ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា

ជាតិ

សាសនា ព្រះម្ហ រសព្ត

ររៀបចំរោយ

ឧបត្ថមរភ ោយ

មជឈមណ្ឌលជាត្ិ របយុទ្ន
ធ ឹង

មូលនិធិសកល

ជំងឺរអដស៍ រសើស្សបក និងកាមរោគ

សេចក្តសផត
ើ
ី ម
មជឈមណ្ឌលជាត្ិ របយុទ្ធនឹងជំងឺរអដស៏ រសើស្សបក និងកាមរោគ គឺជាកមមវ ិធី ជាត្ិ ននរកសួងសុខាភិ បាល
ស្ដលមានត្ូនាទ្ី កុងការដឹ
ន
កនាំ ររៀបចំបរងកើត្យុទ្ធសាស្រសត រោលការណ្៏ស្ណ្នាំ និងនិយាមស្បបបទ្នានា កនុង
វ ិស័យសុខាភិ បាល សំរៅរឆលើយត្បរៅនឹងការអនុ វត្តកមមវ ិធីបង្កករ ស្ែទាំ និងពាបាលជំងឺរអដស៍ និងជំងឺ
កាមរោគ កនុងវ ិស័យសុខាភិ បាល។
រោយមានការអនុញ្ញដត្ពី រកសួងសុខាភិ បាល និងរយាងតាមស្ផនការរបចាំឆ្ននំ ២០១៨ មជឈមណ្ឌល
ជាត្ិ របយុទ្ធនឹងជំងឺរអដស៏ រសើស្សបក និងកាមរោគបានររៀបចំ សិកាាសាលាសតីពីការពិ និត្យរលើសមិទ្ធផលកនុង
ការអនុវត្តសកមមភាព ឆ្ននំ ២០១៨ និងការររៀបចំ ស្ផនការរបត្ិបត្តិ សរមាប់កមមវ ិធីបង្កករ ស្ែទាំ និងពាបាលជំងឺ
រអដស៍ និងជំងឺកាមរោគ កនុងវ ិស័យសុខាភិ បាលថ្ននក់ រេត្ត និងថ្ននក់ជាត្ិ ឆ្ននំ២០១៩។
សិកាាសាលារបរពឹត្តរៅចាប់ ពីនែៃទ្ី ១២ ដល់ ១៤ ស្េធនូ ឆ្ននំ២០១៨ រៅសណ្ឋ
ា ោរ រសមីរពរជ
រេត្តសឹង
ទ ស្រត្ង ស្ដលមានការចូ លរួមពី រលាក-រលាកស្សីរបធានឬអនុ របធានមនទីរសុខាភិ បាល មន្តនតីកមមវ ិធី
របយុទ្ធនឹងជំងឺរអដស៍ោជធានី-រេត្ត

និងគណ្រនយយករទាំង២៥

អងគការអភិវឌ្ឍន៍

មន្តនតីមជឈមណ្ឌលជាត្ិ

របយុទ្ធនឹងជំងឺ រអដស៍ រសើស្សបក និងកាមរោគ ររកាមការឧបត្ថមភែវ ិកាគររមាងមូ លនិ ធិសកលGFATM។

ទរមង ់ការ ននេិកាាសាល
ពិធីរបើកសិកាាសាលា
ការផតល់បទ្បង្កាញសំខាន់អំពី
o

សមិទ្ធផលននការអនុ វត្តសកមមភាពឆ្ននំ ២០១៨ និងស្ផនការឆ្ននំ ២០១៩ របស់ NCHADS
និងអងគការជានដគូ រួមទាំងសំណ្ួរចរមលើយ

o

បចចុបបននភាពននរោលការស្ណ្នាំ សរមាប់អនុ វត្តកមមវ ិធី បង្កករ ស្ែទាំ និងពាបាលជំងឺរអដស៍

ការអនុ វត្តតាមរកុម រដើមបីររៀបចំស្ផនការរបត្ិបត្តិសរមាប់ អនុវត្តកមមវ ិធីរបយុទ្ធនឹងជំងឺរអដស៍រេត្ត ឆ្ននំ
២០១៩
កិចចពិភាកាទ្ូ រៅ និង និងបទ្បង្កាញអំពីពរង្កងស្ផនការសកមមភាពរបយុទ្ធនឹងជំងឹរអដស៍ និងកាម
រោគរបស់កមមវ ិធីរអដស៍រេត្ត
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ំ
ដស

