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ែញ្ជ ពា
ី កយែំង្ពួញ
AIDS

Acquired Immunodeficiency Syndrome (ជំងឺអអដស៍)

ANC

Antenatal Care (ការរិ និត្យសុែភារមុនអរលសំរាល)

ART

Antiretroviral Therapy (ការរាបាលអដាយឱសថព្ែឆ្ំងនឹងអមអរាគ្អអដស៍)

ARV

Antiretroviral drug (ឱសថព្ែឆ្ំងនឹ ងអមអរាគ្អអដស៍)

CBO

Community-based organization (អងគការបដលមានមូ លដាានកនុងសហគ្មន៍)

CD4

T-CD4+ Lymphocyte (អកាសិកា CD4)

CHAI

Clinton Health Access Initiative (មូ លនិ្ិគ្ីន
ល ត្ុន)

CoC

Continuum of Care (ការបថទំរាបាលែនត)

CQI

Continuous Quality Improvement (ការរព្ងឹងគ្ុែភារែនត)

D4T

Stavudine (ឱសថ Stavudine)

EWI

Early Warning Indicators (សុចេនករផ្ដល់រត្៌ មានឆ្ែ់ រហ័ស)

Hb
HEI
LR

Hemoglobin (អអម៉ាូ កូែ
ល ី ន)

HIV-Exposed Infant (កុ មារអកើត្រី មាដយផ្ទុកអមអរាគ្អអដស៍)
Linked Response (ការអ្លើយត្ែរួមគន)

MCH

Maternal and Child Health (សុែភារមាតានិងទរក)

NCHADS

National Centre for HIV/AIDS, Dermatology and STDs (មជឈមែឌលជាត្ិ
ព្ែយុទន
ធ ឹងជំងឺអអដស៍ អសើបសែក និង កាមអរាគ្)

NMCHC

National Maternal and Child Health Centre (មជឈមែឌលជាត្ិ គំ

NPH

National Pediatric Hospital (មនទីរអរទយកុ មារជាត្ិ)

NGO

Non-Governmental Organization (អងគការមិនបមនរដាាភិ បាល)

OD

Operational District (ស្សុកព្ែត្ិែត្តិ)

OI

Opportunistic Infection (ជំ ងឺឱកាសនិ យម)

PAC

Pediatric AIDS Care (ការរាបាលកុ មារផ្ទុកអមអរាគ្អអដស៍)

PASP
PLHIV
SRH
TWG

Provincial AIDS and STI Program (កមមវ ិ្ីព្ែយុទធនឹងជំងឺអអដស៍ និង កាមអរាគ្អែត្ត)
People living with HIV (អនកផ្ទុកអមអរាគ្អអដស៍)

Sexual and Reproductive Health (សុែភារែនតរូជ និ ងផ្លូវអភទ)
Technical Working Group (ព្កុមការង្ករែអចេកអទស)

TB

Tuberculosis (ជំ ងឺរអែង)

UNICEF

United Nations Children’s Fund (មូ លនិ្ិអនតរជាត្ិសំរាែ់កុមារ)

VL

Viral Load (ែនទុកអមអរាគ្អអដស៍កុងឈាម)
ន

WHO

រមាតា និងទរក)

World Health Organization (អងគការសុែភាររិ ភរអោក)
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១. ដសចកតដី ្តើម នរ
ិ ង្រវត្តិ
១.១. ែរ ិែទដនកមមវ ិ្ីព្ែយុទន
ធ ឹងជំងឺអអដស៍
អដាយសារការរាបាលជំងឺអអដស៍អៅព្ែអទសកមពុជា មានលកខែៈចាស់ទុំ សកមមភារជា

អត្ែិភារថ្ននក់ជាត្ិ បានផ្លលស់ែូររី
ត ការអផ្លតត្អលើការរព្ងី កអសវា មកអផ្លតត្អលើការរព្ងឹ ងគ្ុ ែភារ ដន
ការបថទំរាបាល ។ អសវាបថទំរាបាលជំងឺអអដស៍អៅព្ែអទសកមពុជា បានរព្ងី កយា៉ា ងឆ្ែ់ រហ័ស

អៅកនុងអំ ឡងអរលព្បាំ
រីរឆ្នំចុងអព្កាយអនះ អដាយព្គ្ែដែតែ់ អលើសរី ៨០ភាគ្រយដនអនកជំ ងឺអអដ
ុ

ស៍ បដលព្ត្ូវការ ការរាបាល។ ែចេុែែននអនះ អៅទូទំងព្ែអទសកមពុជា មានអសវារាបាលជំងឺអអដ

ស៍អលើមនុ សសអរញវ ័យ ចំ នួន៦២កបនលង និងអលើកុមារ ចំនួន៣៥កបនលង បដលផ្តល់ការរាបាល
អដាយឱសថ ព្ែឆ្ំងនឹងអមអរាគ្អអដស៍ចំនួន ៥៦,០៧៩នក់ កនុងអនះមានកុមារចំ នួន ៣,៩០២នក់

គ្ិ ត្ព្ត្ឹមព្ត្ី មាសទី ២ ឆ្នំ២០១៤ ។ ការរព្ងីកយា៉ា ងឆ្ែ់ រហ័ស អសវារាបាលអដាយឱសថព្ែឆ្ំង
នឹ ងអមអរាគ្អអដស៍ គ្ឺ អៅចអនលះឆ្នំ ២០០៤ ដល់ ឆ្នំ២០១០ បដលែងកលកខែៈង្កយស្សួល ដល់អក
ន
ជំ ងឺជាអព្ចើន ទទួ លបានការរាបាលអដាយឱសថព្ែឆ្ំងនឹ ងអមអរាគ្អអដស៍ កនុងរយៈអរលរី ៥ឆ្នំ
អៅ ១០ឆ្នំកនលងមកអនះ បដលត្ំរវូ អោយអ្វើការវាយត្ដមល រកភារែរាជ័ យដនការរាបាល។ អសវា

រាបាលអដាយឱសថព្ែឆ្ំងនឹងអមអរាគ្អអដស៍មួយចំ នួន មានភាររ ឹងមាំ អដាយមានព្គ្ូអរទយបដល
មានែទរិអសា្ន៍ និ ង បានទទួ លរាបាលអនកជំ ងឺកុងចំ
ន
នួនអព្ចើ ន ។ ចំ បែកអសវាមួ យចំ នួនអទៀត្

អទើែនឹងែអងកើត្ថមី មានចំ នួនអនកជំងឺត្ិច និ ងមានព្គ្ូអរទយរុំ សូវមានែទរិ អសា្ន៍ ។ អលើសរី អនះអៅ
អទៀត្ ថមីៗអនះកមមវ ិ្ី ជាត្ិ បានកាត្់ែនែយរយៈអរលដនការែែុដ ះែណា
ត ល អំរីការព្គ្ែ់ ព្គ្ងគ្លីនិកដន
ជំ ងឺអអដស៍។

វ ិ្ី សាស្រសដបែនំជំនញគ្លីនិក នឹ ងគំព្ទដល់ការែអងកើនសមត្ែភារអសវារាបាលជំ ងឺអអដស៍
បដលអទើ ែែអងកើត្ថមី និ ងអសវាបដលមានដំ អែើរការរុំ សូវលអ អដាយអលើកកមពស់ទំនក់ទំនងជាោជីរ
និ ងព្ែរ័ នែ
ធ ញ្ូជ នរវាងព្គ្ូបែនំជំនញគ្លីនិក និ ងអសវា ។ វ ិ្ី សាស្រសតអនះ នឹងគំព្ទផ្ងបដរដល់ការ

ែញ្ូជ នអនកជំងឺរវាងអសវាបថទំរាបាលសំរាែ់មនុ សសអរញវ ័យ និ ងអសវាសំរាែ់កុមារ អដើមែីធានឲ

មានការរាបាលកុ មារបដលបានែញ្ូជ នអៅកាន់អសវារាបាលសំរាែ់ មនុ សសអរញវ ័យ។ វ ិ្ី សាស្រសត
អនះ មានលកខែៈស្សែគន កនុងការសំអរចបានអគលអៅលុែែំ បាត្់ ការ្លងថមីដនអមអរាគ្អអដស៍ និ ង
ការផ្តួចអផ្តើមកមពុជា ៣.០ ។

និយាមបែែែទសំរាែ់អនុ វត្តការបែនំជំនញគ្លីនិក
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១.២. ការបែនំជំនញគ្លីនិកអៅកនងែរ
ិែទ ដនវ ិ្ីសាស្រសតែអងកើនគ្ុែភារអសវាបថទំ
ុ
រាបាលជំងឺអអដស៍

អៅព្ែអទសកមពុជា មានសកមមភារ និ ង វ ិ្ី សាស្រសតថ្ននក់ ជាត្ិមួយចំនួន បានគំព្ទដល់ការ

ែអងកើនគ្ុ ែភារ។ វ ិ្ីសាស្រសតទំងអនះ រួមមានការចុ ះអភិ បាលអដើ មែីអដាះស្សាយែញ្ញ
ា ទក់ ទងអៅ
នឹ ង ការ ព្គ្ែ់ព្គ្ងកមមវ ិ្ី ការរព្ងឹ ងគ្ុ ែភារែនត (CQI) អដើមែីតាមដាន និ ងបកលំអសុចេនករគ្ុ ែ
ភារ ការ ែែុដ ះែណា
ដ ល និ ងកិ ចព្េ ែជុំែណា
ត ញព្គ្ូអរទយ អដើមែីអលើកកមពស់សមត្ែភារគ្លីនិក។ ការ
បែនំជំនញគ្លីនិក មានលកខែៈែុ សរី វ ិ្ី សាស្រសដខាងអលើ អដាយការបែនំជំនញគ្លីនិក អផ្លដត្
សំខាន់ អលើអសវា បដលព្ត្ូវយកសមត្ែភារគ្លីនិកអនះ អៅអនុវត្តផ្លទល់។ អដាយសារការផ្តួចអផ្ដើម វ ិ្ី

សាស្រសដ និងអគលការែ៍បែនំថី ៗ
ម ព្ត្ូវបានែអងកើត្អឡើង នំអោយមានត្ព្មូវការកនុងការផ្តល់ការគំ

ព្ទែនត ដល់ព្កុមការង្កររាបាលមនុ សសអរញវ ័យ និ ងកុ មារ ផ្ទុកអមអរាគ្អអដស៍ អដើមែីអលើកកមពស់
ជំ នញគ្លីនិក និ ងការអនុ វត្តន៍បានព្ត្ឹ មព្ត្ូវ អៅតាមរិ ្ីសារថ្ននក់ ជាត្ិ សតីរីការរាបាល និ ង វ ិ្ី

សាស្រសតដនកមមវ ិ្ី ។ និ យាមបែែែទសំរាែ់អនុ វត្ត ការបែនំជំនញគ្លីនិក នឹ ងែំ អរញែបនែមអៅអលើ
វ ិ្ី សាស្រសតបដលមានស្សាែ់អផ្សងអទៀត្ អដើមែីរព្ងឹងគ្ុែភារដនការបថទំរាបាល។ តារាងអលែ ១
ែង្កាញអំរី ត្ួ នទី មុែង្ករ និងភារញឹកញាែ់ ដនយនតការសំរាែ់ែអងកើនគ្ុ ែភារកនុងកមមវ ិ្ី ព្ែយុទធ
នឹ ងជំ ងឺអអដស៍។

តារាងទី១ សកម្មភាពថ្នាក់ជាតិ កាុងការបងងកើនគុណភាព ននកម្មវ ិធីប្បយុទន
ធ ឹងជំងឺងេដស៍ងៅប្បងទស
កម្ពជា
ុ

១

២

សកម្មភាព

វតថបំ
ុ ណង

ចំនួនដង

ទំរង់

េាកសំរបសំរល
ួ /េាកទទួល

ការេភិ បាល

ងដើម្បីង

រាល់ឆមាស

ចុោះងៅដល់

ម្ន្តនរីផ្នាកផ្ែទំ ពាបាលជំ ងឺ

ប្បឈម្នានា កាុងការ

ទីតាំងងសវា

ងេដស៍ ចុោះងៅទីតាំងងសវា

ប្គប់ប្គង

Pre-ART/

ផ្ែទំពាបាលជំងឺងេដស៍ សំ

ART និង

រាប់ម្នុសសងពញវ ័យ និង

PAC

កុមារ

សិកាា

ថ្នាក់ស្រសុកប្បតិបតរិ ឬប្កុម្

ាលា

ការងារផ្ែទំបនរ (CoC) និង

ោះស្រាយបញ្ហ
ា

ការពប្ងឹង

ងដើម្បីង

ោះស្រាយ និង

គុណភាពបនរ

បងងកើនាានដការងារងៅ

(CQI)

ងសវាផ្ែទំបនរ (CoC)

រាល់ឆមាស

កម្ម វ ិធីជាតិងៅតាម្ការ
េង្ជើញ

និយាមបែែែទសំរាែ់អនុ វត្តការបែនំជំនញគ្លីនិក
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៣

ការបណុរ ោះ

កាងចំងនោះដឹងរបស់

ម្ួយងលើកងៅម្ុន

បទឧងទេស

ថ្នាក់ជាតិ ងៅប្កុម្ពាបាល

បណ្ដ
ា ល គលីនិក

ម្ន្តនរីសុខាភិ បាល

ងពលចាប់ងនរើម្

នាម្និងការ

និង ប្កុម្ផ្ែទំពាបាលជំងឺ

ការងារ

បណុរ ោះ

ងេដស៍ សំរាប់ម្នុសស ងពញវ ័

បណ្ដ
ា ល

យ និង កុមារ

ផ្បបេនុវតរ
៤

ការបណុរ ោះ

នរល់បចចុបបនាភាព ជា

ម្រងមាកល

បណុរ ោះ

ម្ន្តនរីថ្នាក់ ជាតិ ចុោះងៅប្កុម្

បណ្ដ
ា លបំ ប៉ន

ពិងសស ពត៌មានសំខាន់ៗ

(Periodic)

បណ្ដ
ា ល

ផ្ែទំពាបាលជំងឺងេដស៍ សំ

គលីនិក

និងជំរញ
ុ ការងប្បើប្បាស់

ង

រាប់ម្នុសសងពញវ ័យ និង

ារគនលឹោះៗ

បទឧងទេស

យនរល់

កុមារ

នាម្
៥

ការប្បជុំ

ងដើម្បីនរល់ បចចុបបនាភាពគលី

រាល់ឆមាស

ប្បជុំប្កុម្ធំ

បណ្ដ
ា ញ សំ

និក តាម្រយៈការពិនិតយ

កាុងកិចចប្បជុំ តាម្តំបន់ សំរាប់

រាប់ ប្គូងពទយ

ងលើករណីសិកា ង

ប្កុម្ផ្ែទំ ពាបាលជំងឺ ងេដ

និង េាកនាល់

ប្កុម្ប្គូងពទយ ផ្ដលនរល់

ស៍ សំរាប់ ម្នុសស ងពញវ ័យ

ប្បឹកា

ការផ្ែទំ និងពាបាលជំងឺ

និង កុមារ

យ

សំរបសំរួលង

យ ថ្នាក់ជាតិ

ងេដស៍ (Peer case
review) និងការបងាាញ
ង
៦

យ ម្ជឈម្ណឌលជាតិ

ការផ្ណនាំ

ងដើម្បីេភិ វឌ្ឍន៍សម្តថភាព

ការចុោះផ្ណនាំ

ប្គូផ្ណនាំ

ថ្នាក់ជាតិ ចុោះងៅងសវាផ្ែទំ

ជំនាញគលីនិក

ប្កុម្ប្គូងពទយផ្ដលនាល់

ជំនាញគលីនិកឲ

ជំនាញគលី

ពាបាលជំ ងឺងេដស៍សំរាប់

ការផ្ែទំពាបាលជំងឺ ងេ

បានសុីជំងៅ រយៈ

និក ចុោះងៅ

ម្នុសសងពញវ ័យ និង កុមារ

ដស៍ សំរាប់ ម្នុសសងពញវ ័

ងពល ៦ផ្ែ

ងសវាART

យ និង កុមារ

ចំង

រួម្មានប្គូ

និយាមបែែែទសំរាែ់អនុ វត្តការបែនំជំនញគ្លីនិក

ោះងសវាផ្ដល

ប្តូវការ ងលើក

ងពទយ និង

កម្ពស់ គុណភាព

េាកនាល់

និងជំនាញគលីនិក

ប្បឹកា
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២. វត្ថែំ
ី ស្រសបដ ែនំជំនញគ្លន
ី ក
ិ
ុ ែរននវិ ធសា
ការបែនំជំនញគ្លីនិកនឹងព្ត្ូវអព្ែើ ព្បាស់

សំរាែ់ការរព្ងឹ ងសមត្ែភារជំ នញគ្លីនិករែស់

ព្កុមការង្កររាបាលជំ ងឺអអដស៍សំរាែ់មនុ សសអរញវ ័យ និង កុ មារ និ ងសំរាែ់ែអងកើនគ្ុ ែភារអសវា
បថទំរាបាលអនកជំ ងឺអអដស៍។ វត្ែុែំ ែងដន យុទសា
ធ
ស្រសត បែនំជំនញគ្លីនិក អដើ មែី ៖


ែអងកើនសមត្ែភារ និ ងជំនញគ្លីនិកដល់មន្រនតីសុខាភិ បាល និ ងអលើកកំរស់គ្ុែភារអសវា
រាបាលជំ ងឺអអដស៍សំរាែ់មនុ សសអរញវ ័យ និ ងកុ មារ តាមរយៈការចុ ះបែនំជំនញគ្លីនិក
លកខែៈសុីជំអៅ អរៀងរាល់៦បែ សំរាែ់ អសវាព្ត្ូវការអលើកកំរស់គ្ុែភារ និ ងជំ នញគ្លីនិក



រព្ងឹ ងការែែុត ះែណា
ត ល បដលផ្តល់អដាយមន្រនតីថ្ននក់ ជាត្ិ ដល់មន្រនតីសុខាភិបាលអ្វើការអៅ
អសវារាបាលជំ ងឺអអដស៍សំរាែ់មនុ សសអរញវ ័យ និ ង កុ មារ



រព្ងឹ ងការអនុ វត្តន៍អោយបានខាជែ់ែួន
ជ អៅតាមអគលការែ៍បែនំគ្ីន
ល ិក និងនិ យាម បែែ
ែទ នន



គំព្ទការែញ្ូជ នអនកជំងឺអអដស៍ អៅទទួ លអសវារាបាលជំ ងឺអអដស៍សំរាែ់ មនុសសអរញវ ័យ
និ ងកុ មារ អដើមែីអោយអនកជំ ងឺទទួ លបានការរាបាលសមស្សែ



អភិវឌ្ឍន៍ សមត្ែភារជំ នញរែស់មន្រនតីថ្ននក់ ជាត្ិ កនុងការចុ ះបែនំជំនញគ្លីនិក និ ងកសាង
ជំ នញរែស់ព្គ្ូបែនំជំនញគ្លីនិក



វាយត្ំ ដលការអនុ វត្តន៍អៅអសវាបដលបានអព្ជើ សអរ ើស តាមកាលកំ ែត្់(៦បែ មដង) អដើមែី
រិ និត្យអមើ លរី វឌ្ឍនភារដនអសវានិងផ្ដល់ោទិ ភារចំអ



ះអសវាបដលសមត្ែភារអៅមានកំ រ ិត្

រិ និត្យអមើ លនិ ងអ្វើអោយព្ែអសើរអឡើង ការព្គ្ែ់ ព្គ្ង អព្ែើព្បាស់ទិននន័យ និងរបាយការែ៍

៣. វិ ធសា
ី ស្រសបដ ែនំជំនញគ្លន
ី ក
ិ
៣.១. រចនសមព័នធ និងសកមមភារដនការបែនំជំនញគ្លីនិក
អនកសំរែសំរល
ួ ថ្ននក់ ជាត្ិ បដលទទួ លភារកិ ចេ បែនំជំនញគ្លីនិក ព្ត្ូវអព្ជើ សអរ ើស ព្គ្ូបែនំ
ជំ នញគ្លីនិកបដលអ

រអរញអដាយែទរិ អសា្ន៍

អ្វើការអៅអសវាបដលមានដំ អែើរការយូរមក

អហើយ មានអនកជំ ងឺកំរុងទទួ លការតាមដានចំនួនអព្ចើ ននក់ និ ងមានអងគការដដគ្ូ អដើមែីផ្ដល់ការ
បែនំជំនញគ្លីនិក ដល់អសវារាបាលជំងឺអអដស៍សំរាែ់មនុ សសអរញវ ័យ និងកុ មារ បដលសែិត្អៅ
កនុងអែត្ត

និ ងអៅអព្ៅអែត្តរែស់ព្គ្ូជំនញ

អហើយព្ែសិនអែើ ចាំបាច់ ព្ត្ូវមានការចូ លរួមរីមន្រនដីដន

មជឈមែឌលជាត្ិ ។

និយាមបែែែទសំរាែ់អនុ វត្តការបែនំជំនញគ្លីនិក
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ព្គ្ូជំនញគ្លីនិកបដលព្ត្ូវបានឧអទទសនម អៅបែនំជំនញគ្លីនិកអៅអសវាបដលសែិត្អៅអព្ៅអែត្ត
បដលគត្់កំរុងែំ អរ ើការង្ករ

ព្ត្ូវមានលិែិត្ឧអទទសនមរី

មជឈមែឌលជាត្ិព្ែយុទន
ធ ឹងជំងឺអអដស៍

អសើបសែក និ ងកាមអរាគ្ អដើ មែីសំរែសំរល
ួ ការចុ ះបែនំជំនញគ្លីនិក។
អៅថ្ននក់ ស្សុកព្ែត្ិែត្តិ និ ង ថ្ននក់ អែត្ត បែែែទដនការចុ ះបែនំជំនញគ្លីនិកមាន ២រអែៀែ
ដូ ចខាងអព្កាម ៖
១.

