បង្ហាញពីឧបក ណ៍ប្បព័ន្ធប្រប់ប្រងទិន្នន្័យ B-IACM database too
អនកចូលរ ួរ :



េនកចូល ម្
ួ មាន្ ប្កុម្កា ង្ហ ថ្ន្ម្ជឈម្ណឌលជាត្ិប្បយុទធន្ឹងជំងឺរេដស៍ រសើខសែក ន្ិងកាម្រោរ



៣០ នាក់ ម្កពីរែត្ត សទឹងខប្ត្ង, ត្ន្ៈរី ី ម្ណឌលរី ី ប្ករចេះ ន្ិងខកប



ន្ិងថ្ដរូេន្ុវត្តនានា ម្
ួ មាន្ៈ US-CDC , CRS (KWWA, WOMEN, CPN+), AHF,

ពិធីប ីក ថ្ងៃទី ៣០ កកកដា ២០២០


ម្ត្ិសំរណេះសំណាល : លោក មវជជៈ មសង សុផារ ុន េន្ុប្បធាន្ម្ន្ទី សុខាភិបាលរែត្តកំពង់ចាម្



ម្ត្ិសំរណេះសំណាល : រោយលោក មវជជ លី វ៉ាន់ធី



ម្ត្ិសំរណេះសំណាល ន្ិងពិធីប្បកាសរបើកសិកាាសាលា : រោយលោក មវជជៈ លី មពញសន
ុ ប្បធាន្

េន្ុប្បធាន្ US-CDC Cambodia

ម្ជឈម្ណឌលជាត្ិប្បយុទន្
ធ ឹងជំងឺ រេដស៍ រសើខសែក ន្ិងកាម្រោរ

III.

ដំមណើរការននសិកាាសាលា
ថ្ងៃទី ៣០ កកកដា ២០២០


កា បង្ហាញសតព
ី ី រោលបំណងថ្ន្កិចប្ច បជុំ លទធផ្ល ំពឹងទុក លទធផ្លខដលចង់បាន្ ន្ិង
កម្មវ ិធី រោយរលាក គង់ ឧត្តម



កា បង្ហាញសតីពី សាថន្ភាពរម្រោររេដស៌ ពិភពរលាក ត្ំបន្់ កម្ពជា
ុ រោយរលាក

រវជជៈ កាមអឿន ចិម្ា េន្ុបណិ ឌ ត្ខផ្នក ជម្ៃឺឆ្លង B-IACM Team Leader ការយាល័
យ
ិ
បលចេកលេសមជ្ឈមណ្ឌលជាតប្ិ បយុេធនង
ឹ ជ្ំងឺ លេដស៍ លសើស្សែក នង
ិ កាមលោគ



កា បង្ហាញពី ន្ិ យាម្ខបបបទកា េន្ុ វត្តវ ិធី សាស្រសតជំ ញ
ុ ខាលំងកាលសកម្មភាពប្រប់ប្រង
សកម្ម ក ណីផ្ទុករម្រោររេដស៍ (B-IACM) រោយរលាក គង់ ឧត្តម



រលាក លី សុែន្ី បង្ហាញ សមាជិក ន្ិងត្ួនាទី ភា ៈកិចច បស់ប្កុម្រឆ្នើម្



កា បរងកើត្ប្កុម្រឆ្នើម្ (GoC) តាម្រែត្តន្ិម្ួយៗ

ថ្ងៃទី ៣១ កកកដា ២០២០


កា បង្ហាញលទធផ្លបរងកើត្ប្កុម្ GoC រែត្ត ខកប ប្ករចេះ



កា បង្ហាញលទធផ្លបរងកើត្ប្កុម្ GoC រែត្ត ម្ណឌលរី ី ត្ន្ៈរី ី ន្ិងរែត្តសឹង
ទ ខប្ត្ង

•

កា បង្ហាញពីបទពិរសាធន្៍ កា េន្ុវត្ត B-IACM បស់រែត្តកំពង់ចាម្ រោយរលាក ជ័យ វ ិចិ ប្ត្ម្ុ ន្ី
ប្បធាន្កម្មវ ិធីរែត្តកំពង់ចាម្

រលាក លី សុែន្ី .បង្ហាញ:

 ខណនាំពីលំហូ ឧបក ណ៍សំោប់កត្់ប្តាក ណីប្បត្ិកម្មងីម
 ខណនាំពីលំហូ ឧបក ណ៍សំោប់កត្់ប្តា HTC ស្រសតីមាន្
ថ្ផ្ទរ

