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សាររ្រស់ថ្រាក់ដឹកនាំមន្ទីរគ ពទរាយកុមារអង្គរ

លៅលដើមឆ្នា២
ំ ០១៩ លយើងោនលរៀបលរៀងដាក់លចញ
នូវថផនការយនុេ្ធសាសស្តរយៈលពេបទីឆ្នារំ បស់

លពេកំណត់។ លយើងក៏សូមថែលែងអំណរគនុណដេ់

លនះ្តរូវោនលរៀបចំល�ង
ើ កនានុង្កបខ័ណ្មួយ ល្វឲ
ើ ្យ

ឬមា្ចស់ជំនួយ រួមទាំងអនាកស្ម័្គចត
ំ អស់ ថដេ
ិ ្តទាង

មន្រទី លពេ្យកនុមារអង្គរ។លៅកនានុងគល្មាងយនុេ្ធសាសស្ត
មានតនុេ្យភាពននភាពរកចំ
ឈរលៅ
ទី លរនឥតឈប់
ើ

លៅថតបន្តការោំ្េ និងល្វើឲ្យលយើងអាចសល្មច

េិននានយ
័ ថដេង្យនឹងបង្ហាញជាសាធារណៈ។

លផ្តើមដំលណើរការពទីដំបូង ថដេថ្ “កនុមារ្គប់រូប

សហការោនាថដេរាជរដាឋាភោ
ិ េកមពនុជាោនលប្តជាញា

លយង
ើ េេួេសា្គេ់ថ្ វឌ្ឍនភាពរបស់លយង
ើ មាន្គប់

ថផនាកទាំងកនានុង នង
ិ ល្រៅមន្រទី លពេ្យ។ វបប្ម៌ននការ

្តរូវថតេេួេោននូវការពយាោេ និងថែទាំសនុខ

ជួយ�ោ្ំ េដ៏យូរអថងវងអស់រយៈលពេ ២ េស្សវត្ស

យ៉ាងណាមញ
ិ លោេបំណងរបស់លយង
ើ គកា
ឺ រ

ថតល្បៀបបដ
ណ ះ
ទី ូចជាការបណនុ ្ត ះ្ោប់ពូជមួយប៉ានុលណា

ភាព ្បកបលដាយគនុណភាព នង
ិ ក្តលទី មត្្តករនុណា”។

រកសាលេបឿនឲ្យ្សបលៅនឹងការពិតននការផ្លែស់

ល�ើងវញនូ
វកម្មវ្
ិ
ិ ទីធានាគនុណភាពអង្គភាពស្មាប់

ថផនាកមួយចំនួនថដេ្តរូវល្វឲ
ើ ្យមានការភាព្បលសើរ

លជាគជ័យនូវត្មរូវការននការផ្លែស់បូ រទាំ
្ត ងលនះោន។

នង
ិ យលៅលពេមន្រទី លពេ្យោនចាប់
ឹ េស្សនៈវស័

អភវិ ឌ្ឍ្េឹសទី ្តននការផ្លែស់បូ រជាគំ
្ត
រូមយ
ួ
លរៀបចំ

នដគូយនុេ្ធសាសស្តរបស់លយង
ើ នង
ិ សបបនុរសជន

កនានុងវស័
ិ យសនុ ខាភោ
ិ េថែទាំសនុខនុមាេភាព
កនុមារ។ លសចក្ត្ទី ោថ្នារបស់លយង
ើ លៅថត្សបលៅ

ល�ង
ើ នង
ិ ្បសិេ្ធភា
ិ ព នង
ិ ការលរៀបចំ្គប់្គង

ការង្រលនះ ោនគូសបញ្្ជក់អំពទី រលបៀបននការផ្លែស់
ប្តូរថដេមានរយៈលពេថវង្បកបលដាយនរិ ន្តរភាព
នូវេន
ិ នាផេសល្មច នង
ិ េេ្ធផេ លៅកនានុងបរសា
ិ ្ថ ន