ព្គ្ូបែនំជំនញគ្លីនិក ចុ ះអ្វើការបែនំជំនញគ្លីនិកដល់អសវារាបាលជំងឺអអដស៍

សំរាែ់មនុ សសអរញវ ័យ និ ងកុ មារ បដលបានអព្ជើ សអរ ើស1
២.

ព្គ្ូអរទយ

បដលមករីអសវារាបាលជំ ងឺអអដស៍សំរាែ់មនុ សសអរញវ ័យ

រឺ

អសវា

រាបាលជំ ងឺអអដស៍សំរាែ់កុមារ បដលបានអព្ជើ សអរ ើសអោយទទួ លការបែនំជំនញគ្លីនិក
ោចអៅអ្វើកមមសិកា

អៅអសវាបដលមានែទរិ អសា្ន៍អព្ចើ ន

អដើមែីទទួលបានការែែុដ ះ

ែណា
ដ លគ្លីនិក។ កនុងករែីអនះ ព្គ្ូបែនំ ព្ត្ូវឧអទទសនម ព្គ្ូអរទយបដលព្ត្ូវអ្វើកមមសិកា

និ ង ព្ត្ូវមានការយល់ព្រមរី អនកសំរែសំរល
ួ ថ្ននក់ជាត្ិ ។ គ្លីនិកសុែភារសងគម មនទីរអរទយ
កាល់បម៉ា ព្ត្

មនទីរអរទយមិត្តភារបែមរ-សូអវៀត្

និងមនទីរអរទយកុ មារជាត្ិ

ជាគ្លីនិកជាត្ិ បដល

ទទួ លែែុដ ះែណា
ដ លជំ នញគ្លីនិក ជូនព្គ្ូអរទយបដលបានអព្ជើ សអរ ើស រី អសវាបដលព្ត្ូវការ
ការបែនំជំនញគ្លីនិក។

ការចុ ះបែនំជំនញគ្លីនិកអនះ មានរយៈអរល ២ដថៃ។ ដថៃទី១ គ្ឺ សំរាែ់ ការសអងកត្ ព្ត្ួត្
រិ និត្យ សាកសួរ និងវាយត្ំ ដលអលើអសវាជារួម។ ដថៃទី២ គ្ឺ សំរាែ់ ការែែុដ ះែណា
ដ ល ែងវឹក និ ងផ្ដល់

អនុ សាសន៍ដល់អសវាបថទំ។ ព្គ្ូបែនំ ព្ត្ូវចុ ះអៅបែនំជំនញគ្លីនិក អរៀងរាល់២បែ អៅអសវា
បថទំ កនុងរយៈអរល ៦បែ។ ែនទែ់មក គត្់ ព្ត្ូវអ្វើការវាយត្ំដលអសវាអនះ សារជាថមីមដងអទៀត្។
រចនសមព័នដធ នការចុះបែនំជំនញគ្លីនិក
ការចុ ះបែនំជំនញគ្លីនិក ព្ត្ូវមានលកខែៈែត្់ បែន អដាយអយាងអៅតាមត្ំរវូ ការ និ ង
ែញ្ញ
ា បដលអកើ ត្មានអឡើងរែស់អសវាបថទំ

និ ងរាបាល។

ការចុ ះបែនំជំនញគ្លីនិក

ោចអព្ែើ

ព្បាស់រយៈអរល ១ដថៃ រ ឺ ២ដថៃ។ អៅកំ ឡងអរលែំ
អរញការង្ករ ព្គ្ូបែនំ ព្ត្ូវវាយត្ំ ដលរីគ្ុែភារ
ុ

1

ព្គ្ូបែនំ នឹងផ្ដល់ការែែុដ ះែណា
ដ លដល់ព្កុមការង្កររាបាលជំងឺអអដស៍ ដល់កបនលងផ្ដល់អសវា

និយាមបែែែទសំរាែ់អនុ វត្តការបែនំជំនញគ្លីនិក
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ដនការបថទំបដលអសវាផ្ដល់អោយ

អៅតាមែញ្ជីវាយត្ំ ដលរែស់ព្គ្ូបែនំ

ឧែសមព័នទ
ធ ី ២ អដាយ ៖
១.

បដលមានភាជែ់ អៅកនុង

សាកសួរ និ ងរិ ភាកាជាមួ យសមាជិកដនព្កុមបថទំ និ ងរាបាលជំងឺអអដស៍ រួម

មាន អវជជែែិ ឌ ត្ ព្គ្ូអរទយ អនកផ្ដល់ព្ែឹ កា ែុ គ្គលិកព្គ្ែ់ព្គ្ងឱសថ អនកផ្ទុកអមអរាគ្អអដស៍
បដលសម័ព្គ្ចិត្ត

និងព្ែធានមនទីរអរទយ

ព្ែសិនអែើ ោច)
២.

សអងកត្

រី ការណាត្់ ជួែអនកជំ ងឺ

(កនុងអរលចុ ះបែនំជំនញគ្លីនិកអលើកដំែូង

កំ ែត្់ព្តាបផ្នកអវជជសាស្រសដរែស់អក
ន ជំងឺ

និ ង

អសៀវអៅែញ្ជីកត្់ ព្តា
៣.

រិ ភាកាអំរីករែីអនកជំងឺនីមួយៗ ជាមួ យសមាជិកដនព្កុមការង្កររាបាលជំងឺ អអ

ដស៍ អដើ មែីយល់រីែញ្ញ
ា សំខាន់ៗ
៤.

ចុ ងែញ្េែ់ដនការចុ ះបែនំជំនញគ្លីនិក

ព្គ្ូបែនំគ្ួររិ ភាកាជាមួ យព្ែធានព្កុម

ការង្កររាបាលជំងឺអអដស៍ និ ងសមាជិ កព្កុម រី ចំនុចជាក់ ោក់ បដលព្ត្ូវបកលំអ

រូែភារទី ១
កាលវ ិភាគ្ដនការចុះបែនំជំនញគ្លីនិកដល់អសវាបថទំ និងរាបាលជំងឺអអដស៍
អរៀងរាល់ ២បែមដង សំរាែ់រយៈអរល ៦បែដំែូង ែនទែ់មកព្ត្ូវអ្វើការវាយត្ំដលអឡើងវ ិញ
ការចុះល ើ កដំបូង

ខែទី ២

ខែទី ៤

ខែទី ៦

វាយតំល

ល

ង
ិ
ើ វញ

៣.២. ការទំនក់ទំនង ការបែនំជំនញគ្លីនិក ែណា
ត ញែញ្ូជ ន និង ការសំរែសំរល
ួ
៣.២.១ ការបែនំជំនញគ្លីនិក និងែណា
ត ញែញ្ូជ ន

ព្គ្ូបែនំ ោចអ្វើការរិ អព្គះផ្ដល់អយាែល់ ដល់ព្គ្ូអរទយតាមរយៈ ទូ រស័រ។
ទ អដើមែីសំរល
ួ
អោយមានការរិ អព្គះអយាែល់អនះ ែញ្ជីអឈាមះ និ ងអលែទូរស័រទ ព្ត្ូវបានអរៀែចំ និ ង អ្វើែចេុែែនន
ភារ និ ង ព្ត្ូវផ្ដល់ថវ ិកាឧែត្ែមភ អដើមែីអលើកទឹកចិត្តអោយមានការទំ នក់ ទំនងរវាងព្គ្ូបែនំ និ ង
និយាមបែែែទសំរាែ់អនុ វត្តការបែនំជំនញគ្លីនិក
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អសវាទទួ លការបែនំ តាមទូ រស័រ។
ទ អៅអរលជួែព្ែទះែញ្ញ
ា លំបាក ដូ ចជា ករែីជំងឺបដលមិន
ធាលែ់អ

ើញ រ ឺ ករែីជំ ងឺសគ្សា
ម ញ ព្គ្ូអរទយព្ត្ូវទក់ ទងជាមួ យព្គ្ូបែនំ និ ងទទួ លការគំព្ទតាម
ុម

រយៈទូ រស័រទ។ ព្គ្ូបែនំ ព្ត្ូវអលើកទឹកចិ ត្អត សវាបថទំ អោយអព្ែើ ព្បាស់អគលការែ៍បែនំថ្ននក់
ជាត្ិ

អសៀវអៅជំនួយការង្ករ

ផ្លទំងរូែភារ

និ ងការរិ ភាការីករែីរិ បាកអដាះស្សាយតាមរយៈ

ទូ រស័រទ និ ងអុិន្ឺែិត្។ អៅកនុងករែីរិ បាកបដលមិ នោចអដាះស្សាយបានអៅអសវាអនះ ព្ត្ូវ

ែញ្ូជ នអនកជំងឺអៅអសវារែស់ព្គ្ូបែនំ អដើមែីអ្វើអរាគ្វ ិនិច័ យ
ឆ
និ ងទទួ លការរាបាល។ ឧទហរែ៍
អនកជំ ងឺបដលព្ត្ូវការចាក់យកទឹក្អឹងែនង ោចព្ត្ូវែញ្ូជ នអៅអសវាបថទំបដលមានសមត្ែភារកនុងការ
ផ្ដល់អសវាចាក់ យកទឹក្អឹងែនងអនះ។ អៅអសវាមួ យចំនួន ព្កុមបថទំតាមផ្ទះ និង អងគការសហគ្មន៍

ជាអព្ចើនអផ្សងអទៀត្ ជួ យឧែត្ែមថ
ភ វ ិកាអ្វើដំអែើរ សំរាែ់ ការែញ្ូជ នអនះ។ អៅអសវាបដលគមនព្កុម

បថទំតាមផ្ទះ និ ង អងគការសហគ្មន៍ ព្គ្ូបែនំព្ត្ូវសហការជាមួ យអសវា កនុងការបសវងរកការ

ឧែត្ែមអភ នះ មានដូចជា មូ លនិ ្ិសម្ម៌។ល។ ការទំ នក់ទំនងរវាងអសវា និ ងការែញ្ូជ ន រវាងអសវា

រាបាលជំ ងឺអអដស៍សំរាែ់មនុ សសអរញវ ័យ និ ង កុ មារ នឹ ងព្ត្ូវរព្ងឹ ងតាម រយៈ វ ិ្ី សាស្រសដដនការចុ ះ
បែនំជំនញគ្លីនិកអនះផ្ងបដរ។
៣.២.២ ការសំរែសំរល
ួ
សកមមភារបែនំជំនញគ្លីនិក

ព្ត្ូវសំរែសំរល
ួ

មួ យបផ្នកតាមរយៈកិចព្េ ែជុំ ែណា
ត ញ

ព្គ្ូអរទយថ្ននក់ត្ំែន់ ឬ ថ្ននក់ជាត្ិ បដលបានចាែ់ អផ្តើមដំអែើរការតាំងរី ឆ្នំ ២០០៦ អដាយព្ែជុំ រាល់ ៦
បែមដង។ អដើ មែីសំរល
ួ ដល់ការផ្លលស់ែូររ័
ត ត្៌មាន និ ងការអរៀនសូព្ត្ដកស្សង់ ែទរិ អសា្ន៍រវាងអសវា
បថទំ

សកមមភារបែនំជំនញគ្លីនិក

អនុព្កុមការង្ករែអចេកអទសថ្ននក់ ជាត្ិ ដន

ព្ត្ូវផ្ាភាជែ់ ជាមួ យកិ ចព្េ ែជុំ ែណា
ត ញបដលមានស្សាែ់។

ការបថទំរាបាលែនត

(CoC)

ព្ត្ូវផ្ដល់ឱកាសដល់ព្គ្ូ

បែនំជំនញគ្លីនិក កនុងការចងព្កងទិ នន
ន ័ យ ផ្លលស់ែូរគ្ំ
ត និត្ សតីរីែញ្ញ
ា ព្ែឈម និ ងភារែវះចអនលះ
អហើយអសនើសុំដំអណាះស្សាយ

បដលព្ត្ូវសំអរចអដាយកមមវ ិ្ី ជាត្ិ ។

ថ្ននក់ ជាត្ិ ព្ត្ូវអរៀែចំកិចេព្ែជុំ

ែណា
ត ញថ្ននក់ ជាត្ិ និ ងកិចេព្ែជុំ ដនការបែនំជំនញគ្លីនិក អៅតាមកាលកំនត្់ អដើមែីធានថ្នព្គ្ូ
បែនំទំងអស់បានចូ លរួមអៅកនុង ព្កុមសនលដនការបែនំ
ជំនញគ្លីនិក យា៉ា ងអហាចណាស់ ៦បែ
ូ

មដង រូមមានការកំែត្់ ោទិ ភារ អសវាបដលព្ត្ូវការ ការបែនំជំនញគ្លីនិក និ ងរិ និត្យអមើ លអឡើង
វ ិញ នូ វរត្៌ មានព្ត្លែ់។ ព្គ្ូបែនំព្ត្ូវអ្វើការជាមួយអសវាទទួ លការបែនំ កនុងការកំ ែត្់ និ ង

អរៀែចំែអងកើត្ករែីសិកាគ្លីនិក អដើ មែីអ្វើែទែង្កាញអំ រីករែីអនះ អៅអរលមានកិចេព្ែជុំែណា
ត ញ។
កមមវ ិ្ី ជាត្ិ មានត្ួ នទី ជាអនកសំរែសំរល
ួ និង គំព្ទដល់សកមមភារអនះ។
និយាមបែែែទសំរាែ់អនុ វត្តការបែនំជំនញគ្លីនិក
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កមមវ ិ្ី ជាត្ិ ព្ត្ូវកំ នត្់ ោទិ ភារដនការបែនំជំនញគ្លីនិក ទំងលកខែៈភូមិសាស្រសត និ ង
លកខែៈគ្លីនិក

អហើយអ្វើការទំ នក់ទំនងជាមួ យព្គ្ូបែនំ

អោយអផ្លតត្អលើសកមមភារបែនំ

ជំ នញគ្លីនិកបដលថ្ននក់ ជាត្ិ បានកំ ែត្់ និ ង ការលំបាករែស់អសវាបដលព្ត្ូវទទួ លការបែនំ។
មជឈមែឌលជាត្ិ នឹងអ្វើការវ ិភាគ្អៅអលើរបាយការែ៍ដនការផ្ដល់អសវាអៅតាមអសវានន ដូ ចជា
សុចេនការផ្ដល់ រត្៌ មានឆ្ែ់ រហ័ស (EWI) ការរព្ងឹងគ្ុ ែភារែនដ (CQI) របាយការែ៍អសវាបថទំ
និ ងរាបាលជំងឺអអដស៍ និ ង របាយការែ៍អភិ បាល អដើមែីកំនត្់ អសវាបដលអែាយ និ ងព្ត្ូវការ
ការបែនំជំនញគ្លីនិកជាោទិ ភារ។
បែនំជំនញគ្លីនិក

និ ង

មជឈមែឌលជាត្ិ នឹងផ្ដល់

អសវាបដលបានអព្ជើ សអរ ើស

កាលវ ិភាគ្ដនសកមមភារចុ ះ

អៅតាមោទិ ភារបដលបានកំនត្់ ជូនព្គ្ូ

បែនំ។

រូែភារទី ២: ព្គ្ួបែនំជំនញគ្លីនិក និងការផ្ាភាជែ់ទំនក់ទំនងជាមួយអសវា
ថ្ននក់ជាត្ិ (១)

ព្គ្ូបែនំជំនញ (២)

•ការសំរែសំរល
ួ និងគំព្ទថ្ននក់ជាត្ិ

•ព្គ្ូបែនំអ្វើដំអែើរអៅអសវាPre-

ដល់ព្គ្ូបែនំ តាមរយៈអនកសំរែ
សំរល
ួ ថ្ននក់ជាត្ិ និងមជឈមែឌល

ជាត្ិព្ែយុទធនឹងជំងឺអអដស៍ អសើ
បសែក និងកាមអរាគ្

•កិចេព្ែជុំថ្ននក់ជាត្ិ សតីរីការបែនំ

ជំនញគ្លីនិកអដើមែីផ្តល់រ័ត្៌មាន ព្ត្
ឡែ់ និងផ្លលស់ែូរត អយាែល់

•បផ្នការថវ ិកា និងការផ្ដល់ថវ ិកា

តាមរយៈដំអែើរការ បផ្នការព្ែត្ិ
ែត្តិព្គ្ែ់ព្គ្ងព្ជុងអព្ជាយព្ែចាំឆ្នំ

•ទិននន័យព្ត្ូវបានចងព្កងវ ិភាគ្ និង
ផ្តល់រ័ត្៌មានព្ត្ឡែ់អៅព្គ្ូបែនំ

អសវាបថទំ និងរាបាលជំងឺអអដស៍
អលើមនុសសអរញវ ័យ រ ឺ កុមារ (៣)

ART/ART និងPAC អដើមែីអ្វើការ

•អសវាPre-ART/ART និងPAC

បែនំ ជំនញគ្លីនិក

ទទួលបានការបែនំជំនញគ្លី

និក និងការគំព្ទ អដើមែីកសាង

•អនកសំរែសំរល
ួ ថ្ននក់ជាត្ិ ព្ត្ូវ

ជំនញគ្លីនិក

សំរែសំរល
ួ និងគំព្ទសកមមភារ
បែនំជំនញគ្លីនិក

•ព្គ្ូបែនំជំនញគ្លីនិក ព្ត្ូវអៅ
អសវារែស់សិកាខកាម។ សិកាខ

•អសវារាបាលបដលមានែទ

រិអសា្ន៍ ព្ត្ូវទទួលករែី ជំងឺ

កាមក៏ោចអៅ អសវាព្គ្ូបែនំ

•ែញ្ជីសំរាែ់ព្គ្ូបែនំ និងរត្៌មាន

•អនកជំងឺ ព្ត្ូវបានែញ្ូជ នអៅអសវា

អដើមែីអរៀនរិនិត្យអនកជំងឺផ្លទល់

សមុគ្សាមញ

បថទំ រាបាលបដលមានែទ

ព្ត្លែ់ ព្ត្ូវចងព្កងជាឯកសារ

រិអសា្ន៍ កនុងករែីមិនោច
អដាះស្សាយែញ្ញ
ា គ្លីនិក អៅអសវា

អហើយដាក់ជូន មជឈមែឌលជាត្ិ

ព្ែយុទធនឹងជំងឺ អអដស៍ អសើបសែក

បដលមានែទរិអសា្ន៍ ត្ិចត្ួ ច

និងកាមអរាគ្

៣.៣. សមាហរែកមម ដនការបែនំជំនញគ្លីនិកកនងកមម
វ ិ្ីថ្ននក់ជាត្ិ
ុ
វ ិ្ី សាស្រសតបែនំជំនញគ្លីនិក