ិ ី
ើ រការននក្មមវធ

នែៃទ្ី១គឺនែៃទ្ី១២ ស្េធនូ ឆ្នន២
ំ ០១៨
១. ពីធសប
ី ើក្េិកាាសាលា

១.១.មតសា
អារមម
ិ ា គមន ៍ នងចំណាប់
ិ

៍ របេ់គ

ៈអធបត
ិ
ី ចំសោះអងគេិកាាសាលា

មតសា
ុ សូវ ៀត ររធានមនទរេុ
ខាភបាលសេត
តេទឹងត្រតង
ិ ា គមន ៍ របេ់សលាក្សវជ្ជ. អ៊ង
ី
ិ

បនាទប់ពីផតល់ពាកយសាវគមន៍ ដល់គណ្ធិបត្ី

និ ងអងគ

សិកាាសាលារលាកបានជរមាបជូនអំ ពីសាថនភាពភូមិសាស្រសតនិង
ត្ំបន់រទ្សចរណ្៍ចំនួន

១២

កស្នលង

ស្ដលផតល់ការទាក់ទាញ

ចំណ្ឋប់ អារមមណ្៍ដល់អងគសិកាាសាលាទាំងមូល។
ទ្នទឹមនឹងរនះរលាកបានបញ្ញ
ា ក់ជូនអំ របព័នធសុខាភិ បាល
កនុងរេត្តសឹង
ទ ស្រត្ងមាន ស្សុករបត្ិបត្តិចំនួន១ មនទីររពទ្យបស្ងែក
ចំនួន១ មណ្ឌលសុេភាពចំ នួន១៤ និងប៉ុស៍ស
ត ុេភាពចំនួន១
រពមទាំងការផតល់រសវាស្ែទាំ ពាបាលនានា និងរបាយការណ្៍
លំអិត្ស្ដលជាសមិទ្ធផលកនុងការអនុ វត្តកមមវ ិធីរឆលើយត្ប រៅនឹង
ជំងឺរអដស៍ ស្ដលមានន័យជាសរងាបដូចខាងររកាម៖


គលីនិក Pre-ART/ART ចំនួន១កស្នលងកឺមានទ្ីតាំងរៅមនទីររពទ្យរេត្តសឹង
ទ ស្រត្ង



VCCT ចំនួន១កស្នលង រៅជាមួយមណ្ឌលសុេភាពសទឹងស្រត្ង



FHC Clinic ចំនួន១កស្នលង សរមាប់ ស្រសតីស្ដលជារកុមបំ ររ ើការកំសានតសបាយ



STI/HC ចំនួន៣កស្នលង សរមាប់ស្រសតីកុងសហគមន៍
ន
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អងគការនដគូ មានស្ត្១ប៉ុ រណ្ឋណះគឺ អងគការ CRS

គិត្រត្ឹមចុងរត្ីមាសទ្ី ៣ឆ្ននំ២០១៨ អនកផទុករមរោគរអដស៍បានទ្ទ្ួលការពាបាល



រោយឱសែរបឆ្នំងនឹងរមរោគរអដស៍មានចំនួន៣៩៤នាក់ កនុងរនាះមានអនកជំងឺ
រពញវ ័យចំ នួន៣៦៥នាក់ ។

មនទីរសុខាភិ បាលរេត្តសឹង
ទ ស្រត្ង បានទ្ទ្ួលការោំរទ្បរចចករទ្ស និងែវ ិកាពីគររមាង ADBGMS ជាពិរសសែវ ិកាោំរទ្ភាគររចើនគឺែវ ិកាជាត្ិ សរមាប់អនុវត្តកមមវ ិធីរបយុទ្ធនឹងជំងឺរអដស៍កុងឆ្ន
ន
នំ
២០១៨។

ចុងបញ្ចប់ រលាករវជា. អ៊ុង

សូរវៀត្ ក៏បានជូនពរអងគសិកាាសាលាទាំងមូ ល កនុងរយៈរពល
សានក់រៅរេត្តសឹង
ទ ស្រត្ង សូមមានសុេភាពលែ និងមានសុវត្តិភាពរគប់ ៗោនកុំបីខាន។
មតចំ
ិ ណាប់អារមម

