របាយការណ៌
“វគ្គបណ្តុះបណ្ត
្ លស្្ព
ី ីប្បព័ន្ធទិន្នន្័យ ស្ប្ាប់ប្គ្ប់ប្គ្ង
ករណីអេដស្៍ស្កម្ម”

“Refresher Training on B-IACM database”

ថ្ងច
ៃ ន្ទ ៥ រោច ដល់ ថ្ងៃ អង្គារ ៦ រោច ខែ ភទ្របរ ឆ្ន ាំ ជូត រោស័ក ព.ស ២៥៦៤
ទ្តូវន្ឹងថ្ងរ
ៃ ី ០៧-០៨ ខែ កញ្ញា ឆ្ន ាំ ២០២០
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ត ព
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រ ៀបចំរោយ

ឧបត្ថម្រភ ោយ

របាយការណ៌
“វគ្គបណ្តុះបណ្ត
្ លស្្ព
ី ប្ី បព័ន្ធទន្
ិ ន្
ន ័យ ស្ប្ាប់ប្គ្ប់ប្គ្ងករណីអេដស្៍ស្កម្ម”
អពលអវលា

:

ថ្ងៃទី ៧-៨ ខែ កញ្ញា ឆ្នំ ២០២០

ទីកន្ន្ែង

:

សាលប្បជុំម្ន្ទី សុខាភិបាល រែត្តកំពង់ចាម្

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) ស ប
ុ ចំន្ួន្ ៤៤ នាក់ ម្កពីរែត្ត ( កំពង់ចាម្ កំពង់្ំ ប្ពះ
វ ិហា រសៀម្ោប បនាទយមាន្ជ័យ ឧត្ត មាន្ជ័យ ប្ករចះ ថ្ប្ពខវង សាវយរ ៀង ត្បូងឃមំុ សទឹងខប្ត្ង
ម្ណឌលរី ី ត្ន្ះរី ី)និ ងថ្ដរូអន្ុវត្តនានាចូល ម្
ួ (CRS: KWWA, CPN+)។

III.


ពិធីប ីក ថ្ងៃទី ៧ កញ្ញ
ា ឆ្នាំ ២០២០

ម្ត្ិសំរណះសំណាល : រោក អវជ្ជៈ កាអេឿន្ ចិប្ា ត្ំណាងម្ជឈម្ណឌលជាត្ិប្បយុទធន្ឹងជំងឺ
រអដស៍ រសើខសបក ន្ិងកាម្រោរ។



ម្ត្ិសំរណះសំណាល ន្ិងពិ្ីប្បកាសរបើកវរគបណុត ះបណា
ត ល រោយរោក អស្ង ស្តផារ តន្ អន្ុ
ប្បធាន្ម្ន្ទី សុខាភិបាលរែត្តកំពង់ចាម្។

IV.

ដំអណើរការនន្វគ្គបណ្តុះបណ្ត
្ ល
ថ្ងៃទី ០៧ កញ្ញា ឆ្ន ាំ ២០២០

ការបង្ហាញទី១ ស្តព
ី ី បច្ចុបបននភាពស្តកា
ី រអនុវត្តវ ិធីសា
ស្តស្តជំរញ
ុ ខ្លង
ំ កាលស្កម្មភាពរួម្បញ្ូច ល ការស្ស្ែងរក និង
គ្រប់គ្រងស្កម្មករណីផ្ទកមម្មោរមអដស្៍
រោយរោក
ុ
រវជជៈ កាអេឿន្ ចិប្ា អន្ុបណិ ឌ ត្ខផ្នក ជម្ៃឺឆ្ង
ល B-IACM
Team Leader
បទបង្ហាញ ម្
ួ មាន្ៈ


ស្មងេបសាានភាពោលដាលមម្មោរមអដស្៍ មលើ

ពិភពមោកនិងត្ំបន់អាស្ុីប៉ាស្ុីហ្ិក
ែ ២០១៩។


ស្មងេបសាានភាពោលដាលមម្មោរមអដស្៌មៅ

គ្បមទស្កម្ពុជា ២០១៩ និងការម្លើយត្ប។

បង្ហាញទី២ សតីពីលទធផ្ល B-IACM/P4R ខដលសរប្ម្ចបាន្កនុងប្ត្ីមាសទី ១ ន្ិងទី២ ឆ្នំ២០២០
រោយរោក លី សុខនី B-IACM/P4R Officer ។

ថ្ងៃទី ០៨ កញ្ញា ឆ្ន ាំ ២០២០
ការបង្ហាញពី Introduce B-IACM database and Update Version database By Mr. Leang Sophanna,
Programmer B-IACM database