ព្ត្ូវស្សែអៅតាមោទិ ភារដនសកមមភារ

ថ្ននក់ ជាត្ិ។ វ ិ្ី សាស្រសតបែនំជំនញគ្លីនិកព្ត្ូវៈ


ែំ អរញែបនែមអលើសកមមភារព្ងឹ ងគ្ុ ែភារដដទអទៀត្

រួមមាន

និងកមមវ ិ្ី រែស់

ការអភិ បាល

ការរព្ងឹង

គ្ុ ែភារែនត (CQI) ការែែុត ះែណា
ត លបផ្នកគ្លីនិក សិកាខសាោត្ំ រង់ ទិស និងកិ ចព្េ ែជុំ
ែណា
ត ញ


ធានថ្ន អសវាបថទំ និងរាបាលទទួ លបាន ែចេុែែននភារ ដនការបែនំថ្ននក់ជាត្ិ ថីៗ
ម រួម
មាន អគលការែ៍បែនំថ្ននក់ ជាត្ិ អនុ សសរែៈ និង និយាមបែែែទសំរាែ់អនុ វត្ត

និយាមបែែែទសំរាែ់អនុ វត្តការបែនំជំនញគ្លីនិក
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រព្ងឹ ង កិចេព្ែជុំែណា
ត ញថ្ននក់ ត្ំែន់ និងថ្ននក់ ជាត្ិ បដលមានស្សាែ់



អនុវត្តកុងលកខ
ន
ែៈបដលមានការសំរែសំរល
ួ លអ អៅថ្ននក់ ជាត្ិ អែត្ត និងស្សុក
អដើមែីធានដល់ការសំរែសំរល
ួ ព្គ្ូបែនំជំនញគ្លីនិកព្ត្ូវៈ



ចូ លរួមព្ែជុំ ព្កុមការង្ករែអចេកអទសបដល

ក់រ័នធអោយបានអទៀងទត្់

(ព្កុមការង្ករបថទំរាបាលជំ ងឺអអដស៍សំរាែ់ មនុ សសអរញវ ័យ និងកុ មារ)


តាមកាលវ ិភាគ្

ធានថ្ន ការបែនំជំនញគ្លីនិក រព្ងឹងោទិ ភារដនការបថទំរាបាល បដលស្សែនឹង
កមមវ ិ្ី ជាត្ិ







ចូ លរួមកនុងនមជាអនកដឹកនំ និ ងអរៀែចំកិចេព្ែជុំែណា
ត ញ
ទំ នក់ទំនងជាមួ យ អនកសំរែសំរល
ួ ថ្ននក់ ជាត្ិ

ក់ រ័នន
ធ ឹ ងការបែនំជំនញគ្លីនិក

ចូ លរួមកនុងកិចេព្ែជុំ ថ្ននក់ ជាត្ិ សដីរីការផ្ដល់រត្៌ មានព្ត្លែ់ រែស់ព្គ្ូបែនំ
ចូ លរួមកនុងនមជាអនកែង្កាត្់ ែអព្ងៀន

ចូ លរួមកនុងវគ្គែែុដ ះែណា
ដ លនន អដើ មែីរព្ងឹងចំ អនះដឹ ង និងសមត្ែភារគ្លីនិក
អដើមែីរព្ងឹងគ្ុ ែភារដនការបថទំ និ ងរាបាល ជំងឺអអដស៍ ោទិ ភារជាត្ិ សំរាែ់ សកមមភារ

ដនការបែនំជំនញគ្លីនិកឆ្នំ២០១៤ រួមមាន៖

អសវាបថទំ និងរាបាលមនុសសអរញវ ័យ បដលផ្ទកអមអរាគ្អអដស៍
ុ




រព្ងឹ ងការចាែ់ អផ្ដើមការរាបាលអដាយ ឱសថព្ែឆ្ំងនឹ ងអមអរាគ្អអដស៍ អោយបាន
ឆ្ែ់ រហ័ស កនុងចំ អនមអនកផ្ទុកអមអរាគ្អអដស៍

ែញ្ឈែ់ ការអព្ែើ ព្បាស់ មុ ែឱសថ Stavudine (d4T) និ ងផ្ដល់ មុ ែឱសថ ព្ែឆ្ំងនឹង
អមអរាគ្អអដស៍ ជួ រទី ១ បដលព្ត្ឹ មព្ត្ូវ ដល់មនុ សសអរញវ ័យ



អនុវត្តការអព្ែើ ព្បាស់ ជំ អរ ើសB+ សំរាែ់ ការែង្កករការចំ លងអមអរាគ្អអដស៍ រី មាដយអៅ
កូ ន




និង

ការរាបាលែង្កករ(TasP)

អអដស៍ផ្ុយគ
ទ
ន

សំរាែ់ ដដគ្ូបដលមានសាែនភារផ្ទុកអមអរាគ្

កាត្់ ែនែយការមកយឺត្ មិនតាមអរលណាត្់ជួែ និងការអបាះែង់ ការរាបាល
កាត្់ ែនែយការរាបាលអដាយឱសថព្ែឆ្ំងនឹងអមអរាគ្អអដស៍

បដលមិ នព្ត្ឹមព្ត្ូវ

មិ នជាែ់ ោែ់ និង មិ នអទៀងទត្់


អ្វើអរាគ្វ ិនិច័ យ
ឆ ការរាបាលែរាជ័ យ តាមរយៈការអ្វើអត្សដរក ែនទុកអមអរាគ្អអដស៍
(VL)



អ្វើអោយព្ែអសើរអឡើងនូ វ
ព្គ្ែ់ ព្គ្ងករែី
អសវាបថទំ)

ការព្គ្ែ់ ព្គ្ងករែីសកមម

តាមរយៈអនកសំរែសំរល
ួ

(ការកំែត្់ រកករែីផ្ទុកអមអរាគ្អអដស៍អដាយព្ត្ឹមព្ត្ូវ

និយាមបែែែទសំរាែ់អនុ វត្តការបែនំជំនញគ្លីនិក

អៅតាម
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អនុវត្ត ការែង្កករវ ិជជមាន និ ង ការអព្ែើ ព្បាស់អសវារនារកំ អែើត្ អៅអសវារាបាល
ជំ ងឺអអដស៍



ព្គ្ែ់ ព្គ្ងទិ នន
ន ័ យ រួមមាន របាយការែ៍អំរីទិនន
ន ័ យ អដើមែីរព្ងឹងការផ្ដល់អសវា

អសវាបថទំ និងរាបាល កុមារផ្ទកអមអរាគ្អអដស៍
ុ






ែអងកើនការផ្ដល់ការរាបាលែង្កករអដាយឱសថព្ែឆ្ំងនឹងអមអរាគ្អអដស៍ ដល់កុមារ
អកើត្រី មាដយផ្ទុកអមអរាគ្អអដស៍

ែអងកើនការចាែ់ អផ្ដើមភាលមៗ ការរាបាលអដាយឱសថព្ែឆ្ំងអមអរាគ្អអដស៍ និង ការ
រាបាលែង្កករអដាយឱសថ Cotrimoxazole ដល់កុមារផ្ទុកអមអរាគ្អអដស៍
ែអងកើនការអ្វើអរាគ្វ ិនិ ច័ យ
ឆ រកអមអរាគ្អអដស៍

ចំ អ

ះកុ មារអកើ ត្រី មាដយផ្ទុកអមអរាគ្

អអដស៍ អោយបានឆ្ែ់ រហ័ស យា៉ា ងយូរអៅអរលកុមារ ោយុ ២បែ








ែញ្ឈែ់ ការអព្ែើ ព្បាស់មុែឱសថ Stavudine (d4T) ចំ អ
អ្វើអរាគ្វ ិនិច័ យ
ឆ

ះកុ មារ

រកភារែរាជ័ យកនុងការរាបាលអដាយឱសថព្ែឆ្ំងនឹងអមអរាគ្

អអដស៍ តាមរយៈការអ្វើអត្សដរកែនទុកអមអរាគ្អអដស៍កុងឈាម
ន
Viral Load។

កាត្់ ែនែយការមកយឺត្ មិនតាមអរលណាត្់ជួែ និងការអបាះែង់ ការរាបាល
ែអងកើនការរិនិត្យស្សាវព្ជាវរក ជំ ងឺកងវះោហាររូែត្ែមភ្ន
ៃ ់ ្រៃ និងស្សួចស្សាវ និ ង
ែញ្ូជ ន អៅកាន់ អសវាបដលផ្ដល់ការរាបាលព្ត្ឹ មព្ត្ូវ

អលើកកមពស់ការអៅទឹកអដាះមាដយបត្មួ យមុែគ្ត្់ រហូត្ដល់ោយុ ៦បែដំែូងដនជី វ ិត្
និ ង ការផ្ដល់ឱសថ Nevirapine រយៈអរល ៦សបាដហ៍ គ្ិ ត្ចាែ់ រីអរលអកើត្ ចំអ
កុ មារអកើ ត្រី មាដយផ្ទុកអមអរាគ្អអដស៍

និ ង

ះ

ផ្ដល់ឱសថព្ែឆ្ំងនឹ ងអមអរាគ្អអដស៍

មួ យជី វ ិត្ សំរាែ់ មាដយ តាមការបែនំអព្ែើ ព្បាស់ ជំអរ ើស B+


កាត្់ ែនែយការរាបាលអដាយឱសថព្ែឆ្ំងនឹងអមអរាគ្អអដស៍

បដលមិ នព្ត្ឹមព្ត្ូវ

មិ នជាែ់ ោែ់ និង មិនអទៀងទត្់ ព្រមទំង រព្ងឹងសមត្ែភារ និងចំ អែះដឹងដល់


អនកបថទំកុមារផ្ទុកអមអរាគ្អអដស៍

រិ និត្យអមើ លរី ការអព្ែើ ព្បាស់ទិនន
ន ័ យ អដើមែីរព្ងឹងការផ្ដល់អសវា

៣.៤. ត្ួនទី និងភារទទួលែុសព្ត្ូវ
អនកសំរែសំរល
ួ ការបែនំជំនញគ្លីនិកថ្ននក់ ជាត្ិ

រាបាលមនុ សសអរញវ ័យ

ែទរិ អសា្ន៍ ។ ព្គ្ូបែនំ

និ ង

អសវារាបាលកុ មារ

នឹងព្ត្ូវឧអទទសនមអៅកាន់

ព្ត្ូវអព្ជើ សអរ ើស
ក៏ ដូចជា

ព្គ្ូបែនំ

រី អងគការដដគ្ូ

រី អសវា
បដលមាន

អសវាជាក់ោក់ណាមួ យ។ ការរព្ងីក

សកមមភារអនះ អៅកាន់អសវាដដទអទៀត្ នឹងអ្វើអឡើង ែនទែ់ រីព្គ្ូបែនំមានទំ នក់ទំនងលអជាមួ យ
និយាមបែែែទសំរាែ់អនុ វត្តការបែនំជំនញគ្លីនិក
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អសវាបដលចាត្់ តាំងរួច។ ព្គ្ូបែនំ និងអសវាទទួ លការបែនំ ព្ត្ូវយល់អោយចាស់រីត្ួនទី និង
ការទទួ លែុ សព្ត្ូវរែស់រួកអគ្។

ព្គ្ូបែនំ

ព្ត្ូវបត្ចូ លរួម

និងអែដជាាចំអ

ះភារកិ ចេសំខាន់ រែស់

ែលួន។

ព្ែអែ់ទី១: ត្ួនទី និងភារទទួលែុសព្ត្ូវរែស់ការបែនំជំនញគ្លីនិក

ត្ួ នទី រែស់អសវាទទួ លការបែនំ


ព្កុមការង្ករបថទំ និងរាបាលជំ ងឺអអដស៍ ព្ត្ូវចូ លរួមកនុងការវាយត្ំ ដលរួម តាមរយៈ
ែញ្ជីព្គ្ូបែនំ និ ងែអងកើត្ោទិ ភាររួម សំរាែ់អ្វើការជាមួ យព្គ្ូបែនំ



មាន្នទៈអ្វើការជាមួ យព្គ្ូបែនំ



មាន្នទៈរាយាម និ ងែំ អរញអោយបានព្ត្ឹមព្ត្ូវ នូ វរត្៌ មានរែស់អក
ន ជំងឺ អដាយអព្ែើ
ព្បាស់ទំរង់ រត្៌ មានសដង់ដាបដលផ្ដល់អដាយមជឈមែឌលជាត្ិ

ត្ួ នទី រែស់ព្គ្ូបែនំជំនញគ្លីនិក


វាយត្ំ ដលអសវា និងែអងកើត្ោទិ ភាររួម សំរាែ់អ្វើការជាមួ យអសវា



វាយត្ំ ដលសមត្ែភារអសវា អដាយអព្ែើ ព្បាស់ ែញ្ជីដនការបែនំជំនញគ្លីនិក (Mentoring
Checklist)





ផ្តល់ការែែុត ះែណា
ត លអដាយអនុ វត្តផ្លទល់ អៅអសវារែស់ព្គ្ូបែនំ រ ឺអសវាបដលមាន
អនកជំ ងឺតាមដានអព្ចើ ន កនុងរយៈអរលដនការចុ ះកមមសិកា

ផ្តល់ការគំព្ទ កនុងការែំអរញការង្ករ អៅអសវាោទិ ភារបដលបានអព្ជើ សអរ ើស សំរាែ់
រយៈអរលយា៉ា ងត្ិ ច ៦បែ



កត្់ព្តាែទរិអសា្ន៍ និ ងវឌ្ឍនៈភារ ដនអសវាទទួ លការបែនំ



ផ្ដល់ការបកលំអ លកខែៈជាព្ែរ័នធ អៅកាន់ព្កុមការង្ករ ែនទែ់រីការបែនំជំនញគ្លីនិក
នី មួយៗ



អៅអរលចាំបាច់ គ្ឺព្ត្ូវតាមដានការអនុ វត្តន៍រែស់អសវា អដាយផ្លទល់ ឬតាមរយៈទូ រស័រទ



ចូ លរួម កនុងការែែុដ ះែណា
ដ លព្គ្ូជំនញតាមកាលកំ នត្់ បដលអរៀែចំ អដាយថ្ននក់ ជាត្ិ




ជួ យកនុងការព្ែមូ លទិននន័យ អោយបានព្ត្ឹ មព្ត្ូវ និងែញ្ូេ លកំ ែត្់ ព្តាអវជជសាស្រសត

ផ្ដល់របាយការែ៍អទៀងទត្់ រីការបែនំជំនញគ្លីនិក អៅអនកសំរែសំរល
ួ ថ្ននក់ជាត្ិ

ត្ួ នទី រែស់អនកសំរែសំរល
ួ ការបែនំជំនញគ្លីនិកថ្ននក់ ជាត្ិ


សំរែសំរល
ួ សកមមភារបែនំជំនញគ្លីនិក



អព្ជើ សអរ ើស ព្គ្ូបែនំជំនញគ្លីនិក



អព្ជើ សអរ ើស

អសវារាបាលជំ ងឺអអដស៍បដលជាអគលអៅ

អដាយបផ្អកអៅអលើការវ ិភាគ្

ទិ នន
ន ័ យកំ រ ិត្អសវា របាយការែ៍CQI និ ងរបាយការែ៍ EWI
និយាមបែែែទសំរាែ់អនុ វត្តការបែនំជំនញគ្លីនិក

Page 16



តាមដានសកមមភារបែនំជំនញគ្លីនិក

តាមរយៈរបាយការែ៍បែនំជំនញគ្លីនិក

ថ្ននក់ ជាត្ិ (សូមអមើ លឧែសមព័នទ
ធ ី ៣)


ផ្តល់បផ្នការ និងសកមមភារោទិ ភារដនការបែនំជំនញគ្លីនិក ដល់ព្គ្ូបែនំ



ធានថ្ន

ព្គ្ូបែនំោចបសវងរករបាយការែ៍

ការរាបាលអដាយឱសថព្ែឆ្ំងនឹ ង

អមអរាគ្អអដស៍ និ ងការរាបាលជំងឺឱកាសនិ យម អៅតាមអសវាមនុ សសអរញវ ័យ និង
កុ មារ បានរី អសវាបថទំបដលរួកអគ្ជួ យគំព្ទ


ធានថ្ន ព្គ្ូបែនំបដលអ្វើដំអែើរមករីត្ំែន់ អផ្សង ទទួ លបានការឧែត្ែមថ
ភ វ ិកា និង រួម
ដំ អែើរអដាយអនកសំរែសំរល
ួ ថ្ននក់ ជាត្ិ តាមការចាំបាច់





គំព្ទ និងសំរល
ួ អោយព្គ្ូបែនំចូលរួមព្ែជុំ ព្កុមការង្ករែអចេកអទសបថទំែនដ CoC និ ង
វគ្គែែុដ ះែណា
ដ លអផ្សងៗ

បថរកា និងផ្សរវផ្ាយរត្៌ មានរែស់ព្គ្ូបែនំ អដាយអ្វើែចេុែែននភាររត្៌មាន ទំ នក់
ទំ នង រវាងព្គ្ូបែនំ និ ងអសវាទទួ លការបែនំ



អ្វើការជាមួ យដដគ្ូ

អដើ មែីែអងកើត្ែណាណល័យអអឡិចព្ត្ូនិកមួ យ

ទុ កដាក់ ឯកសារអយាង

សំរាែ់ព្គ្ូបែនំ

៤. កាអនុវត្តនកា
៍ របែនំជំនញគ្លន
ី ក
ិ
៤.១. ការដាក់អោយអព្ែើព្បាស់នូវ ការបែនំជំនញគ្លីនិកអៅថ្ននក់ជាត្ិ
កមមវ ិ្ី ដនការបែនំជំនញគ្លីនិកថ្ននក់ ជាត្ិ

ចាែ់អផ្ដើមដាក់ អោយអព្ែើព្បាស់អៅកនុង

ឆ្នំ

២០១២ បផ្អកអលើរចនសមព័នធថ្ននក់ ត្ំែន់ ។ និ យាមបែែែទអនះ ព្ត្ូវបានបកបព្ែអដាយបានអព្ែើ ព្បាស់
វ ិ្ី សាស្រសដថី ម ៖
១.

កមមវ ិ្ី បែនំជំនញគ្លីនិក នឹ ងអព្ជើ សអរ ើសអសវាបថទំ អៅតាមកតាត២ យា៉ា ង គ្ឺ អសវា

បថទំ បដលអទើែែអងកើត្ថមី និង អសវាបថទំបដលព្ត្ូវការការរព្ងឹងែបនែម។ អសវារាបាល

មនុ សសអរញ វ ័យ និងកុ មារ នឹងព្ត្ូវបានវាយត្ំ ដល តាមរយៈទិនន
ន ័ យអៅមជឈមែឌលជាត្ិ។
អសវា

ណាបដលព្ត្ូវការការគំព្ទចាំបាច់ ែំផ្ុត្អនះ

ការបែនំជំនញគ្លីនិកអនះ

នឹងទទួ លបានោទិ ភារទទួ ល

(ការអរៀែចំ ការបែនំជំនញគ្លីនិក

ឧែសមព័នទ
ធ ី១)។
២.

មានអរៀែរាែ់ អៅកនុង

អគ្ព្ត្ូវអព្ជើ សអរ ើស ព្គ្ូបែនំជំនញគ្លីនិក បផ្អកអលើលកខែ័ែឌដូចខាងអព្កាម។ ព្គ្ូ

ជំ នញគ្លីនិក និងអសវាបថទំរែស់គត្់ព្ត្ូវមាន៖


ព្គ្ូអរទយបដលអ

រអរញអដាយែទរិ អសា្ន៍

ដំ អែើរការបែនំជំនញគ្លីនិក

និយាមបែែែទសំរាែ់អនុ វត្តការបែនំជំនញគ្លីនិក

អហើយមាន្នទះ

និងចូ លរួមអៅកនុង

Page 17



ទី តាំងអសវារែស់គត្់ សែិត្អៅកនុងអែត្ត និងោចអ្វើដំអែើរអដាយង្កយស្សួល អៅ
កាន់ អសវាបដលព្ត្ូវទទួ លការបែនំ



៣.

ចំ នួនអនកជំ ងឺអព្ចើ ន បដលោចធានបាន ែទរិ អសា្ន៍ កនុងការអដាះស្សាយករែី
គ្លីនិកបដលមានលកខែៈរិបាក និងសមុគ្សាមញ

ព្គ្ូបែនំ នឹងទទួ លបានការែែុដ ះែណា
ដ ល អដើមែីធានថ្នគត្់ យល់រីត្ួនទី និង

ភារទទួ លែុ សព្ត្ូវរែស់គត្់
៤.