៍ របេ់សលាក្

វសង

វ៉ោស្ស៊ន
ុ

ររធានគសរោងមូលនធ
ិ ិេក្លរបេ់អងគការ

ិ
ំ សអដេ៍
KHANA ត្ដលតំណាងឲ្យអងគការេងគមេុីវលត្ដលគា
ំរទសលើេក្មមភាពររយុទ ធជ្ង
ៈ
ឺ

រលាកបានមត្ិស្ែលងអំ ណ្រគុ ណ្យា៉ ងរជាលររៅចំរពាះ
អស់រលាក រលាកស្សី ស្ដលជាមន្តនតីសុខាភិបាលរៅថ្ននក់ររកាម
ជាត្ិ ទ្ូ ទាំងរបរទ្សកមពុជាស្ដលបានរួមសហការយា៉ ងលែ កនុងការ
អនុវត្តការង្ករកនលងមករដើមបីរឆលើយត្បយុទ្ធសាស្រសត៩០-៩០-៩០
នាបំណ្ឋច់ឆ្ននំ២០២០។
រលាកបានសំណ្ូមពរសូមរកានូវទ្ំនាក់ ទ្ំនងទាំងរនះឲ្យ
កាន់ស្ត្លែ កនុងកិចចសហការ ការង្កររវាងមន្តនតីសុខាភិ បាល និង
អងគការសងគមសុីវ ិលទាំងអស់។
ចុងបញ្ចប់ រលាកក៏បានជូនពរអងគសិកាាសាលាទាំងមូ ល
សូមជួបស្ត្សុេភាពលែ និងមានសុវត្តិភាពរគប់ៗោនកុំបីខាន។

មតផ្ត
ុ
ិ ត ំសផញើ នងការររកាេសប
ិ
ើក្វគ គេិកាាសាលារបេ់សលាក្សវជ្ជ. លី វេញស៊នៈ

រលាករវជា. លី រពញស៊ុន របធានមជឈមណ្ឌលជាត្ិរបយុទ្ធ
នឹងជំងឺរអដស៏ រសើស្សបក និ ងកាមរោគ បានមានរបសាសន៍ថ្ន៖
-រោលរៅរួមរបស់រយើងមាន២ជាចំបងគឺៈ
លុប បំបាត្់ ការ ចំ លងែមីនាឆ្ននំ២០២៥

១.ការ

២.មនុសសជំ នាន់ ែីមោមន

ការឆលងរមរោគរអដស៍។
-រលាករបធានមជឈមណ្ឌលជាត្ិក៏បានបញ្ញ
ា ក់ស្ដរថ្ន
ចំរពាះការកាត្់ បនថយជំនួយពី មាចស់ ជំនួយរោយសារមូ លរហត្ុ
ពីរធំៗគឺ៖

១.

របរទ្សរយើងបានទ្ទ្ួ លរជាគជ័យជាររចើ ន

ដំ

ណ្ឋក់កាលកនុងការរបយុទ្ធនឹងជំងឺរអដស៍ ២. របរទ្សរយើងមាន

ការរ ីកចររមើន គឺពីរបរទ្សមានចំណ្ួលទាបមកជារបរទ្សស្ដល
មានចំណ្ូលមធយមករមិត្ទាប។
-ោជរោាភិ បាលបរងកើនែវ ិកាបស្នថម២០១៨ដល់២០២០
របស្ហល១.៥លានដុលាល។

4

- ែមីៗរនះស្ដរ មជឈមណ្ឌលជាត្ិរបយុទ្ធនឹងជំងឺរអដស៍ រសើស្សបក និងកាមរោគ សហការ
ជាមួយមជឈមណ្ឌលជាត្ិោំពារមាតា

និ ងទារក

បានផសពវផាយ

និងោក់ឲ្យររបើ របាស់នូវ

ស្ផនទ្ីបង្កាញផលូវថ្ននក់ជាត្ិសរមាប់ការលុបបំបាត្់ការចមលងរមរោគរអដស៍

និងសាវយ

ពី

មាតយរៅកូនរៅកមពុជា។

- ចំរពាះការរត្សត Viral Load នាឆ្ននំ២០១៧ គឺទ្ទ្ួលបាន ៥២.៣៥០ រត្សត របើររបៀបរធៀប
ជាមួយអនកជំងឺរអដស៍សកមមសរុបចុងឆ្ននំ២០១៧ចំនួន ៥៨.៥១៦នាក់ រ

ើញថ្នទ្ទ្ួ លបាន

ភាគរយេពស់។ រលាករបធានក៍សងឈឹមស្ដរថ្នសរមាប់ ឆ្ននំ ២០១៨រនះ លទ្ធផលននការ រត្សត
Viral

Load

នឹងទ្ទ្ួលបានេពស់ជាងឆ្ននំ២០១៧។

ដូ រចនះរដើមបីទ្ទ្ួ លបានលទ្ធផលកាន់ស្ត្

រសនើកមមវ ិធីរអដស៍ោជធានី រេត្ត ទាំងអស់ររៀបចំកិចចរពមររពៀងសរមាប់ការបញ្ូា ន

របរសើ

ឈាមសរមាប់ឆ្ននំ ២០១៨។

- រលាករបធានមជឈមណ្ឌលជាត្ិ ក៏បានសំណ្ូមពរដល់អងគសិកាាសាលាទាំងមូ ល រ ិះរកយនត
ការយា៉ ងណ្ឋ