ថដេមានេំនាក់េំនងោនា ចាប់លផ្តើមពទីក្មត
ិ បនុគ្គេ

លៅក្មត
្ត
វស័
ិ យ និងកបន
ិ សង្គម នូវការផ្លែស់បូ រ្គប់
ួ

មកលហយ
ើ ផ្តេ់នូវភាពលជាគជ័យ ថដេវាមន
ិ ្តម
ឹ

ខានាតននការអននុវត្តដំលណាះ្សាយ្បព័ន្ធទាង
ំ មូេ។

លេ ប៉ានុថន្តវាល្វើឲ្យ្បព័ន្ធសនុខាភោ
ិ េកមពនុជាកាន់

ខ័ណ្ជំនួយទាំងលនះ និងដំលណើរការននការច្មាញ់

ត្មរយៈការល្វឲ
ើ ្យ្បលសើរល�ង
ើ ជាផលែូវការនូវ្កប

ប្តូរត្មរូវការជាក់ថស្តង ននសកម្មភាព្បតិបត្តិការ
របស់លយង
ើ ។

ថតមានភាពរងមាំ
និងមាននិរន្តភាពថែមលេៀត។
ឹ

្បឈមថដេលៅលសសសេ់លៅជាកិច្ចការអាេិភាព

លោេលៅអភវិ ឌ្ឍវស័
ិ យសនុ ខាភោ
ិ េរបស់្កសួ ង

និងតមាលែភាព។

ការវវត្ត
ិ នង
ិ បញ្ហា្បឈមថដេកំពនុងមាន។ លដាយ

កនុមារលៅកនានុង្បលេសកមពនុជា នង
់ រឲ្យលៅ
ិ រកសាស្តងដា

លោេលៅយនុេ្ធសាសស្តរបស់លយង
ើ ល្វឲ
ើ ្យបញ្ហា

ថដេអាចលដាះ្សាយោន្បកបលដាយសមេ
ិ ្ធិផេ
ខពស់សិ ្ថតកនានុង្កបខ័ណ្្ពំថដនសមត្ថកច
ិ ្ចរបស់មន្រទី

លពេ្យលយង
ទី
ើ កនានុងខណៈលពេថដេមានការព្ងក

កច
ិ ្ចការអាេភា
ិ ពរបស់លយង
ើ ជាល្ចន
ើ នង
ិ េេ្ធផេ
របស់ពួកលគ មានេក្ខណៈ្សបេស
ិ ោនាលៅត្ម

លហើយវា្តរូវោនបលងកើតល�ើងលដើមបប
ទី លងកើនលេបឿននន

សារថតរាជរដាឋាភោ
ិ េលៅថតបន្តការអននុវត្ត្បព័ន្ធ

ការវាស់ថវង និងការរាយការណ៍មួយ លយើងអាច

បញ្ជូ នេន
័ ថដេេេួេោនទាំងលនាះលៅកាន់
ិ នានយ
អនាកផ្តេ់ជំនួយរបស់លយង
ើ យ៉ាងមាន្បសិេ្ធភាព
លយើងនឹងបន្តការផ្លែស់បូ រការថែទាំ
្ត
សនុខភាព

មានក្មត
ិ ខពស់បំផនុត លដាយសារថតការលជឿេនុកចត
ិ ្ត

សកម្មភាពលៅខាងល្រៅថែមលេៀត។ លយើងកំពនុងថត

សនុ ខភាពត្ម្សរុក ថដេអាចព្ងទីកលៅដេ់ការ

របស់អនាកមកលេើលបសកកម្មរបស់លយើង។ ភាពជា

ឯកលេស ថដេមានមន
ិ មានផ្តេ់លដាយកថនលែងលផ្សង

សមត្ថភាពរបស់មសន្តស
ទី នុ ខាភោ
ិ េ លដើមបព
ទី ្ងទីក

របស់អនាក ោនចាក់លដាតកនានុងអារម្មណ៍របស់កនុមារ

ល្វើការដឹកនាំ្បតិបត្តិការពិនិត្យពយាោេលដាយ

លេៀតលៅកនានុង្បលេស ការបណនុ ្ត ះបណា
្ត េកសាង
សមត្ថភាព និងចំលណះដឹងលវជ្ជសាសស្តលៅខាងល្រៅ
មន្ទីរលពេ្យ រួមទាំងការបញ្ចូ េនូវគំរូអភោ
ិ េកិច្ច