អសវារែស់ព្គ្ូបែនំ ព្ត្ូវសែិត្អៅបកែរ អសវាបដលព្ត្ូវទទួ លការបែនំ តាមបដល

ោចអ្វើអៅបាន
៥.

សកមមភារដនការបែនំជំនញគ្លីនិក នឹងព្ត្ូវែញ្ូេ លអៅកនុងដំ អែើរការដនបផ្នការ

ព្ែត្ិ ែត្តិព្ែចាំឆ្នំ
៦.

បផ្នការដនការបែនំជំនញគ្លីនិកព្ែចាំឆ្នំ នឹងព្ត្ូវបានែអងកើត្ អដាយមានការគំព្ទ

រីកមមវ ិ្ីជាត្ិ ។

ថវ ិកាសំរាែ់ បផ្នការអនះ

ព្ែត្ិ ែត្តិព្ែចាំឆ្នំ
៧.

នឹងព្ត្ូវែញ្ូេ លអៅកនុងដំ អែើរការដនបផ្នការ

ព្ែសិនអែើ ចាំបាច់ អនកជំ នញគ្លីនិកថ្ននក់ ជាត្ិ និងអនតរជាត្ិ នឹងព្ត្ូវបានអអញ្ជើញចូ ល

រួម អហើយ មជឈមែឌលជាត្ិ ោចអសនើសុំ ការគំព្ទអនះ រី ភាគ្ី ចំរះ
ុ អទវភាគ្គ្ី និងដដគ្ូអព្ៅ
រដាាភិ បាល។

៤.២. ការអនុវត្តន៍ ការបែនំជំនញគ្លីនិក អៅអសវារាបាលជំងឺអអដស៍ សំរាែ់មនុសស
អរញវ ័យ និង កុមារ
ព្គ្ូបែនំជំនញគ្លីនិក

ព្ត្ូវចងសមព័នធភារជាមួ យអសវាទទួ លការបែនំ

កនុងចំ នួនមូ យ

បដលបានកំនត្់។ ព្គ្ូបែនំ ព្ត្ូវរកាការទទួ លែុ សព្ត្ូវគ្លីនិក អៅអសវារែស់ែួនផ្ងបដរ
ល
កនុងអរល
ផ្តល់ការបែនំ និងគំព្ទដល់អសវាដដទអទៀត្។ អៅអរលចាែ់អផ្តើមអនុ វត្តការង្ករអនះ ព្គ្ូបែនំ
មានក់ ព្ត្ូវចាែ់ អផ្តើមជួ យបែនំជំនញគ្លីនិក អៅដល់អសវា មួ យ ឬ រី រ កបនលង ។ ព្ែអែ់ទី២ ែង្កាញរី
ដំ ណាក់ កាលដនការអនុ វត្តន៍

បដលព្គ្ូបែនំមានក់ៗព្ត្ូវអ្វើ

អៅអរលបដលគត្់ ផ្ដល់ការគំព្ទដល់

អសវាបដលព្ត្ូវទទួ លការបែនំ។ ព្គ្ូបែនំ នឹងអព្ែើ ព្បាស់ឧែករែ៍បែនំជំនញគ្លីនិក បដល
មានរិរែ៍នកនុងបផ្នក ៥.២ អដើមែីគំព្ទ និ ងចងព្កងឯកសារការង្កររែស់រួកគត្់ ។
ព្ែអែ់ទី២: ការអនុវត្តន៍ ការបែនំជំនញគ្លីនិក

១. រយៈអរលដនគ្ំអរាង : វគ្គទី២ដនកមមវ ិ្ីបែនំជំនញគ្លីនិកអនះ នឹ ងចាែ់ អផ្ដើមយា៉ា ងខាលំងកាល
អដាយអព្ែើរយៈអរល ៦បែ គ្ឺ ព្គ្ូបែនំ ព្ត្ូវអ្វើការបែនំជំនញគ្លីនិក ដល់អសវាបដល
ព្ត្ូវទទួ លការបែនំ អដាយផ្លទល់ចំនួន ២ដង រ ឺ ៣ដង។ ការចុ ះបែនំជំនញគ្លីនិក ព្ត្ូវ
សងកត្់្ៃន់អៅអលើ ោទិ ភារថ្ននក់ ជាត្ិ សំខាន់ ៗ និងការព្ែឈមននរែស់អសវាបដលព្ត្ូវ

និយាមបែែែទសំរាែ់អនុ វត្តការបែនំជំនញគ្លីនិក
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ទទួ លការបែនំ។ ែនទែ់រីរយៈអរល ៦បែអនះ អសវាបដលព្ត្ូវទទួ លការបែនំ មាន
ភារកិ ចរ
េ ព្ងឹងអលើសុចន
េ ករសំខាន់ ៗ។ លិែិត្ែញ្ញ
ជ ក់ នឹងផ្ដល់អោយអសវាណា បដល
មានការរ ីកចំអរ ើន និងព្គ្ូបែនំផ្ងបដរ អៅចុ ងែញ្េែ់ ដនរយៈអរល ៦បែ។
២. ការអព្ជើសអរ ើសអសវាទទួលការបែនំ : អសវា បដលព្ត្ូវការការរព្ងឹងសមត្ែភារ នឹងព្ត្ូវ
បានអព្ជើ សអរ ើសសំរាែ់វគ្គែនទែ់ ដនកមមវ ិ្ី បែនំជំនញគ្លីនិកអនះ
អសវា

បផ្អកអលើទិននន័យដន

តាមរយៈរបាយការែ៍អំរីការរាបាលអដាយឱសថព្ែឆ្ំងនឹងអមអរាគ្អអដស៍

និ ងការរាបាលជំងឺឱកាសនិ យម ជាអរៀងរាល់ព្ត្ីមាស និ ងរបាយការែ៍ EWI។ អសវា
បដលព្ត្ូវទទួ លការបែនំ នឹ ងអព្ជើ សអរ ើសអចញរី អសវាទំងឡាយណា បដលព្ត្ូវការ
ការរព្ងឹ ងអលើសុចន
េ ករសំខាន់ ៗ រួមមាន ការអបាះែង់ ការរាបាល និងសាលែ់ អៅអរល
រាបាលជំ ងឺអអដស៍។
៣. ការអរៀែចំ : មជឈមែឌលជាត្ិ នឹងផ្ដល់ដល់ព្គ្ូបែនំ នូវទិនន
ន ័ យ និង ឯកសារចាំបាច់

រែស់អសវា និងការព្ែឈមជាក់ ោក់ បផ្អកអលើការវ ិភាគ្ទិននន័យរែស់អសវាអនះ អដើ មែី
អផ្លដត្អលើការបែនំជំនញគ្លីនិក។ សូមអមើ លឧែសមព័នធ ទី ៣ ដំ ែូនមនអនុវត្ត អរលចាែ់

អផ្ដើមការបែនំជំនញគ្លីនិក

៤. ការវាយត្ំដលអសវាបដលព្ត្ូវទទួលការបែនំ រីព្គ្ូបែនំ :

ព្គ្ូបែនំ ព្ត្ូវវាយត្ំ ដល

សមត្ែភារជំ នញគ្លីនិករែស់អសវា ការអរៀែចំ រច
ួ អស្សចរែស់អសវា និងែង្កាញ រីចំនុច
សំខាន់ ៗបដលព្ត្ូវរព្ងឹ ង អដាយអព្ែើ ព្បាស់ែញ្ជីសំរាែ់ព្គ្ូបែនំជំនញគ្លីនិក (Mentor

Cheklist)។ កមមវ ិ្ី ជាត្ិ នឹ ងជួ យព្គ្ូបែនំ កនុងការកំនត្់ និ ងរកាទុ កឯកសារ បដល
ទក់ ទងនឹងកងវះចអនលះដនការផ្គត្់ផ្ង
គ ់ សំភារៈអវជជសាស្រសដ អៅនឹងអសវាបថទំ។ សំភារៈ

បដលព្ត្ូវការរួមមាន ឱសថ អត្សដសំរាែ់ អ្វើអរាគ្វ ិនិច័ យ
ឆ
ឧែករែ៍គ្លីនិក ដូចជាជញ្ជីង
ឧែករែ៍សាដែ់ (stetoscope) និ ង ឧែករែ៍អមើ លព្ត្អចៀក(otoscope) ។ល។
៥. ការចុះបែនំជំនញគ្លីនិក : ព្គ្ូបែនំ នឹ ងអៅរិ និត្យអសវាបដលព្ត្ូវទទួលការបែនំ
អហើយ សមាជិ កដនព្កុមការង្ករទំងអស់អៅអសវាបដលព្ត្ូវទទួ លការបែនំ ក៏ ោចអៅ
អ្វើកមមសិកា អៅអសវាបថទំ និងរាបាលជំងឺអអដស៍រែស់ព្គ្ូបែនំបដរ។ ការបែនំ
ជំ នញគ្លីនិក ក៏ ោចអ្វើបានតាមរយៈទូ រស័រទ រ ឺ សារអអឡិចព្ត្ូនិក។ ព្គ្ូបែនំ ព្ត្ូវអព្ែើ
ែញ្ជីសំរាែ់ ការបែនំជំនញគ្លីនិក (Mentoring Cheklist) សំរាែ់ កត្់ ព្តាអំ រីវឌ្ឍនៈភារ
ដនជំ នញគ្លីនិក និងសមត្ែភាររែស់អសវាបដលព្ត្ូវទទួ លការបែនំ។ ព្គ្ូជំនញ ព្ត្ូវ
កត្់ព្តារី ការចំ ណាយអលើ

ការអ្វើដំអែើរ

និងការទំ នក់ទំនងអផ្សងៗ

អដើ មែីអ្វើ

របាយការែ៍ រី លទធផ្លការង្ករ និ ងទទួ លបានការទូ ទត្់ សង នូ វការចំណាយទំង
អនះ។
៦. អនុព្កុមការង្ករែអចេកអទស ថ្ននក់ជាត្ិ ដនការបថទំែនត : ព្គ្ូបែនំ ព្ត្ូវចូលរួមកិចេព្ែជុំ
ព្កុមការង្ករែអចេកអទស ថ្ននក់ ជាត្ិ សដីរី ការបថទំែនត។ កិ ចព្េ ែជុំ អនះ នឹងរិ ភាកា
និយាមបែែែទសំរាែ់អនុ វត្តការបែនំជំនញគ្លីនិក
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អដាះស្សាយ ភារែវះចអនលះ និងចំនុចអែាយអផ្សងៗ បដលរកអ

ើញអដាយ ព្គ្ូបែនំ

ជំ នញគ្លីនិក។

៧. កិចព្េ ែជុំែណា
ត ញ និងការែែុត ះែណា
ត ល : ែលឹមសារ ឬ កមមវ ិ្ី ដនកិចេព្ែជុំទំងអនះ ព្ត្ូវអផ្លត
ត្អលើដំអណាះស្សាយ កងវះខាត្ និងចំ ែុចអែាយ បដលអកើត្មានញឹកញាែ់ បដលព្គ្ូ
បែនំបានសអងកត្អ

ើញអៅតាមអសវាបដលព្ត្ូវទទួលការបែនំ។ សមាជិកដន អសវា

អនះ ព្ត្ូវចូ លរួមកិ ចេព្ែជុំ ែណា
ត ញយា៉ា ងអទៀងទត្់ ។
បានអរៀែចំ អឡើងអដាយអនកជំ នញ
បានរកអ

ការែែុដ ះែណា
ដ លនន នឹ ងព្ត្ូវ

អដើមែីអដាះស្សាយចំ នុចសំខាន់ៗ

បដលកមមវ ិ្ី ជាត្ិ

ើញ។

៨. ការវាយត្ំដល : អព្កាយរយៈអរល៦បែ អសវាបដលព្ត្ូវទទួ លការបែនំ ព្ត្ូវបាន

វាយ

ត្ំ ដល អដាយអព្ែើ ព្បាស់សុចេនករសំខាន់ ៗ និង កំនត្់ ព្តាែញ្ជីរែស់ព្គ្ូជំនញ បដលរកា
ទុ ក អដាយអនកសំរែសំរល
ួ ការបែនំជំនញគ្លីនិកថ្ននក់ ជាត្ិ។ អសវាបដលព្ត្ូវទទួ ល ការ
បែនំ ព្គ្ូជំនញ និងបផ្នកបថទំជំងឺអអដស៍ដនមជឈមែឌលជាត្ិ នឹ ងរួមគនកំនត្់ ថ្នអត្ើ
ការបែនំជំនញគ្លីនិកអនះ ព្ត្ូវែនតតាមអរលអវោបដលបានកំ ែត្់ ឬក៏ កាត្់ែនែយ ឬ
ក៏ ែញ្ឈែ់។
៩. លិែិត្សរអសើរ : លិែិត្សរអសើរ នឹងផ្តល់ជូនដល់ ព្គ្ូបែនំអំរីការែិត្ែំ ព្ែឹងបព្ែងរែស់
គត្់ និង អសវាបដលមានការរ ីកចំ អរ ើនែពស់។
១០. អៅចុងែញ្េែ់ ដនការបែនំជំនញគ្លីនិកវគ្គអនះ ចំនួនអសវាថមីបដលព្ត្ូវបានទទួ ល ការ
បែនំ នឹងព្ត្ូវបានអព្ជើ សអរ ើស សំរាែ់ ការបែនំជំនញគ្លីនិកវគ្គែនត

៤.៣. ការគំព្ទ និងអលើកទឹកចិត្ស
ត ំរាែ់ការបែនំជំនញគ្លីនិក
ព្គ្ូបែនំ និងអសវាទទួ លការបែនំ ព្ត្ូវបានគំព្ទដូ ចខាងអព្កាម៖


ព្គ្ូបែនំ ព្ត្ូវទទួ លថវ ិកាសំរាែ់ ការអ្វើដំអែើរ ទូរស័រទ និ ងទំ នក់ទំនង តាមសារអអឡិច
ព្ត្ូនិក




ព្គ្ូបែនំ និងអសវាបដលព្ត្ូវទទួ លការបែនំ នឹ ងទទួ លបានលិែិត្សរអសើរ

ព្គ្ូបែនំ នឹងទទួ លបានឱកាសសំរាែ់ ការអភិវឌ្ឍន៍ វ ិជាជជីវៈ តាមបែែបផ្ន ២យា៉ា ង ៖


មជឈមែឌលជាត្ិ នឹងអអញ្ជើញអនកជំ នញអនតរជាត្ិ មកបចករ ំបលកែទរី អសា្ន៍ កុង
ន
សិកាខសាោែែុដ ះែណា
ដ លជំ នញគ្លីនិក



ព្គ្ូបែនំបដលបានអព្ជើ សអរ ើស ោចព្ត្ូវបានគំព្ទកនុងការចូ លរួមវគ្គែែុដ ះែណា
ដ ល
កនុងព្ែអទស និ ងកិចេព្ែជុំអនតរជាត្ិ នន

និយាមបែែែទសំរាែ់អនុ វត្តការបែនំជំនញគ្លីនិក
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ព្គ្ូបែនំ នឹងោចចូ លយករ័ត្៌មាន រីែណាណល័យអអឡិចព្ត្ូនិក (electronic library) បដល
រកាទុកអដាយថ្ននក់ ជាត្ិ។ ឯកសារទំងអនះ រួមមានអគលការែ៍បែនំ និយាមបែែែទ
សំរាែ់អនុវត្ត ឯកសារវ ិទាសាស្រសតថីៗ
ម បានរីទសសនវដតីអនតរជាត្ិ និ ងឯកសារជំនួយសាមរត្ី




ព្គ្ូបែនំ នឹងមានឱកាសទទួ លបានការែែុត ះែណា
ត លែនតអៅថ្ននក់ ជាត្ិ និងអនតរជាត្ិ
ព្កុមការង្ករបថទំ

និ ងរាបាលជំងឺអអដស៍

បដលអ្វើដំអែើរ

អៅអសវាបដលព្ត្ូវទទួ ល

ការបែនំ នឹងទទួ លបាននូ វការទូ ទត្់ដថលអ្វើដំអែើរ និ ងថវ ិកាសំរាែ់ ការទំ នក់ទំនងអនះ


អសវាបដលព្ត្ូវទទួ លការបែនំ នឹងទទួ លបានការអកាត្សរអសើរ និងទទួ លសាគល់ថ្ន បាន
ែញ្េែ់ អដាយអជាគ្ជ័ យកនុងការបែនំជំនញគ្លីនិក។

៥. ការតាមដាន នរ
ិ ការវាយត្ំនល
៥.១. វ ិ្ីសាស្រសតដនការតាមដាននិងវាយត្ំដល
វ ិ្ី សាស្រសដដនការបែនំជំនញគ្លីនិក គ្ឺ ព្ត្ូវតាមដាន តាមរយៈការរិនិត្យជាអទៀងទត្់ នូ វ
សុចេនករបដលមានស្សាែ់ រែស់មជឈមែឌលជាត្ិ ក៏ដូចជាការព្ែមូ ល និ ងរិនិត្យសុចេនករជាក់ ោក់
សំរាែ់ ការបែនំជំនញគ្លីនិក។ ការតាមដាន និង វាយត្ំ ដល រួមមាន ៖


ទិ នន
ន ័ យដនការបែនំជំនញគ្លីនិក

ព្ត្ូវព្ែមូ ល

តាមរយៈែញ្ជីដនការបែនំជំនញគ្លីនិក

(Mentoring Checklist) រែស់ព្គ្ូបែនំ និ ង ព្ត្ូវអ្វើរបាយការែ៍ អៅអនកសំរែសំរល
ួ ថ្ននក់
ជាត្ិ


ទិ នន
ន ័ យដនការបែនំជំនញគ្លីនិក ព្ត្ូវបានអព្ែើព្បាស់ កនុងការវាយត្ំ ដលរី ការព្គ្ែដែដែ់

និ ងការែំ អរញការង្កររែស់អសវា ក៏ដូចជាកំ នត្់កងវះខាត្ដនអសវា។ ទិ នន
ន ័យដនការបែនំ
ជំ នញគ្លីនិក

ព្ត្ូវរាយការែ៍អៅអនកសំរែសំរល
ួ ថ្ននក់ ជាត្ិ

បដលជាអនកសំអយាគ្ទិ នន
ន ័យ

និ ង រាយការែ៍ជូ នអៅអនុ ព្កុមការង្ករែអចេកអទស បថទំ និងរាបាលជំ ងឺអអដស៍មនុ សស
អរញវ ័យ និ ង កុ មារ។


ព្គ្ូបែនំ នឹងជួែគនជាអទៀងទត្់ អដើមែីផ្លលស់ែូររត្៌
ដ
មាន បចករ ំបលកគ្ំ និត្ និ ង សព្មិត្
សព្មាំងវ ិ្ី សាស្រសដ។ កមមវ ិ្ី ជាត្ិ ព្ត្ូវចូ លរួមកិ ចព្េ ែជុំផ្ដល់រត្៌ មានព្ត្លែ់អនះ



របាយការែ៌ រី សុចេនកររព្ងឹ ងគ្ុ ែភារ មាន CQI និង EWI នឹ ងអព្ែើ ព្បាស់អដាយ កមមវ ិ្ី
ជាត្ិ ព្គ្ូជំនញ និងអសវាទទួ លការបែនំ អដើ មែីរិនិត្យរីគ្ុែភារដនអសវា មូ លដាាន មុន
និ ង អព្កាយ ការបែនំជំនញគ្លីនិក។

៥.២. ឧែករែ៍សំរាែ់ការបែនំជំនញគ្លីនិក
ការអព្ែើព្បាស់ឧែករែ៍ជាឯកសារ (paper based tools) ព្ត្ូវបានអព្ែើព្បាស់អដាយអនកសំរែ
សំរល
ួ ថ្ននក់ ជាត្ិ និង ព្គ្ូបែនំ អដើ មែីកត្់ ព្តា និងអ្វើរបាយការែ៍ អំ រីសកមមភារដនការបែនំ
និយាមបែែែទសំរាែ់អនុ វត្តការបែនំជំនញគ្លីនិក
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ជំ នញគ្លីនិក។ ព្គ្ូជំនញ ព្ត្ូវបចកឯកសារចំ លងដនែញ្ជីសំរាែ់ ការបែនំជំនញគ្លីនិក (Mentoring
Checklist) មួ យចាែ់ ជូនអសវាបដលព្ត្ូវទទួ លការបែនំ អហើយរកាទុកែលួនឯង មួ យចាែ់ និ ង អផ្ាើ
មួ យចាែ់ ជូ នអៅមជឈមែឌលជាត្ិ អៅអរៀងរាល់ព្ត្ី មាស។ តារាងទី ២ សអងខែរីមាត្ិ កា និង
អគលែំ ែងដនឧែករែ៍នី មួយៗ