រដើមបីឲ្យការអនុវត្តសកមមភាព

និ ងចំ ណ្ឋយចំ រពាះគររមាងមូ លនិ ធិសកលបានរលូន

និងទ្ទ្ួលបានលទ្ធផលលែ។
- ចុងបញ្ចប់រលាករបធានមជឈមណ្ឌលជាត្ិ ក៏ បានបួងសួង
សិកាាកាមស្ដលចូ លរួមកនុងអងគសិកាាសាលា

ជូនពរដល់គណ្ៈអធិ បត្ី និង

សូមទ្ទ្ួ លបានសុេភាពលែ

សររមចរគប់ភារកិចច

សុវត្ថិភាពទាំងការសានក់ រៅ ទាំងការរធវើដំរណ្ើរ និងរបកាសរបើកអងគសិកាាសាលា។
១.២.ក្រមងរូ បភាព
ននមជ្ឈម

ថតរូមជ្ំគា
ុ ន ជាអនេាវរ
ុ
ីយ ៍

ឌ លជាតររយុ
ទ ធនងជ្
សេើផ្េបក្ នងកាមសោគ
ឺ
ិ
ឹ ំងសអដេ៍
ិ

ិ សអដេ៍
នងក្មម
វធ
ោជ្ធាន ី - សេតត ទា ំង ២៥៖
ិ
ី

្្ ្្
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របេ់េិកាាកាមត្ដលច ូលរួ ម

ដូចជា

មន្តនតផ្
ី ផែក្បសច េក្សទេ

ររធាន ឫអនររធាន
ុ
មនទរេុ
ខាភបាល
ី
ិ

១.៣ ការសធាបទេោ
ា េន ៍ពីេំ ណាក្់
ើ

អន ក្យក្សារព័ត ៌ោនរបេ់សាថនយ
ី ៍
ទូរទេសន ៍ហងសោេជាមួ យសលាក្

ររធានមជ្ឈម

ឌ លជាតររយុ
ទ ធនង
ិ
ឹ

ជ្ំងសអដេ៍
សេើផ្េបក្នងកាមសោគ
ឹ
ិ

២. ការេសងាបបទបង្ហាញរបេ់មជ្ឈម
សគាលបំ


សគាលបំ

ង៖

ឌ លជាតររយុ
ទ ធនងជ្
(NCHADS)
ឺ
ិ
ឹ ំងសអដេ៍

ង នងការរំព
ុ ននវគ គេិកាាសាលា
ិ
ឹ ងទក្

–

អរងកត្តាមោនសមិទ្ធផលរបស់មជឈមណ្ឌលជាត្ិ

–

បចចុបបននភាពរោលការណ្៍ស្ណ្នាំែីៗ
ម សរមាប់អនុវត្តការបង្កករ ស្ែទាំ និងពាបាលជំងឺរអដស៍
និងជំងឺកាមរោគកនុងវ ិស័យសុខាភិបាល ឆ្ននំ ២០១៩

–

និងអងគការជានដគួ

កនុងការអនុវត្តសកមម
ភាពសរមាប់ការបង្កករ ស្ែទាំ និងពាបាលជំងឺរអដស៍ និ ងកាមរោគ ឆ្ននំ ២០១៨

ការកំណ្ត្់ សកមមភាពជាអាទ្ិ ភាពសរមាប់អនុវត្តកមមវ ិធី រអដស៍រៅថ្ននក់រេត្ត
និងថ្ននក់ស្សុករបត្តិបត្តិសរមាប់ឆ្ននំ២០១៩

–
–

បចចុបបននភាពរោលការណ្៍ស្ណ្នាំអំពីរបព័នធគណ្រនយយ និងឯកសារននការចំ ណ្ឋយ
ររៀបចំបរងកើត្ស្ផនការរបត្ិបត្តិសរមាប់កមមវ ិធីបង្កករ ស្ែទាំ និងពាបាលជំងឺរអដស៍ និងកាម
រោគ កនុងវ ិស័យសុខាភិ បាលសរមាប់ថ្ននក់ជាត្ិ និងថ្ននក់ រេត្ត ឆ្ននំ ២០១៩