ថែទាំសនុខភាពបឋម លហើយលយើងក៏កំពនុងថតព្ងឹង
គនុណភាព នង
ិ ជំនាញបថន្ថមលេៀត។ លៅត្មលខត្ត

ដាច់្សយេនន្បលេសកមពនុជា ល្កាមការោំ្េ និង

នដគូថដេ្បកបលដាយចទីរភាពនិងសបបនុរស្ម៌
នង
ិ ្ករុម្គរួសារថដេោនលដរើ ចូេត្ម្ចកទាវរ

របស់មន្ទីរលពេ្យ។ ទាំងមា្ចស់ជំនួយ ទាំងអនាក

សមាហរណកម្មរបស់រាជរដាឋាភោ
ិ េ ោនអននុញ្្ញត

ស្ម័្គចិត្ត ទាំងអស់ោនាោនល្វើឲ្យកិច្ចការដ៏្ំសំខាន់

របស់លយង
ើ ។

ភាពខពស់ នង
ិ មានេេ្ធភាពថដេអាចផ្តេ់លសវា

ការោន។

ឯកលេស និង កំោំងឥេ្ធិពេរបស់វា ថដេលយើង

លយើង លសវាពិនិត្យពយាោេលដាយឯកលេសរបស់

ដ៏េ្អមយ
ួ លៅកនានុង្គប់ដំលណាះ្សាយននកច
ិ ្ចការ

ការផ្តេ់នូវការពិនិត្យពយាោេថែទាំលដាយ

ឲ្យលយង
ើ ្តរួស្ត្យការថកថ្បខលែួនឲ្យមានគនុណ

ថែទាំសនុខភាពទារក។ លៅកនានុងេំហំននេេ្ធភាពរបស់

ោនជួប្បេះកនានុងរយៈលពេ ១២ ថខ លៅកនានុងការ

លយង
ើ ្តរូវោនចាត់េនុកថ្ ជាថផនការលោេស្មាប់

ោនបង្ហាញយ៉ាងចបាស់អំពទីក្មត
ិ សមត្ថភាព និង

ជាល្ចើនសោ្តហ៍របស់មសន្តទីសនុខាភោ
ិ េទាំងលនាះ

អននុវត្តនគ
៍ ល្មាងយនុេ្ធសាសស្តែជា
ទី្ម ផលែូវការកនលែងមក

ការខិតខំ្បឹងថ្បងរបស់លយើង។ ត្មរោយការណ៍

ននការឆលែងរាេដាេននជំងឺ្គរុនឈាមលៅកនានុងរដូវ

លរៅ្តលនះ (រដូវវសសាលៅកនានុង្បលេសកមពនុជា) ោន

បង្ហាញអំពទីការែយចនុះនូវការពិនិត្យពយាោេថែទាំ
លដាយឯកលេស លដាយសារថតលយើងពយាយមផ្តេ់

ការពយាោេករណទីជំងឺថដេមានសា្ថនភាព្្ងន្
់ ្ងរ

យកលៅអននុវត្តត្ម ដូចជាការចំណាយលពេលវោ

កនានុងការចនុះសិកសាផ្្េ់ ការបណនុ ្ត ះបណា
្ត េ និង
សិកសាពគ
ទី ំរូការង្ររបស់ថផនាកថែទាំទារក ថផនាកជំងឺ្្ងន់

នង
ើ ។ ជាមួយនង
ិ ការង្រសង្គមកច
ិ ្ច ជាលដម
ឹ ការខត
ិ ខំ

្បឹងថ្បងកនានុងការលផ្្តតជាសំ ខាន់លៅលេើលោេ

បំណង និង ការល្វើឲ្យ្បលសើរល�ើងនូវដំលណាះ

លៅកាន់នដគូពាក់ពន
័ ្ធនូវពត៌មានឲ្យោនេ្អិតេ្អនជា
់

លរាគវន
្័ ឲ្យោន្តឺម្តរូវ។ ការលកើនល�ើងនូវចំនួន
ិ ិចយ

លៅកនានុងឆ្នា ំ ២០១៩ លនះ លយើងោនល្វើការ
កំណត់នូវឥេ្ធព
ិ េរបស់លយង
ើ លដាយលយង
ើ ោន

អនាកជំងឺមហរក
្ត េឲ្យលយង
ទី បណា
ើ សល្មចចត
ិ ្ត

ជាល្ចន
ើ ននមន្រទី លពេ្យកនុមារអង្គរ អាចដំលណើរ

Claudia Turner,
MB BS, PhD, FRCPCH

Chief Executive Officer

លវជ្ជបណិ្ តងួនច័ន្ទភកកា្រា

នាេកមន្ទីររាពទរាយញ

សូមទទួលនូវការគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់
អំពគី េីងខ្ញំ!