តារាងទី២: សអងខែឧែករែ៍បែនំជំនញគ្លីនិក
អឈាមះឧែករែ៍

អសចកតីអ្ិែាយ

ែញ្ជីសំរាែ់ ការបែនំជំនញ
គ្លីនិក (Mentoring Checklist)

ជួយបែនំ កនុងការវាយត្ំ ដល
អសវា និងការអនុ វត្តន៍ អគល

អគលែំែង
អដើមែីបែនំ កនុងការបែនំជំនញគ្លីនិក

ការែ៍បែនំ
របាយការែ៍ សតីរីវឌ្ឍនភារ

ទំរង់របាយការែ៍ អដើមែីគំព្ទ

អដើមែីសអងខែ និងទទួ លែុ សព្ត្ូវ ចំ អ

ដនការបែនំជំនញគ្លីនិក

ការចំ ណាយថវ ិកា និងសំរែសំ

បែនំជំនញគ្លីនិករែស់ព្គ្ូបែនំ ដល់

រួលសកមមភារ

អសវាបដលព្ត្ូវទទួលការបែនំ និងកំែត្់
អោយអ

ះការ

ើញអសវាបដលព្ត្ូវការចាំបាច់ នូវ

ការគំព្ទ
របាយការែ៍ដនការបែនំ

(អមើល សុចេនករដនការតាមដាន)

ជំនញគ្លីនិក

៥.៣. សុចន
េ ករដនការតាមដាន
វ ិ្ី សាស្រសដដនការបែនំជំនញគ្លីនិកអនះ គ្ឺព្ត្ូវតាមដាន តាមរយៈការព្ែមូ ល និ ង រិនិត្យជា
ព្ែចាំ

នូ វសុចេនករជាក់ោក់មួយចំនួន។

សុចេនករខាងអព្កាមអនះ

នឹ ងព្ត្ូវព្ែមូ ល

តាមរយៈ

របាយការែ៍ ដនការបែនំជំនញគ្លីនិក អដាយអនកសំរែសំរល
ួ ថ្ននក់ ជាត្ិ បដលបានមករី ព្ែភរដូច
ខាងអព្កាម។ របាយការែ៍អនះ ព្ត្ូវបានចងព្កងអរៀងរាល់ ៦បែ និង ែង្កាញជូ ន ព្កុមសនលដន
ការ
ូ
តាមដានការបថទំ

និងរាបាលអដាយឱសថព្ែឆ្ំងនឹ ងអមអរាគ្អអដស៍

(ព្កុមព្គ្ូជំនញសនល)។
ូ

សុចេនករទំងអស់ នឹ ងព្ត្ូវអព្ែើ ព្បាស់ជាមូ លដាាន អដើមែីវាយត្ំ ដល ការែំ អរញការង្កររែស់អសវា
និ ងសកមមភារចំ ែង ដនការបែនំជំនញគ្លីនិក។

និយាមបែែែទសំរាែ់អនុ វត្តការបែនំជំនញគ្លីនិក
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សុចន
េ ករែញ្ញ
ជ ក់អំរីដំអែើរការ (រយៈអរល ៦បែ)
១. ចំនួនអសវាទទួលការបែនំជំនញគ្លីនិក

អសវារាបាលជំងឺអអដស៍សំរាែ់ មនុសសអរញវ ័យ

អសវារាបាលជំងឺអអដស៍សំរាែ់ កុមារ

មនុសសអរញវ ័យបដលបានទទួលការបែនំជំនញគ្លី

កុមារ បដលបានទទួលការបែនំជំនញគ្លីនិក

ភាគ្យក

:

ចំនួនអសវារាបាលជំងឺអអដស៍សំរាែ់

ភាគ្យក

:

ចំនួនអសវារាបាលជំងឺអអដស៍សំរាែ់

និក
ព្ែភរទិននន័យ : របាយការែ៍អំរីដំអែើរការដនការបែនំជំនញគ្លីនិក
ឯកសារអយាង : និយាមបែែែទសំរាែ់អនុ វត្តការបែនំជំនញគ្លីនិក អដើមែីរព្ងឹងគ្ុ ែភារអសវាបថទំ
រាបាលជំងឺអអដស៍សំរាែ់មនុសសអរញវ ័យ និង កុមារឆ្នំ ២០១៤

២. ចំនួនព្គ្ូបែនំជំនញគ្លីនិក

អសវារាបាលជំងឺអអដស៍សំរាែ់ មនុសសអរញវ ័យ

អសវារាបាលជំងឺអអដស៍សំរាែ់ កុមារ

បែ

ការបែនំដល់អសវារាបាលជំងឺអអដស៍សំរាែ់

ភាគ្យក : ចំនួនព្គ្ូបែនំជំនញគ្លីនិកបដលអ្វើការ
នំដល់អសវារាបាលជំងឺអអដស៍ សំរាែ់ មនុសស

អរញវ ័យ

ភាគ្យក : ចំនួនព្គ្ូបែនំជំនញគ្លីនិក បដលអ្វើ
កុមារ

ព្ែភរទិននន័យ : របាយការែ៍អំរីដំអែើរការដនការបែនំជំនញគ្លីនិក
ឯកសារអយាង : និយាមបែែែទសំរាែ់អនុ វត្តការបែនំជំនញគ្លីនិក អដើមែីរព្ងឹងគ្ុ ែភារអសវាបថទំ
រាបាលជំ ងឺអអដស៍សំរាែ់មនុសសអរញវ ័យ និង កុមារឆ្នំ ២០១៤

៣. ចំនួនការបែនំជំនញគ្លីនិកបដលបានអនុវត្ត
អសវារាបាលជំងឺអអដស៍សំរាែ់ មនុសសអរញវ ័យ

អសវារាបាលជំងឺអអដស៍សំរាែ់ កុមារ

អនុវត្តអៅអសវារាបាលជំងឺអអដស៍សំរាែ់ មនុសស

បានអនុវត្តអៅអសវារាបាលជំងឺអអដស៍សំរាែ់ កុមារ

ភាគ្យក : ចំនួនការចុះបែនំជំនញគ្លីនិកបដលបាន

ភាគ្យក

:ចំនួនការចុះបែនំជំនញគ្លីនិកបដល

អរញ វ ័យ
ព្ែភរទិននន័យ : របាយការែ៍អំរីដំអែើរការដនការបែនំជំនញគ្លីនិក
ឯកសារអយាង : និយាមបែែែទសំរាែ់អនុ វត្តការបែនំជំនញគ្លីនិក អដើមែីរព្ងឹងគ្ុ ែភារអសវាបថទំ
រាបាលជំងឺអអដស៍សំរាែ់មនុសសអរញវ ័យ និង កុមារឆ្នំ ២០១៤

និយាមបែែែទសំរាែ់អនុ វត្តការបែនំជំនញគ្លីនិក
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សុចន
េ ករវាយត្ំដលដនការទទួលបានអសវា (រយៈអរល ៦បែ)
៤. ចំនួន និង ភាគ្រយដនមនុសសអរញវ ័យ និង កុមារ បដលចុះអឈាមះថមី អៅអសវាបថទំរាបាលជំងឺ
អអដស៍ អហើយបានស្សាវព្ជាវរកជំងឺរអែង អៅអរលមករិនិត្យអលើកទី១
អសវារាបាលជំងឺអអដស៍សំរាែ់ មនុសសអរញវ ័យ

អសវារាបាលជំងឺអអដស៍សំរាែ់ កុមារ

កនុងអសវាបថទំរាបាលជំងឺអអដស៍

បថទំជំងឺអអដស៍ បានកត្់ ព្តា ថ្នបានស្សាវព្ជាវរក

ភាគ្យក

ចំនួនមនុសសអរញវ ័យបដលចុះអឈាមះថមី

:

បានកត្់ព្តាថ្ន

ភាគ្យក : ចំនួនកុមារបដលចុ ះអឈាមះថមីអៅកនុងអសវា

បានស្សាវព្ជាវ រកអរាគ្សញ្ញាជំងឺរអែងអៅអរលរិនិត្យ

អរាគ្សញ្ញាជំងឺរអែងអៅអរលរិនិត្យអលើកទី ១

អលើកទី១

(កំនត្់ព្តាការស្សាវព្ជាវរកអរាគ្សញ្ញាជំងឺរអែងចំនួន

(កំនត្់ព្តាការស្សាវព្ជាវរកអរាគ្សញ្ញាជំងឺរអែងចំនួន

៣)

៣)

ភាគ្បែង : ចំនួនកុមារបដលចុះអឈាមះថមី កនុងអសវា

ភាគ្បែង

ចំនួនមនុសសអរញវ ័យបដលចុះអឈាមះថមី

:

បថទំជំងឺអអដស៍អៅអសវារាបាលកុ មារ

កនុងអសវាបថទំជំងឺអអដស៍អៅអសវារាបាលមនុសស
អរញ វ ័យ

ព្ែភរទិននន័យ : របាយការែ៍អំរីអសវារាបាលជំងឺអអដស៍អលើមនុ សសអរញវ ័យ និង កុមារ
(Adult and Pediatric Database)
ឯកសារអយាង : និយាមបែែែទសំរាែ់អនុ វត្ត Three I’s អៅអសវាបថទំរាបាលែនត បែអមសា ឆ្នំ២០១០

៥. ចំនួន និង ភាគ្រយដនស្រសដមា
ី នដផ្ទអ

ះផ្ទកអមអរាគ្អអដស៍
បដលទទួលបានការរាបាលអដាយ
ុ

ឱសថព្ែឆ្ំងនឹងអមអរាគ្អអដស៍ (តាមជំអរ ើស B+)
អសវារាបាលជំងឺអអដស៍សំរាែ់ មនុសសអរញវ ័យ
ភាគ្យក

:

ចំនួនស្រសដីមានដផ្ទអ

ះផ្ទុកអមអរាគ្អអដស៍បានចាែ់ អផ្ដើមទទួ លការ

រាបាលអដាយឱសថព្ែឆ្ំងនឹងអមអរាគ្អអដស៍
ែូក
អនះ

មុនអរលមានដផ្ទអ

ះអលើកអនះ

ចំនួនស្រសដីបានចាែ់ អផ្ដើមទទួលការរាបាលកនុងអរលកំរុងមានដផ្ទអ
និងចំនួនស្រសដីបានចាែ់អផ្ដើមទទួលការរាបាលអរលឈឺអ

ភាគ្បែង : ចំនួនស្រសដីមានដផ្ទអ

ះផ្ទុកអមអរាគ្អអដស៍ទំងអស់បដលរកអ

អសវារាបាលជំងឺអអដ
ស៍សំរាែ់កុមារ

ះអលើក
ះសំរាល
ើញអៅ

អសវាមនុ សសអរញវ ័យ កនុងរយៈអរលវាយត្ំ ដល ៦បែ

ព្ែភរទិននន័យ : របាយការែ៍អំរីអសវារាបាលជំងឺអអដស៍អលើមនុ សសអរញវ ័យ (Adult Database)
ឯកសារអយាង : អគលការែ៍បែនំ ជាត្ិ សំរាែ់ែង្កករការចមលងអមអរាគ្អអដស៍រី មាដយ អៅកូន ឆ្នំ២០១១

និយាមបែែែទសំរាែ់អនុ វត្តការបែនំជំនញគ្លីនិក
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៦. ចំនួន និង ភាគ្រយដនអនកជំងឺអអដស៍អរញវ ័យ និងកុមារ បដលអបាះែង់ការរាបាល
អសវារាបាលជំងឺអអដស៍សំរាែ់ មនុសសអរញវ ័យ

អសវារាបាលជំងឺអអដស៍សំរាែ់ កុមារ

រាបាលអៅអសវារយៈអរល៦បែដនការវាយត្ំ ដល

រាបាលអៅអសវា រយៈអរល៦បែ ដនការវាយត្ំដល

ចំនួនអនកជំងឺអអដស៍អរញវ ័យអបាះែង់ ការ

ភាគ្យក:
ភាគ្បែង

:

ចំនួនអនកជំងឺអអដស៍អរញវ ័យអៅអសវា

ភាគ្យក:

ចំនួនកុមារមានអមអរាគ្អអដស៍អបាះែង់ ការ

ភាគ្បែង : ចំនួនកុមារអៅអសវារាបាល

រាបាល
ព្ែភរទិននន័យ : របាយការែ៍អសវារាបាលមនុសសអរញវ ័យ និង កុមារ (Adult and Pediatric Database)
ឯកសារអយាង : អគលការែ៍បែនំ ជាត្ិ សដីរីការរាបាលអដាយ ឱសថព្ែឆ្ំងអមអរាគ្អអដស៍អលើមនុ សស
អរញវ ័យ និងវ ័យជំទង់ ឆ្នំ២០១២

៧. ចំនួន និង ភាគ្រយដនមនុសសអរញវ ័យ និងកុមារផ្ទកអមអរាគ្អអដស៍
បដលសាលែ់
ុ
អសវារាបាលជំងឺអអដស៍សំរាែ់ មនុសសអរញវ ័យ

អសវារាបាលជំងឺអអដស៍សំរាែ់ កុមារ

កនុង រយៈអរល៦បែ ដនការវាយត្ំដល

កនុងរយៈអរល៦បែ ដនការវាយត្ំដល

ភាគ្យក: ចំនួនអនកជំងឺអអដស៍អរញវ ័យសាលែ់ អៅអសវា
ភាគ្បែង : ចំនួនអនកជំងឺអអដស៍អរញវ ័យអសវារាបាល

ភាគ្យក: ចំនួនកុមារមានជំ ងឺអអដស៍ បដលបានសាលែ់
ភាគ្បែង:ចំនួនកុមារមានជំងឺអអដស៍ អៅអសវារាបាល

ព្ែភរទិននន័យ : របាយការែ៍អំរីអសវារាបាលជំងឺអអដស៍អលើមនុ សសអរញវ ័យ និង កុមារ
(Adult and Pediatric Database)
ឯកសារអយាង : អគលការែ៍បែនំ ជាត្ិ សដីរីការរាបាលអដាយឱសថព្ែឆ្ំងអមអរាគ្អអដស៍ អៅអលើមនុសស
អរញវ ័យ និងវ ័យជំទង់ ឆ្នំ២០១២

៨. ចំនួន និង ភាគ្រយដនកុមារអកើត្រីមាដយផ្ទកអមអរាគ្អអដស៍
បដលទទួលបានការរាបាលែង្កករអដាយឱ
ុ
សថព្ែឆ្ំងនឹងអមអរាគ្អអដស៍ អដើមែីកាត្់ែនែយការចមលងអមអរាគ្អអដស៍ រីមាដយអៅកូន
អសវាមនុ សសជំងឺអអដស៍សំ
រាែ់អរញវ ័យ

អសវារាបាលជំងឺអអដស៍សំរាែ់ កុមារ
ភាគ្យក

:

ចំនួនកុមារអកើត្រីមាដយផ្ទុកអមអរាគ្អអដស៍

បដលទទួលបានការ

រាបាលែង្កករអដាយឱសថព្ែឆ្ំងនឹងអមអរាគ្អអដស៍
ភាគ្បែង : ចំនួនស្រសដីមានដផ្ទអ

ះផ្ទុកអមអរាគ្អអដស៍ទំងអស់បដលរកអ

ើញ

ព្ែភរទិននន័យ : របាយការែ៍អំរីកុមារអកើត្រី មាដយផ្ទុកអមអរាគ្អអដស៍(Exposed Infant Database)

ឯកសារអយាង : និយាមបែែែទសំរាែ់ ការអនុ វត្តន៍ New Pediatric HIV Infections and Congenital Syphilis in
Cambodia, ឆ្នំ២០១២

និយាមបែែែទសំរាែ់អនុ វត្តការបែនំជំនញគ្លីនិក
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៩. ចំនួន និង ភាគ្រយដនកុមារអកើត្រីមាដយផ្ទកអមអរាគ្អអដស៍
បដលទទួលបានការរាបាលែង្កករអដាយឱ
ុ
សថCotrim អៅអរលោយុ ២បែ
អសវារាបាលជំងឺអអដស៍សំ
រាែ់មនុសសអរញវ ័យ

អសវារាបាលជំងឺអអដស៍សំរាែ់ កុមារ

ភាគ្យក:ចំនួនកុមារអកើត្រី មាដយផ្ទុកអមអរាគ្អអដស៍ បដលទទួលបានការរាបាល
ែង្កករ

អដាយឱសថCotrim អៅោយុ ២បែ កនុងរយៈអរល ៦បែ ដនការវាយត្ំដល

ភាគ្បែង : ចំនួនកុមារអកើត្រីមាដយផ្ទុកអមអរាគ្អអដស៍ទំងអស់បដលរកអ
រយៈអរល ៦បែដនការវាយត្ំដល

ើញកនុង

ព្ែភរទិននន័យ : របាយការែ៍អំរីកុមារអកើត្រី មាដយផ្ទុកអមអរាគ្អអដស៍(Infant Database)

ឯកសារអយាង : និយាមបែែែទសំរាែ់ ការអនុ វត្តន៍ New Pediatric HIV Infections and Congenital Syphilis in
Cambodia, ឆ្នំ២០១២

១០. ចំនួន និង ភាគ្រយដនកុមារអកើត្រីមាដយផ្ទកអមអរាគ្អអដស៍
បដលទទួលបានការអ្វើអត្សដ DNA-PCR
ុ
អលើកទី១ អៅោយុ ២បែ
អសវារាបាលជំងឺអអដស៍
សំរាែ់ មនុសសអរញវ ័យ

អសវារាបាលជំងឺអអដស៍សំរាែ់ កុមារ

ភាគ្យក : ចំនួនកុមារអកើត្រី មាដយផ្ទុកអមអរាគ្អអដស៍ បដលទទួលបានការអ្វើអត្សដ
DNA-PCR អលើកទី១ អៅោយុ ២បែ កនុងរយៈអរល ៦បែដនការវាយត្ំ ដល

ភាគ្បែង : ចំនួនកុមារអកើត្រីមាដយផ្ទុកអមអរាគ្អអដស៍ទំងអស់បដលរកអ

ើញអៅ

អសវារាបាលជំងឺអអដស៍សំរាែ់ កុមារកនុងរយៈអរល ៦បែដនការវាយត្ំ ដល

ព្ែភរទិននន័យ : របាយការែ៍អំរីកុមារអកើត្រី មាដយផ្ទុកអមអរាគ្អអដស៍(Infant Database)

ឯកសារអយាង : និយាមបែែែទសំរាែ់ ការអនុ វត្តន៍ New Pediatric HIV Infections and Congenital Syphilis in
Cambodia, ឆ្នំ២០១២

១១. ចំនួន និង ភាគ្រយដនកុមារអកើត្រីមាដយផ្ទកអមអរាគ្អអដស៍
បដលទទួលបានការរាបាលអដាយ
ុ
សថព្ែឆ្ំងនឹងអមអរាគ្អអដស៍ កនងរយៈអរល
២សបាដហ៍ ែនទែ់រីអត្សដវ ិជជមាន
ុ
អសវារាបាលជំងឺអអដស៍
សំរាែ់មនុ សសអរញវ ័យ

អសវារាបាលជំងឺអអដស៍សំរាែ់ កុមារ

ភាគ្យក:ចំនួនកុមារអកើត្រី មាដយផ្ទុកអមអរាគ្អអដស៍

ឱ

បដលទទួលបានការរាបាល

អដាយឱសថព្ែឆ្ំងអមអរាគ្អអដស៍ កនុងរយៈអរល ២សបាដហ៍ ែនទែ់រីអត្សដDNAPCRអលើកទី១ វ ិជជមាន កនុងរយៈអរល ៦បែដនការវាយត្ំ ដល