បទបង្ហាញ ស្តីពី រមបៀបមផ្ញើ Backup File (B-IACM) មដាយមោក ន្ក អាងអេងនិងមោក លី ស្តខន្ី

ការពភា
ិ កាជាក្កុម ការបង្ហាញលទធផលពភា
ិ កា ការពភា
ិ កាក្កុមធាំ នង
ិ សាំនរួ ចាំលលយ
ី ។
រយៈលពលពថ្ី ងៃលនេះ ក្បក្ពត្
ួ ៗ អ្នកចូលរួមមានការពភា
ឹ លតិ ៅយ៉ាងសកមម បន្ទាប់ពប
ី ទបង្ហាញនម
ិ យ
ិ កាគ្នន នង
ិ មានសាំនរួ ចាំល យ
ី យ៉ាង
ផុសផុល។

ការបង្ហាញលទធផ្ល Pre and Post Test for Training. ខ្ងមគ្កាម្មនេះជា តាោងលទធផ្លការវាយត្ម្ម្ល
ម្នវរគបណុត េះបណ្ត
ត លស្ដលបនគ្បគ្ពឹត្តមៅរយៈមពលពី រម្ងៃ។

V.

ពិធីបិទវគ្គបណ្តុះបណ្ត
្ ល

ម្ត្ិច្ំណ្តប់អារម្មណ៍ច្ុងមគ្កាយម្នបណុត េះបណ្ត
ត លមោក មវជជបណិ ឌ ត្ កាមអឿន ច្ិគ្តា ត្ំណ្តង
ម្ជឈម្ណឌលជាត្ិ គ្បយុទន
ធ ឹងជំងឺមអដស្៍ មស្ើស្ស្បក និងកាម្មោរ
បិទបណុត េះបណ្ត
ត លមនេះ មដាយបនមកាត្ស្រមស្ើរច្ំម

បនមានម្ត្ិ ស្ំមណេះស្ំណ្តល និង

េះអនកច្ូលរួម្ស្ិកាេសាោទំងអស្់ស្ដលបនច្ូល

រួម្បណុត េះបណ្ត
ត លមនេះ និងពិភាកាយ៉ា ងស្កម្មកុងរយៈមពល២
ន
ម្ងៃ ។ វរគបណុត េះបណ្ត
ត លមនេះ មានសារេះ
ស្ំខ្ន់កុងការអនុ
ន
វត្តកម្មវ ិធីម្លើយត្បជម្ៃឺមអដស្៍ មដាយមយើងទំងអស្់គ្ននមានត្ួនាទីយ៉ាងស្ំខ្ន់ ស្ដល
ទទូលបនច្ំមណេះដឹងងមីៗនូវ បទពិមសាធន៍លៗ
អ ការស្ច្ករ ំស្លក មរៀនស្ូគ្ត្ពីគ្នន មហ្ើយយកមៅបំមពញ

ការង្ហរ គ្រប់គ្រងោល់ករណី អនុ វត្តវ ិធីសាស្តស្តជំរញ
ុ ខ្លំងកាល ស្កម្មភាពគ្រប់ គ្រងស្កម្ម ករណីផ្ទុកមម្មោរ
មអដស្៍ មដើម្បីស្មគ្ម្ច្បននូវមគ្នលមៅថ្ននក់ជាត្ិ ៩០% ម្នអនកផ្ទុក

មម្មោរមអដស្៍ គ្ត្ូវដឹងពីសាានភាពម្នការ្លងមម្មោរ ,៩០% ម្នពួក
គ្នត្់ទទួលបន ARTនិង ,៩០% ម្នអនកកំពុងទទួល ART គ្ត្ូវ
មាន Viral load suppression មៅឆ្នំ២០២០ និង៩៥ ៩៥ ៩៥ មៅ
ឆ្នំ២០២៥។ ជាច្ុងមគ្កាយមោកមវជជបណិ ឌ ត្បនជូនពរដល់
មោក មោកស្ស្ីទំងអស្់ស្ដលបនអមញ្ជើញច្ូលរួម្អងគគ្បជុំមនេះ
ស្មគ្ម្ច្បនោល់ភារៈកិច្ច និងជួបស្ត្ពុទព
ឋ រទំងបួនគ្បការរឺ អាយុ
វណណ េះ ស្ុខេះ ពលេះ កុំបីម្លៀងម្លៀត្ម

ើយ ។

បនម្ើញនិងឯកភាព

ពិនិត្យមដាយ

ភនំមពញ ម្ងៃទី ៩ ស្ខ កញ្ញា ឆ្នំ២០២០

គ្បធានម្ជឈម្ណឌលជាត្ិ

គ្បធានគ្កុម្ B-IACM

អនកមធែើរបយការណ៏