Gregor Mckellar,
លោកគទពណាវី
នាេករា្រតិ្រត្ិការ

BAcc, CA, MSt

Chief Commercial Officer

្សាយជាបន្ត លយង
ើ មានបំណងល្វកា
ើ ររាយការណ៍

លៅខណៈលពេថដេលយង
ើ ចូេរួមោំ្េដេ់រាជ

រដាឋាភោ
ិ េ លដើមបផ
ទី ្តេ់ការការពារ និងការកំណត់
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បលងកើតបន្បស
់ ្មាប់ពយាោេអនាកជំងឺមហរកមនុ
ទី ន

ងមនុន និង មានអត្ថនយ
័ កាន់ថត្បលសើរល�ើង។

Robert Gazzi
Board Chairman
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IN CONTEXT: CAMBODIA

Paediatric healthcare
in Cambodia today
Over the past two decades, Cambodia has made
significant progress.
As one of the fastest growing economies in the world, Cambodia
has sustained an average growth rate of 8% (World Bank, 2019).
While poverty continues to fall, it remains an issue. Three million
are poor, and 4.5 million near-poor (or vulnerable to falling back
into poverty if difficulties arise). Despite economic growth in and
around the capital, Phnom Penh, where the population has more
than doubled in the past 15 years, 90% of the poor live in the
countryside (World Bank, 2019).
Health outcomes have improved as the country’s health system
has expanded and strengthened. Cambodia now has a wellestablished, district-based health system with a network of
facilities across the central, provincial and community level.
Outside of the capital, however, most health centres only offer
basic, primary health services provided by nurses and midwives.
Many provincial hospitals are unequipped to provide emergency,
intensive or specialty care. Throughout, the care offered is of
variable quality, facilities lack resources, and competency and
knowledge among healthcare staff is rudimentary.
There are almost five million children in Cambodia – one third of
the country’s total population (Cambodian Ministry of Planning,
National Institute of Statistics, 2014). Almost half suffer from
malnutrition, and maternal, neonatal, and childhood mortality
rates remain some of the highest in the region.
The need to improve the safety and quality of health services,
as well as overcoming remaining health inequities – both
geographically and among various economic and social groups,
remain persistent issues. Progress also brings challenges, as the
prevalence of noncommunicable diseases (NCDs) begins to rise
sharply and cancer, chronic respiratory issues, and diabetes pose
new and urgent threats.

There is work to be done as health remains one of
Cambodia’s most critical development priorities, and its
most challenging.

42%
កនុមារកមពនុជារងល្ោះ
លដាយសារកងវះអាហរូបត្ថម្ភ

14
អ្ត្មរណភាពរបស់ទារក
(សាលែប់កនុ ង
នា ១ ០០០ កំលណើតទារក)

1 in 3
ចំនួនកនុមារថដេមន
ិ ោនេេួេ
ការថែទាំសនុខភាពថដេពួកលគ្តរូវការ

1 Cambodian Ministry of Planning,
National Institute of Statistics, 2016
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Our approach and alignment with
the Ministry of Health
AHC contributes to national progress on the most
pressing paediatric healthcare issues in Cambodia
by aligning our strategic priorities and activities
with national health policy.

Together, our unified agenda contributes to
better health outcomes, as we optimise our
resources for national impact in reducing
morbidity and mortality, addressing
preventable illnesses, and enhancing equity
in paediatric healthcare.
The ministry’s main health development objective
is to improve and extend primary healthcare
through implementation of a district-based health
system that brings basic health services closer to
the patient population in rural areas.
AHC’s corresponding programmes and initiatives
address remaining challenges in quality and
expertise by delivering specialty care unavailable
elsewhere and building capacity in the healthcare
workforce.
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KEY PERFORMANCE INDICATORS
AHC measures quality and effectiveness by monitoring Key
Performance Indicators across departments, in line with
international best practices, to improve clinical practice and
health outcomes.

Hand hygiene levels above 90%
AHC departments maintained an average 91%
compliance to hand hygiene standards in 2019, more
than 50% higher than the average healthcare setting
(WHO, 2009).

តួគលខគៅក្ញងឆ្រាំ២០១៩

Stabilised waiting time

135, 488
ចំនួនករណទីពយាោេសរនុប រួមបញ្ចូ េទាំងករណទីពយាោេ

ជំងក
ឺ នុមារេូលៅ នង
ិ ពយាោេលដាយឯកលេស។

Healthcare-associated infections (HCAI)
below average

100, 686
ចំនួនសរនុបននអនាកចូេរួមវគ្គសិកសាផ្តេ់លដាយមន្រទី លពេ្យកនុមារអង្គរ
រួមបញ្ចូ េទាំងមសន្តទីសនុខាភោ
ិ េ សិស្សគិោននុបដាឋាក និងនិសិត្ស

An average of 4.7 infections per 1,000 bed days placed
AHC’s healthcare-associated infections rate lower than
the average developed country.