ភាគ្បែង : ចំនួនកុមារអកើត្រី មាដយផ្ទុកអមអរាគ្អអដស៍ទំងអស់បដលអ្វើអត្សដDNA PCRអលើកទី១ វ ិជជមានកនុងរយៈអរល ៦បែដនការវាយត្ំ ដល

ព្ែភរទិននន័យ : របាយការែ៍អំរីកុមារអកើត្រី មាដយផ្ទុកអមអរាគ្អអដស៍( Exposed Infant Database)

ឯកសារអយាង : និយាមបែែែទសំរាែ់ ការអនុ វត្តន៍ New Pediatric HIV Infections and Congenital Syphilis in
Cambodia, ឆ្នំ២០១២
និយាមបែែែទសំរាែ់អនុ វត្តការបែនំជំនញគ្លីនិក
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១២. ចំនួន និង ភាគ្រយដនអនកជំងឺអអដស៍អរញវ ័យ និងកុមារ បដលមាន CD4< 200 ទទួលបានការ
រាបាលែង្កករអដាយឱសថCotrim

អសវារាបាលជំងឺអអដស៍សំរាែ់ មនុសសអរញវ ័យ

អសវារាបាលជំងឺអអដស៍សំរាែ់ កុមារ

ែង្កករអដាយឱសថCotrim អៅអសវាPre-ART/ART កនុង

អដាយឱសថCotrim អៅអសវាPAC កនុងរយៈអរល៦បែ

ភាគ្បែង : ចំនួនអនកជំងឺអអដស៍អរញវ ័យ ទទួ លការ

ភាគ្បែង : ចំនួនកុមារមានជំ ងឺអអដស៍រាបាលជំងឺអអដ

ភាគ្យក : ចំនួនមនុសសអរញវ ័យទទួ លការរាបាល
រយៈអរល៦បែ ដនការវាយត្ំដល

រាបាលជំ ងឺអអដស៍បដលមាន CD4< 200

ភាគ្យក

:

ចំនួនកុមារទទួ លបានការរាបាលែង្កករ

ដនការវាយត្ំដល

ស៍បដលមាន CD4< 200

ព្ែភរទិននន័យ : របាយការែ៍អំរីអសវារាបាលជំងឺអអដស៍អលើមនុ សសអរញវ ័យ និង កុមារ
(Adult and Pediatric Database)
ឯកសារអយាង : អគលការែ៍បែនំ ថ្ននក់ ជាត្ិ សំរាែ់ ការរាបាលអដាយឱសថព្ែឆ្ំងនឹងអមអរាគ្អអដស៍អលើ
មនុសសអរញវ ័យ និងកុ មារវ ័យជំទង់ ឆ្នំ២០១២
និយាមបែែែទសំរាែ់ ការអនុ វត្តន៍ New Pediatric HIV Infections and Congenital Syphilis in
Cambodia, ឆ្នំ២០១២

១៣. ចំនួន និង ភាគ្រយដនអនកជំងឺអអដស៍ អរញវ ័យ និងកុមារ បដលមាន CD4< 100 ទទួលបានការ
រាបាល ែង្កករអដាយឱសថFluconazole

អសវារាបាលជំងឺអអដស៍សំរាែ់ មនុសសអរញវ ័យ

អសវារាបាលជំងឺអអដស៍សំរាែ់ កុមារ

រាបាល

ការរាបាលែង្កករ អដាយឱសថFluconazole អៅអសវា

ភាគ្យក:ចំនួនអនកជំងឺអអដស៍អរញវ ័យទទួ លបានការ
ែង្កករអដាយឱសថFluconazole

អៅអសវា

ភាគ្យក : ចំនួនកុមារមានអមអរាគ្អអដស៍ ទទួលបាន

Pre-ART/ART កនុងរយៈអរល៦បែ ដនការវាយត្ំដល

PAC កនុងរយៈអរល៦បែ ដនការវាយត្ំដល

ART/ART បដលមាន CD4< 100

បដលមាន CD4< 100

ភាគ្បែង : ចំនួនអនកជំងឺអអដស៍អរញវ ័យអៅអសវា Pre-

ភាគ្បែង : ចំនួនកុមារអៅអសវារាបាលអមអរាគ្អអដស៍

ព្ែភរទិននន័យ : របាយការែ៍អំរីអសវារាបាលជំងឺអអដស៍អលើ មនុ សសអរញវ ័យ និង កុមារ
(Adult and Pediatric Database)
ឯកសារអយាង : អគលការែ៍បែនំ ថ្ននក់ ជាត្ិ សំរាែ់ ការរាបាលអដាយឱសថព្ែឆ្ំងនឹងអមអរាគ្អអដស៍អលើ
មនុសសអរញវ ័យ និងកុ មារវ ័យជំទង់ ឆ្នំ២០១២

និយាមបែែែទសំរាែ់ ការអនុ វត្តន៍ New Pediatric HIV Infections and Congenital Syphilis in
Cambodia, ឆ្នំ២០១២

និយាមបែែែទសំរាែ់អនុ វត្តការបែនំជំនញគ្លីនិក

Page 27

១៤. ចំនួន និងភាគ្រយដនអនកជំងឺអអដស៍ អរញវ ័យ និងកុមារ បដលរាបាលអដាយឱសថព្ែឆ្ំងនឹង អម
អរាគ្អអដស៍ អលើសរី ១ឆ្នំ ទទួលបានការអ្វើអត្សដ VL យា៉ា ងអហាចណាស់មង
ដ កាលរីរយៈអរល ៦បែ
កនលងអៅ

អសវារាបាលជំងឺអអដស៍សំរាែ់ មនុសសអរញវ ័យ

អសវារាបាលជំងឺអអដស៍សំរាែ់ កុមារ

ការអ្វើអត្សដ VL យា៉ា ងអហាចណាស់មដងអៅអសវាPre-

ការអ្វើអត្សដ VL យា៉ា ងអហាចណាស់មដង អៅអសវា PAC

ART/ART កនុងរយៈអរល៦បែ ដនការវាយត្ំដល

កនុងរយៈអរល៦បែដនការវាយត្ំដល

ទទួលការរាបាលអៅអសវាPre-ART/ARTយា៉ា ងអហាច

ទទួលការរាបាលអៅអសវា PAC យា៉ា ងអហាចណាស់

ណាស់ រយៈអរល១ឆ្នំ

រយៈអរល១ឆ្នំ

ភាគ្យក

ភាគ្បែង

ចំនួនអនកជំងឺអអដស៍អរញវ ័យទទួ លបាន

:

:

ចំនួនអនកជំងឺអអដស៍ អរញវ ័យទំងអស់

ភាគ្យក : ចំនួនកុមារមានអមអរាគ្អអដស៍ទទួលបាន

ភាគ្បែង

:

ចំនួនកុមារមានអមអរាគ្អអដស៍ទំងអស់

ព្ែភរទិននន័យ : របាយការែ៍អំរីអសវារាបាលជំងឺអអដស៍អលើមនុ សសអរញវ ័យ និង កុមារ
(Adult and Pediatric Database)
ឯកសារអយាង : អគលការែ៍បែនំ ថ្ននក់ ជាត្ិ សំរាែ់ ការរាបាលអដាយឱសថព្ែឆ្ំងនឹងអមអរាគ្អអដស៍អលើ
មនុសសអរញវ ័យ និងកុ មារវ ័យជំទង់ ឆ្នំ២០១២

១៥. ចំនួន និង ភាគ្រយដនអនកជំងឺអអដស៍អរញវ ័យ បដលទទួលបាន ការែង្កករវ ិជជមាន
អសវារាបាលជំងឺអអដស៍សំរាែ់ មនុសសអរញវ ័យ

អសវារាបាល

ការែង្កករវ ិជជមាន (យា៉ា ងអហាចណាស់ ចំនួនែី ចំនុចដនអសវាខាងអព្កាម) ៖

រាែ់កុមារ

ភាគ្យក : ចំនួនមនុសសអរញវ ័យផ្ទុកអមអរាគ្អអដស៍បដលទទួលបាន ការផ្ដល់ការព្ែឹ ការី
-

ផ្ដល់ព្ែឹកា និង ការអែ់រ ំកនុងការអព្ែើ ព្បាស់អស្សាមអនម័ យ

ជំងឺអអដស៍សំ

ផ្ដល់ព្ែឹកា អំរីការអព្ែើ ព្បាស់ឱសថព្ែឆ្ំងអមអរាគ្អអដស៍ព្ត្ឹមព្ត្ូវ

-

ផ្ដល់ព្ែឹកា អំរីការរនារកំ អែើត្ និង អសវារ ំលូត្កូនបដលមានសុវត្ែិភារ

-

អសវារាបាលដនជំងឺរអែង

-

ការែង្កករជំ ងឺកាមអរាគ្ និង ការព្គ្ែ់ព្គ្ងករែី

ភាគ្បែង : ចំនួនមនុសសអរញវ ័យផ្ទុកអមអរាគ្អអដស៍ទំងអស់ អៅអសវាPre-ART/ART សំ
រាែ់មនុសសអរញវ ័យ កនុង រយៈអរលវាយត្ំដល ៦បែ

ព្ែភរទិននន័យ : របាយការែ៍អំរីអសវារាបាលជំងឺអអដស៍សំរាែ់មនុ សសអរញវ ័យ (Adult Database)

ឯកសារអយាង : អគលការែ៍បែនំសំរាែ់ អនុវត្តការែង្កករវ ិជជមានកនុងចំអនមអនកផ្ទុកអមអរាគ្អអដស៍អៅ
ព្ែអទសកមពុជា ឆ្នំ២០១០
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១៦. ចំនួន និង ភាគ្រយដនមនុសសអរញវ ័យ និងកុមារ ផ្ទកអមអរាគ្អងដស៍
បដលទទួលបានការរាបាល
ុ
ែង្កករអដាយ

ឱសថ Isoniazide

អសវារាបាលជំងឺអអដស៍សំរាែ់ មនុសសអរញវ ័យ

អសវារាបាលជំងឺអអដស៍សំរាែ់ កុមារ

បានស្សាវព្ជាវរកអរាគ្សញ្ញាជំងឺរអែង

បដលគមនអរាគ្

ស្សាវព្ជាវរកអរាគ្សញ្ញាជំងឺរអែង បដលគមនអរាគ្សញ្ញា

ទទួលបានការរាបាល

អមអរាគ្អនះ ទទួលបានការរាបាលែង្កករអដាយឱសថ

ភាគ្យក

:

ចំនួនមនុសសអរញវ ័យផ្ទុកអមអរាគ្អអដស៍

សញ្ញាសងស័យ្លងជំងឺរអែង

ែង្កករអដាយឱសថINHអៅអសវា
យៈអរល៦បែដនការវាយត្ំដល
ភាគ្បែង

:

Pre-ART/ARTកនុងរ

ចំនួនមនុសសអរញវ ័យផ្ទុកអមអរាគ្អអដស៍

បដលបានរិនិត្យរកជំងឺរអែងមិនអ

ើញ អៅអសវា Pre-

ភាគ្យក

:

ចំនួនកុមារផ្ទុកអមអរាគ្អអដស៍

បាន

INH អៅអសវាPAC កនុងរយៈអរល៦បែ ដនការវាយត្ំដល
ភាគ្បែង :

ចំនួនកុមារផ្ទុកអមអរាគ្អអដស៍

បានរិនិត្យរកជំងឺរអែងមិនអ

បដល

ើញ អៅអសវាPAC

ART/ART
ព្ែភរទិននន័យ : របាយការែ៍អំរីអសវារាបាលជំងឺអអដស៍មនុ សសអរញវ ័យ និង កុមារ
(Adult and Pediatric Database)
ឯកសារអយាង : និយាមបែែែទសំរាែ់អនុ វត្ត Three I’s ដនការបថទំែនត បែអមសា ឆ្នំ២០១០
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ឧែសមពន
័ ទី ១ : ការដរៀែចំសរា
ំ ែ់ការចុុះបែនំជំនញគ្លន
ី ក
ិ
អនកសំរែសំរល
ួ ថ្ននក់ជាត្ិ
អនកសំរែសំរល
ួ ថ្ននក់ ជាត្ិ ចំ នួន ៤នក់ ជាមន្រនតីដនមជឈមែឌលជាត្ិព្ែយុទធនឹងជំ ងឺអអដស៍ អសើបសែក
និ ងកាមអរាគ្

នឹ ងដឹកនំកមមវ ិ្ី ជាត្ិ ដនការបែនំជំនញគ្លីនិកអនះ។ មន្រនតី ២នក់ ទទួ លែុ សព្ត្ូវ

អសវាបថទំរាបាលជំងឺអអដស៍អលើមនុ សសអរញវ ័យ និ ង

មន្រនតី ២នក់ ទទួលែុ សព្ត្ូវអសវាបថទំ

រាបាលជំ ងឺអអដស៍អលើកុមារ។
ការសំរែសំរល
ួ ថ្ននក់ជាត្ិ
១. អនកសំរែសំរល
ួ ថ្ននក់ ជាត្ិ នឹងអព្ជើ សអរ ើស អសវា បផ្អកអលើ ការវ ិភាគ្ទិននន័យ (site level
data) រយៈអរល ៦បែ
២. អនកសំរែសំរល
ួ ថ្ននក់ជាត្ិ នឹងអព្ជើ សអរ ើស ព្គ្ូជំនញបែនំគ្ី ន
ល ិក រីអសវាបដលមាន
ែទរិ អសា្ន៍ ដូចជា មនទីរអរទយថ្ននក់ ជាត្ិ អសវាបដលមានអនកជំងឺតាមដានអព្ចើន និ ង អងគការមិ នបមន

រដាាភិ បាល ព្គ្ូជំនញ បផ្នកមនុ សសអរញវ ័យ និ ង បផ្នកកុ មារោច ផ្លលស់ែូរដ អៅតាមត្ំ រវូ ការ និង ភារ
ចាំបាច់

៣. អនកសំរែសំរល
ួ ថ្ននក់ ជាត្ិ នឹងឧអទទសនម ព្គ្ូជំនញអៅកាន់ អសវា បដលបានអព្ជើ សអរ ើស
៤. ព្គ្ូជំនញ នឹងអ្វើការង្ករជាមួ យអសវា បដលឧអទទសនម (និ ងអនកសំរែសំរល
ួ ថ្ននក់ ជាត្ិ
កនុងករែីចាំបាច់) អដើ មែីកំែត្់ ដថៃ សំរាែ់ចុះបែនំជំនញគ្លីនិកអនះ
៥. អនកសំរែសំរល
ួ ថ្ននក់ ជាត្ិ នឹងចងព្កង និ ង បចករ ំបលក ទិនន
ន ័ យរែស់អសវា ជាមួ យព្គ្ូ
ជំ នញ អដើ មែីអផ្លដត្ការយកចិត្តទុកដាក់ អៅអលើែញ្ញ
ា សំខាន់ ៗ សំរាែ់អសវាអនះ
៦. ព្គ្ូជំនញ នឹ ងអរៀែចំការចុ ះបែនំជំនញគ្លីនិក ែំ អរញែញ្ជីchecklist និងអផ្ាើ ែញ្ជី
checklistដនការបែនំជំនញគ្លីនិក ១ចាែ់ មកមជឈមែឌលជាត្ិ ទុ ក១ចាែ់ អៅអសវា និង រកា
ទុ ក ១ចាែ់ សំរាែ់ ព្គ្ូជំនញ។
ដំអែើរការចុះបែនំជំនញគ្លីនិកអៅតាមអសវាបដលបានអព្ជើសអរ ើស
ែញ្ជីchecklistដនការបែនំជំនញគ្លីនិកនឹ ងព្ត្ូវបានែំអរញអហើយចាែ់ចំលង

ព្ត្ូវអផ្ាើ

ជូន

មជឈមែឌលជាត្ិ ជាសារ អអឡិចព្ត្ូនិក រ ឺ ជាឯកសារ។
១. កំែត្់ កាលែរ ិអចឆទ និងកាលវ ិភាគ្ដនការចុះបែនំជំនញគ្លីនិក អដើ មែីជួែ អនក

ក់ រ័នធ សំ

ខាន់ ៗ អៅនឹងអសវាបដលព្ត្ូវទទួ លការបែនំ អោយបានចាស់ោស់ មុ ននឹងចាែ់ អផ្ដើម

ចុ ះ

បែនំជំនញគ្លីនិក ដូ ចខាងអព្កាម ៖
-

ព្ែធានព្កុមបថទំ និ ងរាបាល

និយាមបែែែទសំរាែ់អនុ វត្តការបែនំជំនញគ្លីនិក
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-

ព្គ្ូអរទយរាបាល

-

អនកផ្ដល់ព្ែឹ កា

-

អនកចុ ះែញ្ជី

-

ែុ គ្គលិកទិនន
ន ័យ

-

ែុ គ្គលិកឱសថសាែនទទួ លែនទុក ឱសថព្ែឆ្ំងនឹងអមអរាគ្អអដស៍

-

ែុ គ្គលិកអៅអសវារិនិត្យសុែភារមុ នអរលសំរាល (ANC) និ ង សមភរ ទទួ លែនទុក PMTCT

និ ង កុ មារអកើត្រី មាដយផ្ទុក អមអរាគ្អអដស៍ (កុ មារទទួលការរាបាលែង្កករអដាយឱសថ NVP
អៅ សមភរ រ ឺអៅអសវារាបាលជំ ងឺអអដស៍អលើកុមារ)
-

ព្គ្ូអរទយបផ្នករាបាលកុ មារផ្ទុកអមអរាគ្អអដស៍ បដលទទួ លែុ សព្ត្ូវអលើ កុ មារអកើ ត្រី មាដយ
ផ្ទុក អមអរាគ្អអដស៍ ទទួ លបានការអ្វើអត្សដ DNA-PCR និ ង ការរាបាលែង្កករអដាយឱសថ
cotrim

-

ែុ គ្គលិកទទួ លែនទុក ជំងឺរអែង រួមមាន ការរិនិត្យស្សាវព្ជាវជំ ងឺរអែង តាមដាន និងកត្់ ព្តា
លទធផ្ល

-

ែុ គ្គលិកមនទីររិ អសា្ន៍ ទទួ លែនទុក CD4, VL និ ងការអ្វើអត្សដឈាមអផ្សងអទៀត្ និង
លទធផ្លទំងអនះ

-

អនកសំរែសំរល
ួ ព្កុម មិ ត្ជ
ត ួយមិ ត្ត (MMM or mmm)

-

អនកសម័ព្គ្ចិ ត្ត PLHIV

២. ជំរាែជូនអំរី កមមវ ិ្ីបែនំជំនញគ្លីនិកដល់ ៖
-

ព្ែធានមនទីរសុខាភិ បាល រ ឺ

-

ព្ែធានកមមវ ិ្ី ព្ែយុទន
ធ ឹ ងជំងឺអអដស៍ អែត្ត រ ឺ

-

ព្ែធានមនទីរអរទយ រ ឺ

-

ព្ែធានព្កុម បថទំ និ ងរាបាលជំ ងឺអអដស៍

៣. ជួែ ែុគ្ល
គ ក
ិ បផ្នកទិនន
ន ័យ អដើមែីទទួលបាន ៖
-

ែញ្ជីអក
ន ជំងឺអអដស៍ បដលមាន CD4 < 350 អដើមែីចាែ់អផ្តើមការរាបាលអដាយ ឱសថ
ព្ែឆ្ំងនឹងអមអរាគ្អអដស៍

-

ែញ្ជីអក
ន ជំងឺអអដស៍ ដំ ណាក់ កាលទី៣ និង ទី ៤ អដើមែីចាែ់អផ្តើមការរាបាលអដាយ ឱសថ
ព្ែឆ្ំងនឹងអមអរាគ្អអដស៍

-

ែញ្ជីអក
ន ជំងឺអអដស៍ បដលមាន CD4 < 200 សំរាែ់ ការរាបាលែង្កករអដាយឱសថ cotrim

-

ែញ្ជីអក
ន ជំងឺអអដស៍

បដលមាន

CD4

<

100

សំរាែ់ ការរាបាលែង្កករអដាយឱសថ

fluconazole
-

ែញ្ជីស្រសដីមានដផ្ទអ

ះ បដលផ្ទុកអមអរាគ្អអដស៍
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-

កំ ែត្់ព្តាកុ មារអកើត្រី មាដយផ្ទុកអមអរាគ្អអដស៍ បដលទទួ លការរាបាលែង្កករអដាយឱសថ
NVP អហើយ ទទួ លបានការអ្វើអត្សដ DNA-PCR និ ង ការរាបាលែង្កករអដាយឱសថ cotrim