ការរំពឹងទក្៖
ុ

–

សររមចបាននូវពររងៀងស្ផនការរបត្ិបត្តិ សរមាប់កមមវ ិធីបង្កករ ស្ែទាំ និងពាបាលជំងឺរអដស៍
និងកាមរោគ រៅថ្ននក់ រេត្តឆ្ននំ២០១៩ រោយមានការោក់បញ្ូច លទាំងសកមមភាព និ ងរបភព
ែវ ិការបស់នដគូ ពាក់ព័នធ

–

ចុះហត្ថរលខារលើកិចចរពមររពៀងរវាងមនទីរសុខាភិ បាលរេត្តជាមួយអងគការនដគូ
រលើែវ ិកានិ ងស្ផនការសកមមភាពរបយុទ្ធនឹងជំងឺរអដស៍ថ្ននក់រេត្តសរមាប់ឆ្ននំ ២០១៩។

–

ចុះហត្ថរលខារលើកិចចរពមររពៀងរវាងមជឈមណ្ឌលជាត្ិរបយុទ្ធនឹងជំងឺរអដស៍ រសើស្សបក និង
កាមរោគ

ជាមួយមនទីរសុខាភិ បាលរេត្ត

រលើែវ ិកានិ ងស្ផនការសកមមភាពរបយុទ្ធនឹងជមៃឺរអដស៍ថ្ននក់រេត្តសរមាប់ឆ្ននំ ២០១៩ ។
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ិ សអដេ៍
ិ
ការេសងាបេមិទ ធផលឆ្ននំ២០១៨ ក្ងការអន
វត
ុ តក្មមវធ
ក្ងវ
ី
ិ
ុន
ុ ន េ័យេុខាភបាល

រលាករវជា. គឹម ប៊ុណ្ឋណ បានរលើកបង្កាញ តាម Component និមួយៗនូវសមិទ្ធផលស្ដលសំររចបានដល់
រត្ីមាសទ្ី ៣ ឆ្ននំ២០១៨កនលងមក ស្ដលមានជាសរងាបដូ ចខាងររកាម៖
1. HIV Estimates and Projection៖


Decreased HIV prevalence from 1.6% in 1998 to 0.6% in 2018.



Reduced new HIV infection from more than 4000 in 2005 to 538 in 2018.



Declined deaths in PLHIV from more than 8400 in 2005 to 2,243 in 2018

2. Programmatic Achievement:

រទាះបី ជារយើងសររមចរជាគជ័យកនុងការរធវើឲ្យអរតាររបវា៉ ឡង់ ននរមរោគរអដស៍ចុះែយនិងអរតានន
ការឆលងែមីមានការចុះែយយា៉ ងណ្ឋក៍រោយ ក៏ រយើងរៅជួ បបញ្ញ
ា មួយចំនួន:

7

កនុងឆ្ននំ២០១៩
មជឈមណ្ឌលជាត្ិ ក៍បានរសនើសុំReprogrammingរៅគររមាងមូ លនិធិសកលសរមាប់
ថ្ននក់ រេត្តនូវសកមមភាពអាទ្ិ ភាពមួយចំ នួនដូចជា:
1- Training on updated STI guideline for health center staff
2- Quarterly meeting with EE owners
3- Quarterly meeting with partners and local authority
4- Quarterly network meeting at health facilities
5- Mentorship from lab at provinces to HTS in health centers
6- Fee for CD4 and Viral load transportation
7- Monitoring and supervision (PASP and PDMU)


េមិទ ធផលឆ្ននំ២០១៨ នងត្ផនការ២០១៩
របេ់អងគការKHANA
ិ

អងគការ KHANA

មាន Key Projects និង Key Technical Innovations សរមាប់អនុវត្តនាឆ្ននំកនលងមកដូចជា៖

េមិទ ធផលឆ្ននំ២០១៨:
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ការេសងាបេមិទ ធផលឆ្ននំ២០១៨ នងត្ផនការ២០១៩របេ់
អងគការFHI360(LINKAGES Cambodia)
ិ

អងគការFHI360(LINKAGES Cambodia) េក្មមភាពត្ដលអន ុវត តន ៍ក្ងឆ្ន
ន ំ២០១៨ោន៖
ុន

1. Component 1. TA in Support of the Consolidated Community Action Approach for the B-IACM (CAA) framework
2. Component 2. Accelerate new case detection among KP and priority populations
3. Component 3. Trace identified index cases from the facility to the community
4. Component 4. Create stigma and discrimination (S&D) free services, including GBV and KP-competent services,
to increase case detection and retention