12 publications in premier journals

លវជ្ជសាសស្ត និងបនុគ្គេិក។

AHC aims to utilise our insight and experience as a
leading child health organisation in a low-resource setting
to influence the larger global child health conversation.
In 2019, AHC contributed 12 publications to premier
journals.

105, 089

Continued decrease in readmission rate

ចំនួនសរនុបននវត្តមានចូេរួមវគ្គសិកសាផ្តេ់លដាយមន្រទី លពេ្យកនុមារអង្គរ

AHC measures readmission rates to ensure quality
management and to aid in performance reporting.
From 2017 to 2019, there was a 50% decrease in
readmission.

លៅត្មសហគមន៍អំពទីការការពារការឆលែងជំងឺ លៅត្មភូមិ ឃនុំ
និង សាោលរៀន។
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Waiting time has a significant impact on patients’ overall
experience and can act as a barrier to care. Average
waiting time in AHC’s Outpatient Department remained
stable at 194 minutes.
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ការគោះជំហ៊រានគ ឆពរាះគៅការផ្ល់ការថែទាំជំងឯ
ឺ កគទស

កនានុងអំ�នុងលពេ ២ េស្សវត្សមកលនះ មន្ទីរលពេ្យកនុមារអង្គរោនចូេរួមចំថណក
ជួយ�ល្វើឲ្យមានភាព្បលសើរល�ើងនូវ្បព័ន្ធសនុខាភោ
ិ េលៅកនានុង្បលេសកមពនុជា

ត្មរយៈភាពលជឿនលេឿនននការផ្តេ់លសវាថែទាំសនុខភាពលដាយឯកលេសដេ់

កនុមារកមពនុជា។ សពវនែ្ងលនះ លយង
ើ កំពនុងកសាងលករដ្តិ៍ ំថណេនូវលសវាថែទាំលដាយ
ឯកលេសដេ់កនុមារ ថដេពិោករកោនលៅកថនលែងលផ្សងលេៀត។

សារៈសំ ខាន់ននការផ្តេ់លសវាពយាោេថែទាំកនុមារលដាយឯកលេស មន
ិ ទាន់្តរូវ
ោនយកចត
ិ ្តេនុកដាក់ខពស់លៅល�យ
ើ លេ។ ការ្សា្ជាវ លៅថតបន្តបង្ហាញពទី

សារៈសំ ខាន់ននការថែទាំលដាយឯកលេស លឆ្ពះលៅរកេេ្ធផេថដេមានភាព

្បលសើរល�ើង មានគនុណភាពននជិវតខព
ិ ស់ជាងមនុន និង ល្វើឲ្យលកើនល�ើងអ្ត្
រស់រានមានជទីវត
៉ា
ិ ចំលពាះកនុមារថដេមានសា្ថនភាពសនុ ខភាពសាំញាំ និង រា៉ាំ នរ។
ជាមួយនង
ឹ ដ៏េូេំេូោយ ការផ្តេ់លសវាថែទាំលដាយ
ឹ ការផ្តេ់ចំលណះដង

ឯកលេសថដេមានេក្ខណៈសម្សប និងសក្តិសិដឋា ពិោកនឹងរកោន

លៅកថនលែងលផ្សងលេៀត ការលឆលែើយតបរបស់លយើងោនបង្ហាញអំពទីេទីកថនលែងថដេ

មានត្មរូវការខពស់បំផនុត ការបលងកើនលេបឿនននការវវត្ត
ិ លៅកនានុង្បព័ន្ធសនុខាភោ
ិ េ

កមពនុជា នង
ិ ការោញ់ លឆ្ពះលៅរកការសល្មចលោេលៅអភវិ ឌ្ឍលេើឆ្កអន្តរ
ជាត។
ិ

គតីអ្ីជាការថែទាំគោេឯកគទស?
ការថែទាំលដាយឯកលេស បង្ហាញអំពជ
ទី ំងឺជាក់ោក់ ឬ្បព័ន្ធ

ណាមួយននរាងកាយ ថដេត្មរូវឲ្យមានការពយាោេថែទាំជាពលិ សស
ផ្តេ់លដាយ្គរូលពេ្យឯកលេស្បកបលដាយជំនាញវជា
ិ ្ជ ជទីវៈខពស់លៅកនានុង