-

សំភាសន៍ ែុគ្គលិកទទួ លែុសព្ត្ូវ ទិននន័យ អំរី ែញ្ជីអនកជំ ងឺអអដស៍ បដលមកតាមការណាត្់
ជួ ែ ឧែករែ៍តាមដានអនកជំងឺបដលមិនមកតាមការណាត្់ជួែ និងអនកជំ ងឺបដលបាត្់ មុែ

៤. ជួែសមាជិកដដទអទៀត្ អដើមែីែំអរញែញ្ជcី hecklistដនការបែនំជំនញគ្លីនិក និងផ្ដល់

រ

ត្៌មានព្ត្លែ់ អៅកាន់អសវាបដលអព្ជើសអរ ើស
-

ព្គ្ូអរទយរាបាលជំងឺអអដស៍អលើ មនុ សសអរញវ ័យ រ ឺ កុ មារ

-

ែុ គ្គលិកឱសថសាែន

-

ែុ គ្គលិកមនទីររិ អសា្ន៍

-

ែុ គ្គលិកអសវារិនិត្យសុែភារមុនអរលសំរាល (ANC) និង សមភរ

-

អនកផ្ដល់ព្ែឹ កា

-

ែុ គ្គលិកទទួ លែនទុករាបាលជំ ងឺរអែង

-

អនកចុ ះែញ្ជី អនកសំរែសំរល
ួ ព្កុម មិត្តជួយមិត្ត (MMM or mmm) និ ងអនកសម័ព្គ្ចិ ត្ត PLHIV

៥. ជាចុងែញ្េែ់ ជួែព្ែធានព្កុមបថទំជំងឺអអដស៍
-

សអងខែ រែកគ្ំ អហើញអៅតាមអសវានីមួយៗ

-

រិ ភាកា អំ រីែញ្ញ
ា ព្ែឈមសំខាន់ ៗ និ ងអសនើ នូវែញ្ជីសំរាែ់ តាមដានការង្ករែនតអទៀត្

-

ផ្ដល់អយាែល់ រីជំហានែនត និងការទទួ លែុ សព្ត្ូវរែស់ អសវាបថទំរាបាលបដលបានផ្ដល់
ការបែនំជំនញគ្លីនិក និងថ្ននក់ ជាត្ិ

-

អសនើសុំ កាលែរ ិអចឆទសំរាែ់ការចុ ះបែនំជំនញគ្លីនិកអលើកអព្កាយអទៀត្
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ឧែសមពន
័ ទី ២ : ឧែករែ៍ កនរការចុ
ុះបែនំជំនញគ្លន
ី ក
ិ
ុ

ឧែករែ៍ទី ១ របាយការែ៍អំរីដំអែើរការដនការចុះបែនំជំនញគ្លីនិក
ែំអរញអដាយ:

អនកសំរែសំរល
ួ ថ្ននក់ជាត្ិ

ដាក់ជូនអៅ:

បផ្នកបថទំជំងឺអអដស៍ ដនមជឈមែឌលជាត្ិ

ព្កុមការង្ករែអចេកអទសបថទំជំងឺអអដស៍ អលើ

មនុសសអរញវ ័យ និង កុមារ
ភារញឹកញាែ់: អរៀងរាល់បែ
អគលែំែង:

កត្់ព្តារី ការចុះបែនំជំនញគ្លីនិក និងកំ នត្់រីអសវាបដលព្ត្ូវការ ការគំព្ទ ខាលំង ជាងអគ្

របាយការែ៍អំរីដំអែើរការដនការបែនំជំនញគ្លីនិក
អសវាបថទំ និងរាបាលជំ ងឺអអដស៍អលើមនុ សសអរញវ ័យ

រិនុសរុ
ទ
ែ

(ែញ្ជីដនការបែនំជំនញគ្លីនិក)

ព្គ្ូបែនំ:
អឈាមះអសវា:
កាលែរ ិអចឆទ: Site Visit 1:
កាលែរ ិអចឆទ: Site Visit 2:
កាលែរ ិអចឆទ: Site Visit 3:
កាលែរ ិអចឆទ: Site Visit 4:
ព្គ្ូបែនំ:
អឈាមះអសវា:
កាលែរ ិអចឆទ: Site Visit 1:
កាលែរ ិអចឆទ: Site Visit 2:
កាលែរ ិអចឆទ: Site Visit 3:
កាលែរ ិអចឆទ: Site Visit 4:
ព្គ្ូបែនំ:
អឈាមះអសវា:
កាលែរ ិអចឆទ: Site Visit 1:
កាលែរ ិអចឆទ: Site Visit 2:
កាលែរ ិអចឆទ: Site Visit 3:
កាលែរ ិអចឆទ: Site Visit 4:
ព្គ្ូបែនំ:
អឈាមះអសវា:
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កាលែរ ិអចឆទ: Site Visit 1:
កាលែរ ិអចឆទ: Site Visit 2:
កាលែរ ិអចឆទ: Site Visit 3:
កាលែរ ិអចឆទ: Site Visit 4:
ព្គ្ូបែនំ:
អឈាមះអសវា:
កាលែរ ិអចឆទ: Site Visit 1:
កាលែរ ិអចឆទ: Site Visit 2:
កាលែរ ិអចឆទ: Site Visit 3:
កាលែរ ិអចឆទ: Site Visit 4:

អសវាបថទំ និងរាបាលជំ ងឺអអដស៍អលើកុមារ

រិនុសរុ
ទ
ែ

(ែញ្ជីដនការបែនំជំនញគ្លីនិក)

ព្គ្ូបែនំ:
អឈាមះអសវា:
កាលែរ ិអចឆទ: Site Visit 1:
កាលែរ ិអចឆទ: Site Visit 2:
កាលែរ ិអចឆទ: Site Visit 3:
កាលែរ ិអចឆទ: Site Visit 4:
ព្គ្ូបែនំ:
អឈាមះអសវា:
កាលែរ ិអចឆទ: Site Visit 1:
កាលែរ ិអចឆទ: Site Visit 2:
កាលែរ ិអចឆទ: Site Visit 3:
កាលែរ ិអចឆទ: Site Visit 4:
ព្គ្ូបែនំ:
អឈាមះអសវា:
កាលែរ ិអចឆទ: Site Visit 1:
កាលែរ ិអចឆទ: Site Visit 2:
កាលែរ ិអចឆទ: Site Visit 3:
កាលែរ ិអចឆទ: Site Visit 4:
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ព្គ្ូបែនំ:
អឈាមះអសវា:
កាលែរ ិអចឆទ: Site Visit 1:
កាលែរ ិអចឆទ: Site Visit 2:
កាលែរ ិអចឆទ: Site Visit 3:
កាលែរ ិអចឆទ: Site Visit 4:
ព្គ្ូបែនំ:
អឈាមះអសវា:
កាលែរ ិអចឆទ: Site Visit 1:
កាលែរ ិអចឆទ: Site Visit 2:
កាលែរ ិអចឆទ: Site Visit 3:
កាលែរ ិអចឆទ: Site Visit 4:
ព្គ្ូបែនំ:
អឈាមះអសវា:
កាលែរ ិអចឆទ: Site Visit 1:
កាលែរ ិអចឆទ: Site Visit 2:
កាលែរ ិអចឆទ: Site Visit 3:
កាលែរ ិអចឆទ: Site Visit 4:

និយាមបែែែទសំរាែ់អនុ វត្តការបែនំជំនញគ្លីនិក
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ឧែករែ៍ទី ២ ែញ្ជីដនការចុះបែនំជំនញគ្លីនិក
ែំអរញអដាយ:

ព្គ្ូបែនំជំនញគ្លីនិក

ភារញឹកញាែ់: ែញ្ជីថីម ព្ត្ូវែំ អរញ អរៀងរាល់ការចុះបែនំជំនញគ្លីនិក
ដាក់ជូន:

បផ្នកបថទំជំងឺអអដស៍ដនមជឈមែឌលជាត្ិ

អនកសំរែសំរួលថ្ននក់ ជាត្ិ

និងអសវាបដលព្ត្ូវ

រាយការែ៍ែញ្ញ
ា ព្ែឈម

អ្វើបផ្នការ

ទទួល ការបែនំ
អគលែំែង:

ផ្ដល់ទំរង់ សំរាែ់ ការចុះបែនំជំនញគ្លីនិក

និង

វឌ្ឍនៈភារ និ ងព្ត្ូវអព្ែើព្បាស់ជាមូ លដាានផ្ងបដរ សំរាែ់ ការចុះបែនំជំនញគ្លីនិកអលើក
អព្កាយអទៀត្

ែញ្ជីដនការចុះបែនំជំនញគ្លីនិក

ព្ែអភទដនការចុះបែនំ (សូមគ្ូសរងវង់): ចុះបែនំអលើកទី ១ ឬ អលើកែនដ
កាលែរ ិអចឆទ(ដថៃ បែ ឆ្នំ): ___ /___/____
អឈាមះ អសវា: ____________________________
អលែកូដ អសវា: __________________________ ត្ំែន់/អែត្ត: _________________________________
អឈាមះព្គ្ូបែនំ: _________________________ មករី:__________________________________ ___
ចំនួនសរុែដនសមាជិកព្កុមបថទំ និងរាបាល

-

ព្ែធានព្កុម

-

ព្គ្ូអរទយរាបាល

-

អនកផ្ដល់ព្ែឹ កា

-

អនកចុះែញ្ជី

-

ែុគ្គលិកទិននន័យ

-

…

-

…
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សមាជិកវត្តមានអៅអសវា

(អឈាមះ ត្ួនទី អលែទូរស័រទ និង អុីបមល)
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អត្ើអសវាបថទំ រាបាលជំងឺអអដស៍អនះ ផ្ដល់អសវាអវីែះ
ល ?

☐Pediatric AIDS Care and Treatment
☐ Adult Care and Treatment
☐Pharmacy

☐VCCT
☐PMTCT
☐TB/HIV

ព្ែមូលមដុំ ែញ្ជីកត្់ព្តា និង កំែត្់ព្តាអនកជំងឺ

ែញ្ជីដនការចុះបែនំជំនញគ្លីនិក គ្ឺអព្ែើព្បាស់សំរាែ់វាយត្ំដល រីគ្ុែភារដនការបថទំ បដលផ្តល់អដាយ
អសវា និងអព្ែើ សំរាែ់ជាមូ លដាាន ដនការចុះតាមដានអលើកអព្កាយអទៀត្។
ព្គ្ូបែនំជំនញគ្លីនិក នឹងអព្ជើសអរ ើសកំ ែត្់ព្តាអនកជំងឺអដាយដចដនយ អៅតាមបផ្នកដូ ចខាងអព្កាម អដើមែី
វាយត្ំដលអលើការអនុវត្តន៍ និ ង កាត្់ ព្តារី អសវាសំខាន់ៗ អៅនឹងកបនលង។
អសវា/ការវាយត្ំដលសំភារៈ
លេវាPre-ART/ART េំ
័
រាប់មនេសលេញវយ

ការតាមដាន
លេវា PAC េំ រាប់ កមារ

ប្បដាប់េិនិតយប្តលចៀក
លេេតូ

ប្បដាប់វាេ់ េំពាធឈាម
ជញ្ជ ឹ ង (កមារ)

តារាងេន
ិ ត
ិ យការ ូ តលាេ់
លោ

-------------

ការណ៍ខណនំថ្នាក់ជាតិ ឯកសារ

ជំនួយ ដំក

់ទកលៅលេវា

ខម៉ែប្តេំ េត់
បនទុះកាារវាេ់កំេេ់

-------------

ទូរទឹកកក
លប្សាមលដ

ធងេំ រាប់លោ

មជ

ឬ ឧបករណ៍មត

ប្េួច
ប្បេ័នធទកដាក់ឯកសារ៖ folder, ទូរដាក់
ឯកសារ
លសសងៗ
គន្ុះឹ កាងការលោយេន
ិ :ទ បំលេញ េន
ិ ទលៅកាងប្បអប់ តំណាងលោយអវខី ដ
(កំណត់េំោ

់ េិនទលោយតាមអវី ខដ

ប្គូលេទយ ោចលធវើបានលនុះលទ)
1=Not implemented
Listed in 0 charts

លេវាបានអនវតេ

លេវាជាក់ខេេង បានអនវតេ និង កត់ប្តា គឺ មន
ិ ខមនអវីខដ

2=Poorly implemented
Listed in 1-5 charts

និយាមបែែែទសំរាែ់អនុ វត្តការបែនំជំនញគ្លីនិក

3=Partly implemented
Listed in 5-8 charts

ជាេមតថភាេគ្ីនិក
4=Well implemented
Listed in 9-10 charts
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័
ំ លឺ អដេ៍ល ើ មនេសលេញវយ
1. លេវាខែទំ នង
ិ េាបា ជង

1

2

3

4

លោប ់

័ មានទក
1.1 រលោ ការណ៍ខណនំថ្នាក់ជាតិេី េ
ា កា
ី រេាបា មនេសលេញវយ
លៅគ្ន
ី ក
ិ នង
ិ ងាយប្េួ

រក

ប្តូវេលងេតលមើ លៅគ្ន
ី ក
ិ

(Scoring: 1 ប្បេិនលបើ ោានលៅគ្ីនិក; 4 ប្បេិនលបើ មានលៅគ្ីនិក)

ំ ឺ
1.2 េធ
ួ ទី នង
ួ ៗ នង
ា ជង
ិ សា
ី រ េំ រាប់តន
ិ ភារៈកច
ិ រច បេ់បគគ ិ កនម
ី យ
ិ ចរនាអក
រួមមាន:

-

អាកជំងឺែាី

អាកជំងប្ឺ ត

ប់មកទទួ

ការេាបា

(Returning patients)

-

វញ
ិ បនទប់េលី បាុះបង់

អាកជំងឺរលបង(TB patients)
អាកជំងធ
ឺ ងន់

េំ ភាេន៍ជាមួយអាកសា ់ប្បក
ឹ ា នង
ិ ប្គូលេទយ

(Scoring: 1 ោាន ំ ហូរអាកជំងឺចាេ់លាេ់ ;

2 លបប
ិ េ
ើ គគ ិ ក យ ់ចាេ់េន
ី ត
ី វិ ធ
ី ំ រាប់ ប្បលេទ ២ កាងចំលនម ៤ខាងល ើ

3 លបប
ិ េ
ើ គគ ិ ក យ ់ចាេ់េន
ី ត
ី វិ ធ
ី ំ រាប់ ប្បលេទ ៣ កាងចំលនម ៤ខាងល ើ
4 លបើបគគ ិ ក យ ់ចាេ់េីនីតិវធិ ីេំរាប់ ប្បលេទជំងឺទង
ំ អេ់ ខាងល ើ

ំ ទ
1.3 អាកជង
ំ អេ់ បានោប់លសេម
ឺ ង
ើ ការេាបា លដាយឱេែប្បឆំងនង
ឹ លមលរាគ
លអដេ៍ ខសែកតាមលោ ការណ៍ខណនំថ្នាក់ជាតិ
អាកជំងឺ ខដ

េមប្េប កាងការោប់លសាើមេាបា

លមលរាគលអដេ៍ ប្បេិនលបើ:

លដាយឱេែប្បឆំងនឹង

1. WHO Stage 3 or 4
2. CD4 count <350
លេាើ បគគ ិ កទទួ

-

ែេប្តូវប្គប់ប្គងទន
័ បងាាញ បញ្ជ ី អាកជំងឺ:
ិ ានយ

បញ្ជ ី អាកជំងឺ ដំណាក់កា

WHO ទី៣ និង ទី៤

- បញ្ជ ី អាកជំងឺ មាន CD4 <350
Check 10 pre-ART charts for Stage 3 and 4 for ART initiation
Check 10 pre-ART charts for CD4 <350 for ART initiation
1.4 អាកជំងឺទង
ំ អេ់ បានទទួ លេវា ដូចខាងលប្កាមលនុះ:
1. សា
2. សា
3. សា

់ប្បឹកាកាត់បនថយការប្បឈម(Risk reduction counselling)
់លប្សាមអនម័យ (Condom provision)

់ប្បក
ឹ ាអំេកា
ី រលប្បប្ើ បាេ់ឱេែប្បឆំងនង
ឹ លមលរាគលអដេ៍ លទៀង

ទត់ ជាប់លាប់ និងប្តឹមប្តូវ (Adherence counselling)

4. សា

់ប្បឹកា និងលធវើលតេាលដគូ (Partner HIV testing &counselling)

5. លធវលើ តេា នង
ិ េាបា
6. សា

ជំងឺកាមលរាគ (STI testing/treatment)

់បឹកាេនារកំលណើត/មានលសទលពាុះេវតថិភាេនិង ការសា

វជជ
ិ មាន រួមបញ្ចូ

័
ំទង់
ទំងអាកជំងឺវយជ

់ការបងាេរ

Check 5 pre-ART charts and 5 ART charts

និយាមបែែែទសំរាែ់អនុ វត្តការបែនំជំនញគ្លីនិក
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1.5 ការោំប្ទ Adherence: លេវាសា ់ការោំប្ទអំេី adherence ជាេាងដា
់ រួម
មាន:

1. ការសា ់ ប្បឹកាការលប្បើប្បាេ់ឱេែប្បឆំងនឹងលមលរាគលអដេ៍ លទៀងទត់
ជាប់លាប់ និងប្តឹមប្តូវ មនលេ

ោប់លសាើមលប្បើ ARV

2. ការវាយតំល លប្បើប្បាេ់ ឱេែARV លទៀងទត់ ជាប់លាប់ នង
ិ ប្តម
ឹ ប្តូវ ជា
ប្បោំ លៅកាងកំ

ងលេ

េាបា

លដាយឱេែARV

3. ការសា ់ ប្បឹកាបខនថម ចំលពាុះអាកជំងឺខដ លប្បើប្បាេ់ឱេែARV មន
ិ លទៀង
ទត់ មន
ិ ជាប់លាប់ នង
ិ មន
ិ ប្តម
ឹ ប្តូវ

ពិភាកាជាមួយ អាកសា ់ប្បក
ឹ ា Check 10 ART charts; េន
ិ ត
ិ យលមើ កំរងេំ នរួ
េំ រាប់វាយតំល

ល ើ Adherence

ំ លឺ អដេ៍េមប្េបនង
1.6 អាកជង
ឹ ទទួ ការេាបា បងាេរលដាយឱេែ

Fluconazole តាមលោ ការណ៍ខណនំថ្នាក់ជាតិ

លេាើបគគ ិ កទទួ

ែេប្តូវប្គប់ប្គងទិនានយ
័ េំ បញ្ជ ី អាកជំងឺលអដេ៍ ខដ

CD4 < 100 លហើយេិនិតយលមើ
fluconazole ឬលទ?

ថ្នអាកជំងឺទង
ំ អេ់ លនុះបានទទួ

មាន

ឱេែ

Check 10 charts
ំ លឺ អដេ៍េមប្េបទទួ ការេាបា បងាេរលដាយឱេែ Cotrim តាម
1.7 អាកជង
លោ ការណ៍ខណនំថ្នាក់ជាតិ

លេាើេំ បញ្ជ ី អាកជំងលឺ អដេ៍ ខដ
ទិនានយ
័ លហើយេិនិតយលមើ
ឬលទ?