ការេសងាបេមិទ ធផលឆ្ននំ២០១៨ នងត្ផនការ២០១៩
របេ់អងគការ CRS in Cambodia
ិ

អងគការCRS អនុវត្តរលើគររមាងធំៗ៣ ទ្ូ ទាំងរពះោជាណ្ឋចរកកមពុជា គឺ៖
1. Community(CAA)
2. B-IACM
3. Pre.ART/ART sites

9

បចរបននភាពននសគាលការ
ុេ

៍ អនវត
ុ តន ៍ B-CoPCT សៅេហគមន ៍ នងសគាលសៅឆ្ន
ន ំ២០១៩ (BCC Unit )
ិ

បង្ហាញសោយសលាក្សវជ្ជ. ឡាន វ

10

សណ េង អនររធានមជ្ឈម
ុ

ឌ លជាត៖ិ

លទ្ធផលសររមចបានគិត្រត្ឹ មស្េកញ្ញដ ឆ្ននំ២០១៨៖
១.អងគការRHAC:

២.អងគការKHANA:

11

៣.លទ្ធផលរួមៈ



បចរបននភាពននសគាលការ
ុេ

៍ អនវត
ុ តន ៍ ជ្ំងកាមសោគ
នងសគាលសៅឆ្ន
ន ំ២០១៩
ឺ
ិ

បង្ហាញសោយសលាក្សវជ្ជ. លន សាយសហង ររធានត្ផែក្ STI/RTI unit៖
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បចរបននភាពននសគាលការ
ុេ

ំងសអដេ៍
៍ អនវត
ុ ត ការត្ថទា ំ នងពាបាលជ្
នងទ
ន ំ២០១៩
ឺ
ិ
ិ េសៅឆ្ន
ិ

បង្ហាញសោយសលាក្សវជ្ជ. ងវ
ូ ៉ បូោ៉ អនររធានការិយាល
ុ
័យបសច េក្សទេ៖

13

នែៃទ្ី២គឺនែៃទ្ី១៣ ស្េធនូ ឆ្នន២
ំ ០១៨


បចរបននភាពននសគាលការ
ុេ

៍ អនវត
ុ តត្ផែក្មនទរព
នងកាមសោគ
ឺ
ី ិ សសាធន ៍េរោប់ជ្ំងអដេ៍
ិ

នងទ
ន ំ២០១៩ បង្ហាញសោយសលាក្ ម៉ម
ុ ច ័នទតាោ ររធានត្ផែក្មនទរព
ិ េសៅឆ្ន
ិ
ី ិ សសាធន ៍៖
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ំ
ដស

ូ នងររមូ
លទននន
័យ នងររព័
ន ធសអឡិចរតូនក្ន
ងគ
ុ
ើ រការននលំហរ
ិ
ិ
ិ
ិ
ិ

នងទ
(បង្ហាញសោយសលាក្ សទព រោ
៉ូ ុ ង
ំ )
ិ េសៅ២០១៩
ិ



សគាលការ

៍ ផ្

នា ំក្ងសរៀបចំ
ឯក្សារេរោប់ការចំណាយវថកា
លនធ
ិ ក្ងគសរោងមូ
ិ េក្ល
ិ
ុន
ុន

បង្ហាញសោយសលាក្ស្េី
មូលនធ
ិ េក្ល៖
ិ

15

ភាពននទននន
័យ
ិ

យុន

ច ័នទផ្តស

ត

ររធានរគប់រគងហរញ្ញ
វតុ ថ
ិ

នងគ
ិ

សនយយននគសរោង
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ិ សអដេ៍
គសរោងពិនតយតាមោនេរោប់
ការអនវត
ុ តក្មមវធ
ិ
ី



នងេក្មម
ភាពអាទភាពេរោប់
អនវត
ុ ត សៅ
ិ
ិ

ថ្ននក្ ់សេត ត (បង្ហាញសោយសលាក្សវជ្ជ. គម
ុ ណ អនររធានការិយាល
ុ
័យបសច េក្សទេ)៖
ឹ ប៊ណា

១. % ននអនករស់រៅជាមួយរមរោគរអដស៍ស្ដលដឹងពីសាថនភាពផទុករមរោគរអដស៍

(បានចុះកនុងបញ្ាីពាបាលរៅរសវា ART) រធៀបនឹងអនករស់រៅជាមួយរមរោគរអដស៍ទាំងអស់ ។

Indicator OUT1

All adult and children PLHIV who have been diagnosed compared to the total number of adult PLHIV in
province
All adult and children PLHIV who have been diagnosed compared to the total number of adult and
children PLHIV in province