េះ ន្ិងកុមា ប្បឈម្

 Tools សប្មាប់ប្រប់ប្រងក ណីសកម្ម

ជំហាន្បនាទប់ៈ
•

ម្ជឈម្ណឌលន្ឹងរផ្ញើលិែិត្រៅម្ន្ទី សុខាភិបាលរែត្តរដើម្ែីបរងកើត្ GoC

•

ថ្ននក់រែត្តន្ឹងរផ្ញើ កា ខត្ងតាំង GoC រផ្ញើម្ក NCHADS Date 23 August 2020

•

NCHADS will train CMC, CMA on B-IACM database in September 2020

កា ខងលងេំណ រុណ
 េនកសំ របសំ រល
ួ មកពីមជ្ឈមណ្ឌលជាតិ និងបោក បេជ្ជ

លី វ៉ាន់ធី េនុប្បធាន

US-CDC Cambodia

ោះសិកាាកាមមកពលី េតត សទឹងស្ប្តង, រតនៈគរី ី មណ្ឌលគរី ី ប្កលចោះ និងស្កប ស្ដលបានចូលរួម



ចំល



េងគការ US-CDC, AHF, CRS,(WOMEN, KWWA, CPN+)



ចំល

ោះមនទីរសុ ខាភបា
ិ ីលេដស៍ លេតតកំពង់ចាម
ិ លលេតតកំពង់ចាម ស្ដលបានផ្តល់េីកស្នែងនិង កមមវធ



ចំល

ោះ US-CDC ផ្តល់ថវកាន
ង
ិ
ិ ការគំប្េបលចេកលេស

ពិធីបិទកិចចម្បជុំៈ

- ម្ត្ិចំណាប់អា ម្មណ៍ចុងរប្កាយថ្ន្សិកាា
សាលារោយ បោក បេជ្ជ លី វ៉ាន់ធី
េនុប្បធាន US-CDC Cambodia

- រលាក មវជជបណឌិត កាមអឿន ចិម្ា ត្ំណាង
ម្ជឈម្ណឌលជាត្ិ ប្បយុទន្
ធ ឹងជំងឺរេដស៍ រសើខសែក ន្ិង
កាម្រោរ

បាន្មាន្ម្ត្ិ សំរណេះសំណាល ន្ិងបិទ

សិកាាសាលារន្េះ រោយបាន្រកាត្ស រសើ ចំរ

េះេនក

ចូល ម្
ួ សិកាាសាលាទំងេស់ខដលបាន្ចូល ម្
ួ ពិភាកា
យា៉ា ងសកម្មកុង
ន យៈរពល២ ថ្ងៃ ។ កិចប្ច បជុំ រន្េះមាន្សា
េះសំខាន្់កុងកា
ន
េន្ុ វត្តកម្មវ ិធីរឆ្លើយត្បជម្ៃឺរេដស៌

រោយរយើងទំងេស់ោនមាន្ត្ួនាទីយា៉ាងសំខាន្់ រលើ
កា ង្ហ ប្រប់ប្រងោល់ក ណី េន្ុ វត្តវ ិធីសាស្រសតជំ ញ
ុ ខាលំង
កាល សកម្មភាពប្រប់ប្រងសកម្ម ក ណីផ្ទុករម្រោររេដស៍
រដើម្ែីសរប្ម្ចបាន្ន្ូវរោលរៅថ្ននក់ជាត្ិ ៩៥% ថ្ន្េនកផ្ទុករម្រោររេដស៍ ប្ត្ូវដឹងពីសាថន្ភាពថ្ន្
កា ឆ្លងរម្រោរ ,៩៥% ថ្ន្ពួក ោត្់ទទួលបាន្ ARTន្ិង ,៩៥% ថ្ន្េនកកំពុងទទួល ART ប្ត្ូវមាន្

Viral load suppression រៅឆ្នំ២០២៥ ។ ជាចុងរប្កាយរលាករវជជបណិ ឌ ត្បាន្ជូន្ព ដល់រលាក
រលាកស្សីទំងេស់ខដលបាន្េរ្ជើញចូល ម្
ួ េងគប្បជុំរន្េះសរប្ម្ចបាន្ោល់ភា ៈកិចច ន្ិងជួបខត្
ពុទឋព ទំងបួន្ប្បកា រឺ អាយុ វណណ េះ សុែេះ ពលេះ កុំបីរ្លៀងរ្លៀត្រ

ើយ ។