មាន CD4 < 200 េីបគគ ិ កទទួ

ថ្នអាកជំងទ
ំ អេ់លនុះបានទទួ
ឺ ង

ែេប្តូវ

ឱេែ Cotrim

Check 10 charts
1.8 លេវាេន
ួ CD4 តាមលោ ការណ៍ខណនំថ្នាក់ជាតិ
ិ ត
ិ យឈាម រកចំនន
េន
ិ ត
ិ យ CD4 លរៀងរា

់ ៦ខែមាង

Check 10 charts
1.9 លេវាបានវាយតំល េី ភាេបរាជ័យImmunologic លដាយការេន
ិ ត
ិ យឈាម
រក VL តាមលោ ការណ៍ខណនំថ្នាក់ជាតិ
េិនិតយ VL លរៀងរា

់ ១ ឆាម
ំ ាង

Check 10 ART charts
ំ ឺ នង
1.10 លេវា បានលធវកា
ើ រតាមដាន នង
ិ លតេា អាកជង
ិ លដគូ
Check 10 charts
1.11 លេវា បានសា ់ឱេែប្បឆំងនង
ឹ លមលរាគលអដេ៍ដ ់ លដគូខដ មាន

សាថនភាេសទកលមលរាគលអដេ៍សយោ
ទ
ា លៅតាមេធ
ិ សា
ី រ លនការេាបា លដាយឱ
េែប្បឆំងនង
ើ បច
ឹ លមលរាគលអដេ៍ លដម
ី ូ

រួមបងាេរ (TasP)

Check PNTT form, following Guidelines
ំ លឺ អដេ៍ខដ មន
1.12 លេវាបាន លធវកា
ើ រតាមដានអាកជង
ិ ប្ត ប់មកទទួ លេវា

ំ ប្ឺ បលេទ
តាមការណាត់ជប
ួ លហយ
ំ កាងការតាមដានអាកជង
ើ មានបគគ ិ កោត់តាង
លនុះ

(ការប្បមូ ទិនាន័យ: េួ រអាកចុះបញ្ជ ី និង អាកេំ របេំ រួ MMM ប្បេិនលបើ
និយាមបែែែទសំរាែ់អនុ វត្តការបែនំជំនញគ្លីនិក
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បគគ ិ កទទួ
លៅលរៀងរា

-េិនិតយលមើ

ែេប្តួវទិនាន័យ បានលោយបញ្ជ ី លឈាាុះអាកជំងឺតាមការណាត់

់ េបាាហ៍ ឬលទ?

លេៀវលៅកត់ប្តាអាកជំងឺលអដេ៍ខដ

មន
ិ ប្ត

ប់មកទទួ

លេវា

តាមការណាត់ (log of missed appointments),

-េភា
ិ កាេី ប្បេ័នធេំរាប់តាមដានអាកជំងឺលអដេ៍ខដ ប្ត ប់មកទទួ លេវា
យឺត មន
ិ តាមការណាត់ជួប)

(េន
ិ :ទ

1. ប្បេិនលបើោាន បញ្ជ ី ណាត់ជួប អាកជំងលឺ អដេ៍ លៅរា ់េបាាហ៍

2. ប្បេិនលបើ មានបញ្ជ ី ណាត់ជួប អាកជំងលឺ អដេ៍ លហើយមានលេៀវលៅកត់
ប្តា ខដ

បាន updated

3. ប្បេិនលបើ មានបញ្ជ ី ណាត់ជួប អាកជំងឺលអដេ៍ លហើយមានលេៀវលៅកត់
ប្តា ខដ

បាន updated លហើយ មានការតាមរកអាកជំងឺ តាមទូរេ័េទ

4. ប្បេិនលបើ មានបញ្ជ ី ណាត់ជួប អាកជំងឺលអដេ៍ លហើយមានលេៀវលៅកត់
ប្តា ខដ

បាន updated លហើយ មានការតាមរកអាកជំងឺ តាមទូរេ័េទ

លហើយអាកជំងឺប្ត

េន
ទ បេំ រាប់ខសាកលនុះគឺ
ិ េរ

ប់មកគ្ីនិក)

បញ្ហាប្បឈមេំ ខាន់ៗ:

េកមាភាេប្តូវតាមដានបនា:

ំ លឺ អដេ៍ល ើ កមារ
2. លេវាខែទំ នង
ិ េាបា ជង

1

2

3

4

លោប ់

2.1 លោ ការណ៍ខណនំថ្នាក់ជាតិ េំ រាប់េាបា ជំងលឺ អដេ៍ល ើកមារ ងាយ
ប្េួ

រកលៅលេវា PAC េំ រាប់ ជាឯកសារលោង

េលងេតគ្ន
ី ក
ិ

(េន
ិ :ទ 1 ប្បេិនលបោ
ើ ា ន; 4 ប្បេិនលបមា
ើ នលៅលេវា PAC នង
ិ ងាយប្េួ រកលប្បើ
ប្បាេ់)

ំ លឺ អដេ៍ ខដ េមប្េបទទួ ឱេែប្បឆំងនង
2.2. កមារមានជង
ឹ លមលរាគ លអដេ៍
រួមមាន:

-

ទរក និង កមារ ោយលប្កាម ២៤ខែទំងអេ់ ខដ

បញ្ហជក់ថ្នមានសទកលម

លរាគលអដេ៍

-

ទរក និង កមារ ោយលប្កាម ១៨ខែលហើយ មានេញ្ហាធងនធ
់ ងរ េងស័យថ្ន
មានសទកលមលរាគលអដេ៍ នង
ិ ោានមលធាបាយលធវលើ តេាPCR

និយាមបែែែទសំរាែ់អនុ វត្តការបែនំជំនញគ្លីនិក
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-

ទរក និង កមារ ទំងអេ់ ោយោប់េី ២៤ខែ លៅ ខដ

បញ្ហជក់ថ្នមានសទក

លមលរាគលអដេ៍៖

-េថិតលៅដំណាក់កា WHO ទ៣
ី នង
ិ ទី៤ (េញ្ហាគ្ន
ី ក
ិ ល ើ កមារ)

- មាន CD4 <25% ឬ <750 cells/mm3 េំ រាប់កមារោយេី ២៤ដ ់ ៥៩
ខែ ឬ

- មានCD4 <350 cells/mm3 េំ រាប់កមារោយោប់េី ៥ឆាលំ ង
ើ លៅ
Check 10 pediatric charts
2.3. ការេាបា បរាជ័យ: លេវាបានលធវើការវាយតំល ល ើ កមារេាបា លដាយ
ឱេែប្បឆំងនឹងលមលរាគលអដេ៍ ខដ

ទទួ

បរាជ័យ និងកមារខដ

ការខែទំនង
ិ ប្តូវការឱសែប្បឆំងនង
ឹ លមលរាគលអដេ៍ តាមលោ

កំេងទទួ

ការណ៍ខណនំ

ថ្នាក់ជាតិ

- អាកជំងបា
ឺ នទទួ ការលធវលើ តេា VL តាមលោ ការណ៍ខណនំថ្នាក់ជាតិ
Check 10 pediatric charts
2.4. េធ
ិ សា
ី រ េំ រាប់ភារកច
ិ ច នង
ិ ភាេទទួ ែេប្តូវ របេ់បគគ ិក កាងការ អនវតេ
ន៍

ំ ឺ រួមមាន:
ំ ហូរអាកជង

-

អាកជំងឺកមារ ខដ

លទើបនឹងលធវើលរាគវន
ឆ័ មានសទកលមលរាគលអដេ៍
ិ ិចយ

អាកជំងឺកមារ ខដ

ប្ត

អាកជំងឺកមារ ខដ

ឈធ
ឺ ងន់

ប់មកទទួ

អាកជំងឺកមារ មានជំងឺរលបង

លេវាPAC បនទប់េលី បាុះបង់

េំ ភាេន៍ជាមួយអាកសា ់ប្បក
ឹ ា នង
ិ ប្គូលេទយេាបា

(េន
ិ :ទ 1 លបោ
ើ ាន

ំ ហូរអាកជំងច
ឺ ាេ់លាេ់ ;

2 លបើបគគ ិ ក យ ់ចាេ់េី ំ ហូរអាកជំងឺ ២លន ៤ ប្បលេទខាងល ើ ;

3 លបើបគគ ិ ក យ ់ចាេ់េី ំ ហូរអាកជំងឺ ៣លន ៤ ប្បលេទខាងល ើ ;

4 លបប
ឺ ងល ើ )
ើ គគ ិ ក យ ់ចាេ់េីការទទួ ែេប្តូវ ចំលពាុះប្បលេទអាកជំងខា
2.5 ការោំប្ទAdherence: លេវាសា ់ការោំប្ទAdherenceេេងដា
់ រួមមាន
ការសា ់ប្បក
ឹ ា នង
ិ រកាទកជាឯកសារ:

1. ការសា ់ ប្បក
ើ េាបា លដាយឱេែ
ឹ ាេីAdherence មនលេ ោប់លសាម
ប្បឆំងនង
ឹ លមលរាគលអដេ៍ដ

់កមារ នង
ិ អាកខែទំ

2. ការវាយតំល ជាប្បោំ េីAdherence លៅកាងកំ ងលេ េាបា លដាយ
ឱេែប្បឆំងនឹងលមលរាគលអដេ៍

3. ការសា ់ ប្បក
ឹ ាបខនថម ដ ់អាកជំងឺខដ មាន adherence ទប
Check 10 charts, check 10 បញ្ជ ី េំណួរAdherence

2.5 វាយការតាមដានការ ូ តលាេ់ នង
ិ ការវាយតំល ោហារូបតថម:ភ លេវា ប្តូវ
ំ ង់ លៅលរៀងរា ់លេ
តាមដានការ ូ តលាេ់របេ់កមារ នង
ិ លកាងជទ

លដាយលប្បប្ើ បាេ់មលធាបាយ១ កាងចំលនមមលធាបាយខាងលប្កាម:

មកេន
ិ ត
ិ យ

-BMI
-Height and weight
-Mid-upper arm circumference (MUAC)
-Growth curve plot
និយាមបែែែទសំរាែ់អនុ វត្តការបែនំជំនញគ្លីនិក
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លហើយ លេវាមាន វធ
ុះោហាររូបតថមភ និង
ិ ីសាស្រេាកាងការបកប្សាយ កំរតលនកងវ
ិ
មានមលធាបាយបញ្ជូ ន លកាងមានកងវុះោហាររូបតថមភធងនធ
់ ងរ(SAM) លៅរកការ
េាបា

Check 10 pediatric charts
េន
ទ បេំ រាប់ខសាកលនុះគឺ
ិ េរ
បញ្ហាប្បឈមេំ ខាន់ៗ:

េកមាភាេប្តូវតាមដានបនា:

3. លេវា PMTCT េំរាប់មាាយសទកលមលរាគលអដេ៍ នង
ិ កមារប្បឈម

1

2

3

4

លោប ់

(ឯកសារខសាកលនុះ ោចរកបានលៅ ខសាកេមភេ ឬ ខសាកកមារ ឬ លេវា Pre័
ART/ART ល ើ មនេសលេញវយ)

3.1 ការេាបា លដាយឱេែប្បឆំងនង
ឹ លមលរាគលអដេ៍ បានសា ់លោយដ ់

ស្រេាីមានលសទលពាុះសទកលមលរាគលអដេ៍ មួយជវី ត
ិ លដាយមន
ិ គត
ិ េច
ី ំនួនCD4 លដាយ
លប្បើជំលរេ
ើ B+ (OPTION B+), តាមលោ

ការណ៍ខណនំថ្នាក់ជាតិ

Check 10 charts
ំ លឺ អដេ៍ល ើ កមារ
បំលេញចំនចខាងលប្កាម ប្បេិនលបមា
ើ នលេវាខែទំ នង
ិ េាបា ជង

3.2 កមារប្បឈម ទទួ ឱេែប្បឆំងនង
ឹ លមលរាគលអដេ៍ ទន់លេ លវលា នង
ិ
ប្តម
ឹ ប្តូវ េំ រាប់ការបងាេរការចំ
ដាន ខសែកតាមលោ

ងលមលរាគលអដេ៍េីមាាយ កាងកំ

ងលេ

តាម

ការណ៍ខណនំថ្នាក់ជាតិ

Check 10 charts
3.3 កមារប្បឈមទំងអេ់ ទទួ បានការលធវើលតេា DNA-PCR លៅោយ ៦ េ
បាាហ៍ ខសែកតាមលោ

ការណ៍ខណនំថ្នាក់ជាតិ

Check 10 charts
3.4 កមារប្បឈមទំងអេ់ ោប់លសាម
ើ េាបា បងាេរលដាយ ឱេែ

Cotrimoxazoleលៅោយ ៦េបាាហ៍ ខសែកតាមលោ ការណ៍ខណនំថ្នាក់ជាតិ
Check 10 charts
េន
ទ បេំ រាប់ខសាកលនុះគឺ
ិ េរ
បញ្ហាប្បឈមេំ ខាន់ៗ:

និយាមបែែែទសំរាែ់អនុ វត្តការបែនំជំនញគ្លីនិក
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េកមាភាេប្តូវតាមដានបនា:

4. ឱេែសាថន
4.1 ការេលងេតលៅកាងឱេែសាថន មន
ិ ល ើញមានឱេែប្បឆំងនង
ឹ លមលរាគ លអ
ដេ៍ ខដ

ហួេកំណត់កា

េលងេតលៅកាងឱេែសាថន

បរលចឆ
ិ ទលប្បើប្បាេ់

1

2

3

4

1

2

3

4

លោប ់

័ ឱេែ
4.2 ឱេែប្បឆំងនង
ឹ លមលរាគលអដេ៍េំរាប់កមារ ឬមនេសលេញវយ

cotrimoxazole, fluconazole, Vitamin B6, and isoniazid មន
ិ មានការ
ដាច់េាក លៅកាងប្តីមាេកន្ងលៅ
េន
ិ ត
ិ យលមើ

បញ្ជ ី inventory

4.3 ឱេែសាថនមាន េធ
ិ កា
ី រកាងការប្គប់ប្គងinventory េំ រាប់ ឱេែប្បឆំង
នង
ឹ លមលរាគលអដេ៍ និងឱេែេាបា
លទៀត

េន
ិ ត
ិ យលមើ

ជំងឺឱកាេនិយម និងេំ ភារៈ បរកា
ិ ា រដលទ

បញ្ជ ី inventory នង
ិ េំ ភាេន៍ជាមួយឱេែការ ី

េន
ទ បេំ រាប់ខសាកលនុះគឺ
ិ េរ
បញ្ហាប្បឈមេំ ខាន់ៗ:

េកមាភាេប្តូវតាមដានបនា:

5. ការតាមដាន
5.1 លេវា មានdatabase ខដ មានដំលណើការ លហើយអាកជំងឺខដ ចុះលឈាាុះ

កាងបញ្ជ ី ប្គប់កមាវធ
ិ ី(pre-ART, ART, PMTCT)បានលធវើបចចបបនាភាេជាលទៀងទត់
េន
ិ ត
ិ យលមើ

បញ្ជ ី កត់ប្តា នង
ិ េំ ភាេន៍ជាមួយបគគ ិ កបញ្ចូ

1

2

3

4

1

2

3

4

លោប ់

ទន
ា យ
័
ិ ន

5.2 លេវា មាននត
ិ ី កាងការលធវប
ី វិ ធ
ើ ចចបបនាភាេ កំណត់ប្តាលវជជសាស្រេា នង
ិ ប្បេ័នធ
ទកដាក់ឯកសារេាង់ដារ
េន
ិ ត
ិ យលមើ

ប្បេ័នទ
ធ កដាក់ឯកសារ នង
ិ េំ ភាេន៍ជាមួយបគគ ិកបញ្ចូ

េន
ទ បេំ រាប់ខសាកលនុះគឺ
ិ េរ
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បញ្ហាប្បឈមេំ ខាន់ៗ:

េកមាភាេប្តូវតាមដានបនា:

6. លេវាេាបា

រលបង/លអដេ៍

1

2

3

4

1

2

3

4

លោប ់

័
ំ លឺ អដេ៍កមារ នង
បំលេញចំនចខាងលប្កាម េំ រាប់អក
ា ជង
ិ មនេសលេញវយ

6.1 លេវា មានប្បេ័នធេំរាប់រកាទកឯកសារ នង
ិ េន
ិ ត
ិ យរកជំងឺរលបង ចំលពាុះ
ប្គប់ អាកជំងឺលអដេ៍ទង
ំ អេ់

Check 10 charts
6.2 ការេិនិតយរករលបង រួមមាន លរាគេញ្ហា កែក លដាែ្ួន ខបកលញើេលេ យប់
និង ប្េកទំងន់

Check 10 charts
ំ ឆ្
6.3 ការប្គប់ប្គងជង
្ : លេវា បានលប្បើប្បាេ់េិធីសារកាងការប្គប់ប្គងជំងឺ
ឺ ង
រលបង លដើមបកា
ី ត់បនថយការប្បឈមមែនង
ឹ ការចំ

ងលមលរាគលៅ បគគ ិ ក និង

អាកជំងឺ ដលទលទៀត (បងែួច កងាារ បនទបរ់ ងោំ ការដាក់អាកជំងឺខដ េងស័យមាន
ំ ឺរលបងលដាយខ ក ការប្សាវប្ជាវ និងតាមដានអាកជំងឺរលបងោ៉ែងឆប់រហ័ េ
ជង
ការលប្បើប្បាេ់ េំភារៈអប់រ ំេែភាេ ទក់ទងនឹងជំងឺរលបង)

េំ ភាេន៍ជាមួយបគគ ិ ក ប្គូលេទយ អាកសា ់ប្បក
ឹ ា នង
ិ េលងេតគ្ន
ី ក
ិ

6.4 លតលើ េវាមានប្បេ័នធបញ្ជូ នលដើមប ី បញ្ជូ នអាកសទកលមលរាគលអដេ៍ េងស័យមាន
ជំងឺរលបង លៅលេវាេាបា

ជំងឺរលបងខដររលទ?
ឺ

(ទំនក់ទំនងតាមទូរេ័េទ, តាមរយៈបគគ ិ ក ឬ តាម ិ ែិតបញ្ជូ ន)
េំ ភាេន៍ជាមួយប្គូលេទយ

ំ រឺ លបង តាមរយៈមលធាបាយមួយ កាងចំ
6.5 លេវាសា ់ការលធវលើ រាគវនិ ច
ឆ័ ជង
ិ យ

លនម មលធាបាយខាងលប្កាម? (ការេិនិតយកំហាក ការែតេួ តលដាយកាំរេាីXray នង
ិ ការលធវើ Gene X-pert)

-ការេន
ិ ត
ិ យកំហាក (លបមា
ើ ន លតរើ យៈលេ ប៉ែនានខដ បានទទួ
ប្បេិនលបើោាន លតើអាកជំងឺបញ្ជូ នលៅកខន្ងណា?)

ទធស

លហយ
ើ

-ការែតេួ តលដាយកាំរេាី X-ray (លបមា
ើ ន លតរើ យៈលេ ប៉ែនានខដ បានទទួ
ទធស

លហយ
ើ ប្បេិនលបោ
ើ ា ន លតអ
ើ ាកជំងឺបញ្ជូ នលៅកខន្ងណា?)

-ការលធវើ Gene X-pert (លបើមាន លតើរយៈលេ ប៉ែនានខដ បានទទួ

ទធស

លហយ
ឺ ញ្ជូ នលៅកខន្ងណា?)
ើ ប្បេិនលបើោាន លតអ
ើ ាកជំងប

Check 10 charts

័
េំ រាប់លេវាមនេសលេញវយ
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6.6 លេវាសា ់ ការេាបា បងាេរលដាយ IPT ដ ់អាកជំងឺខដ េមប្េប លៅ
តាមនោ
ិ មខបបបទការអនវតេន៍ 3 I’s នង
ិ លធវកា
ើ រកត់ប្តាលៅកាងកំណត់ប្តាលវជជ
សាស្រេា

Check 10 charts
េន
ទ បេំ រាប់ខសាកលនុះគឺ
ិ េរ
បញ្ហាប្បឈមេំ ខាន់ៗ:

េកមាភាេប្តូវតាមដានបនា:

េន
ទ បេំរាប់ប្គប់ខសាកទំងអេ់: _____________________________________________
ិ េរ
ការសា ់េត៌មានប្ត ប់ លៅកាន់បគគ ិ ក នង
ិ ប្បធានប្កុមការងារ
ំ នបនទប់ នង
លេវាជហា
ិ ការទទួ ែេប្តូវ:

ំ ញគ្ន
កា បរលចឆ
ិ ទលន ការចុះខណនំជន
ី ក
ិ ល ើ កលប្កាយ: ___________________________

(េូ មទកចាប់ចំ ងលនបញ្ជ ី លនុះ ១ចាប់ លៅលេវា ១ចាប់ លសញើជូនមជឈមណឌ ជាតិ និង ១ចាប់ទកលៅប្គូខណនំ)

ហតថល

ំ ញគ្ន
ខាប្គូខណនំជន
ី ក
ិ : _____________________________

កា បរលចឆ
ិ ទ: ___________________________

ហតថល

ខាប្បធានប្កុម: _______________________________________

កា បរលចឆ
ិ ទ: ___________________________
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