Definition
Rationale/Purpose
Numerator

Number of Adult and Children PLHIV confirmed positive for HIV

Denominator

Total estimate number of adult and Children PLHIV in province

Data collection
frequency

Every year

Measurement tool

ART Enrollment/ART database

Method of
measurement

Numerator: obtained from the ART Database

Interpretation

This indicator is to progress towards number of PLHIV who have been diagnised

Responsibility

PHD/PASP – PDMU/ART

Denominator: PLHIV Estimates, AEM/Spectrum by province

រលាករវជា. គឹម ប៊ុ ណ្ឋណ បានបង្កាញពី៖
១.សារៈសំខាន់គររមាងពិនិត្យតាមោនសរមាប់ការអនុ វត្តកមមវ ិធីរអដស៍

និងសកមមភាពអាទ្ិ ភាពសរមាប់

អនុវត្តរៅថ្ននក់រេត្ត។
២. និយមន័យននសុចចនាករនី មួយៗ និងររបៀបគណ្នា
៣. ទ្រមង់ររៀបចំ Performance Framework
៤. ទ្រមង់របាយការណ្៍Progress updated report
ចុងបញ្ចប់អងគសិកាាសាលា បានកំណ្ត្់ នែៃរផញើស្ផនការតាមោន Performance Frameworkរបស់រេត្តនិមួយៗ
មកមជឈមណ្ឌលជាត្ិឲ្យបានមុននែៃទ្ី០១ ស្េមកោ ឆ្ននំ២០១៩។


ិ សអដេ៍
េក្មមភាពអាទភាពេរោប់
អនវត
ុ តក្មមវធ
សៅថ្ននក្ ់សេត ត ក្ងគសរោងមូ
លនធ
ិ
ី
ិ េក្ល
ិ
ុន

រលាករវជា.គឹម ប៊ុ ណ្ឋណ បានបង្កាញទ្រមង់ ស្ផនការគឺ រកានូវទ្រមង់ដស្ដល(ដូចទ្រមង់ ឆ្ននំ២០១៨) និង
បង្កាញពីសកមមភាពអាទ្ិភាពរបស់រេត្ត
(មូលនិធិសកល)និងកំពុងរងចាំការអនុម័ត្។
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ស្ដលមជឈមណ្ឌលជាត្ិបានោក់រសនើសុំរៅមាចស់ជំនួយ

បនាទប់រវជា. គឹម ប៊ុ ណ្ឋណ បានស្បងស្ចកជារកុមតាមរេត្តនិមួយៗ រដើមបីររៀបចំ គររមាងរត្ួត្ពិនិត្យ និង
ស្ផនការរបត្ិបត្តិសរមាប់អនុវត្តកមមវ ិធីរបយុទ្ធនឹងជំងឺរអដស៍ ថ្ននក់រេត្ត ឆ្ននំ២០១៩។
នែៃទ្ី៣គឺនែៃទ្ី១៤ ស្េវធនូ ឆ្នន២
ំ ០១៨


បនតការស្បងស្ចកជារកុមតាមរេត្តនិមួយៗ

រដើមបីររៀបចំ គររមាងរត្ួត្ពិនិត្យ

និងស្ផនការរបត្ិបត្តិ

សរមាប់ អនុវត្តកមមវ ិធី របយុទ្ធនឹងជំងឺរអដស៍ ថ្ននក់រេត្ត ឆ្ននំ២០១៩។


ចុងបញ្ចប់ននការស្បងស្ចកជារកុមតាមរេត្តនិមួយៗ

រដើមបីររៀបចំគររមាងរត្ួត្ពិនិត្យ

និងស្ផនការ

របត្ិបត្តិ រលាករវជា. គឹម ប៊ុណ្ឋណ របធានស្ផនកស្ផនការននមជឈមណ្ឌលជាត្ិ បាន រសនើដល់កមមវ ិធី របយុទ្ធ
នឹងជំងឹរអដស៍ និងកាមរោគរេត្តទាំងអស់ពិនិត្យរឡើងវ ិញនូវស្ផនការ សកមមភាពឆ្ននំ ២០១៩ និងរផញើ
ពររងៀងស្ផនការឆ្ននំ ២០១៩ និង provincial M&E Framework មកស្ផនកស្ផនការឲ្យបានមុននែៃទ្ី ០១
ស្េ មកោ ឆ្ននំ ២០១៩។ និងកិចចរពមររពៀងននការបញ្ូា នសំណ្ឋកឈាម CD4 and VL transportation
សរមាប់ឆ្ននំ២០១៩ មកស្ផនកស្ផនការឲ្យបានមុននែៃទ្ី ២១ ស្េ ធនូ ឆ្ននំ ២០១៨។


េសងាប ការផតល ់មត ិ នងេំ
ិ

ួ រមួ យចំនន
ួ ៖

ល.រ

សំណ្ួរ និងមត្ិនានា

១

– របធានកមមវ ិធីរអដស៍រេត្តស្កបរសនើសុំពិនិត្យរមើលរឡើងវ ិញ

ដំរណ្ឋះស្សាយ
-

ចំរពាះការបា៉ ន់ របមាណ្ករណ្ីអនកជំងឺរអដស៍ឆលងែមី

រយាងតាមលទ្ធផលការបា៉ ន់របមាណ្រលើករ
ណ្ីអនកផទុករមរោគរអដស៍តាមបណ្ឋ
ត រេត្តមួយ

ទាបជាងខាលំង របើររបៀបរធៀបរៅនឹងករណ្ីជាក់ស្សតង។

ចំនួនមានចំនួន ទាបជាងត្ួរលេចំនួនអនកជំងឺ
រអដស៍កំពុងទ្ទ្ួលឱសែពាបាល

ពីររពាះ

លទ្ធផលននការបា៉ ន់របមាណ្រនះរធវើរឡើងរៅ
កនុងឆ្ននំ ២០១៦ ស្ដលការបា៉ ន់របមាណ្រនះគឺ
គណ្នាស្ត្ចំនួនរបជាជនជាក់ស្សតងកនុងរេត្តនី

មួយៗ ជាលទ្ធផលមានចំនួនទាបជាង ចំនួន
អនកជំងឺរអដស៍កំពុងទ្ទ្ួល

ឱសែពាបាល

ជាក់ស្សតងរោយសារមានការបញ្ូា នអនកជំងឺ
-

ចូលកនុងរេត្តបស្នថម៕

ការបា៉ ន់របមាណ្ននចំនួនអនកជំងឺរអដស៍
និងករណ្ីអនកជមងឹរអដស៍ឆលងែមី

កំពុងស្ត្

អនុវត្ត កនុងឆ្ននំ ២០១៨ រនះ នឹងរកដំរណ្ឋះ
ស្សាយននមូលរហត្ុខាងរលើ។
២

– របធានកមមវ ិធីរអដស៍រេត្តកំពង់ចាមសំណ្ូមពរ ដល់មជឈ

– មនទីរសុខាភិបាលរេត្តគួរមានការរបជុំជាមួយ

មណ្ឌលជាត្ិ ជាពិរសសស្ផនកBCC សូមជួយពិនិត្យរៅការ

អងគការទាំងរនះ និងមានការចូ លរួមពី មជឈ

អនុវត្តរបស់អងគការនដគូស្ដលោំរទ្រលើសកមមភាពEW

មណ្ឌលជាត្ិ រដើមបីរកដំរណ្ឋះស្សាយ។

រ

ើញថ្នមានការរត្ួត្រលើោន ទាំងសកមមភាព ទាំងរបាយ

ការណ្៍ គឺ អងគការCWPD និងអងគការភនំស្សី។

– រយាងតាមកិចចរពមររពៀង

ខាណ្ឋ

និងមជឈ

មណ្ឌលជាត្ិ អងគការខាណ្ឋ ទ្ទ្ួលយករកុម
រោលរៅទាំងអស់កុងរេត្ត
ន
កំពង់ចាម។

– មជឈមណ្ឌលជាត្ិរត្ូវរលើពីបញ្ញ
ា រនះ

រៅរពលរបជុំរកុមការង្ករបរចចករទ្ស
BcoPCT
៣

-របធានកមមវ ិធីរអដស៍រេត្តនរពស្វង សំណ្ូមពរដល់ស្ផនកមនទីរ

-រលាក ម៉ុម ច័នទតាោ បានទ្ទ្ួលយកសំណ្ូមពរ

ពិរសាធន៍ននមជឈមណ្ឌលជាត្ិ សូមផតល់លទ្ធផលននការរធវើ

រដើមបីស្ករសរមួលនផទកុង។
ន

រត្សតVL ឲ្យបានរលឿនជាងរនះបនតិច។
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ប៉ុស្នតរលាកក៏បាន

សំណ្ូមពររត្ឡប់រៅរេត្តវ ិញស្ដរសូមជួយតាម