ការពយាោេជំងឺថដេមានេក្ខណៈសាំញាំ ្្ងន្
់ ្ងរ ក្ម ឬរា៉ាំ នរ ៉ា ជាលដើម។
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SPECIALTY CARE

79%
នន្គរូលពេ្យឯកលេសកមពនុជា
ទាំងអស់បំលរការង្រលៅកនា
ើ
នុ ងេ្ទី ករុងភនាលំ ពញ
1 Cambodian Ministry of Health, 2016
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ភាពរីកចំគ រីនន នគសវាថែទាំឯកគទស
លៅកនានុងឆ្នា ំ ២០១៩ លយើងោនលរៀបចំជាផលែូវការ និងរួមបញ្ចូ េនូវវ្
ិ ទីសាសស្តកនុ នាង

ការលផ្្តតលៅលេើលសវាថែទាំលដាយឯកលេសដេ់កនុមារ ថដេមានការេំ ោករកោន

លៅកថនលែងលផ្សងលេៀត។ ឆ្នាលំ នះ ្តរូវោនកត់សមា្គេ់ថ្មានដំលណើរការលឆ្ពះលៅរក

“

លោេលៅលនះយ៉ាង្ោកដ។

លៅលពេថដេ្គប់យ៉ាងលផ្្តតលៅលេើឯកលេស ទាំងការបណនុ ្ត ះបណា
្ត េ

លយើងោនបលងកើតមាោ៌ថែទាំរម
ួ បញ្ចូ េោនាថតមួយ លដើមបស
ទី ្មរួេដេ់មកពិនិត្យ

ថែទាំលដាយឯកលេសថដេេ្អបំផនុតនង
ឹ លកត
ើ ល�ង
ើ ។

ការស្មបស្មរួេ នង
ំ លនាះ្តរូវោន
ិ ការយកចត
ិ ្តេនុកដាក់ខពស់។ អនាកជំងឺទាង

្ករុមការង្រ ទាំងការោំ្េថផនាកបលច្ចកលេស លៅលពេលនាះលហយ
ើ ថដេលសវា

លវជ្ជបណិ្ ត ងួនច័ន្ទភកកា្រា

នាេកមន្ទីរគ ពទរាយ

”

ពយាោេស្មាប់អនាកជំងឺថដេ្តរូវការការថែទាំលដាយឯកលេស្បកបលដាយ

ណាត់ជួបលដាយថផ្អកលេើសា្ថនភាពជាក់ថស្តងននជំងឺ នង
ិ េេួេោននូវលសវាោំ្េ
រួមកនានុងកំ�នុងលពេមកពិនិត្យម្តងៗ។

្ករុម្គរូលពេ្យឯកលេសច្មរុះោនរួបរួមោនាផ្តេ់ថផនការននការពយាោេ្បកប
លដាយចំលណះដង
ឹ ខពស់ លដម
ើ បត្
ិ នរ៍ បស់កនុមារ នង
ទី មដានការវវត្ត
ិ ផ្តេ់ការថែទាំ

លដាយយកចិត្តេនុកពយាោេទាន់លពេលវោ លៅត្មសភាពជាក់ថស្តង
និងេេួេោនេេ្ធផេេ្អ្បលសើរ។

2 ក្ញងចំណោម 3
អនាកជំងឺោនមកមន្ទីរលពេ្យកនុមារអង្គរត្មការណាត់ជួប

SPECIALIST TEAM
CLINICAL SERVICE

លៅកនានុងឆ្នា ំ ២០១៩

VOLUNTEERS & MENTORSHIP

35%
កំលណើនការចនុះលឈា្មះរបស់អនាកជំងថឺ ដេ្តរូវការ
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ការថែទាំលដាយឯកលេសលៅកនានុងឆ្នា ំ ២០១៩

TRAINING PROGRAMME & CURRICULA

AHC’s Specialist Care Model
15

គសវាថែទាំគោេឯកគទសរ្រស់មន្ទរី គពទរាយកុមារអង្គរ

ចាប់ត្ង
ំ ពមា
ទី នការអននុវត្តនូវគំរូែទីន្ម នការថែទាំលដាយឯកលេសជាផលែូវការមក

ត្មរូវការលសវាលដាយឯកលេសមានការលកន
ើ ល�ង
ើ ជាេំ ដាប់។ ចំនួនអនាកជំងឺថដេ

្តរូវោនណាត់ឲ្យ្តេប់មកេេួេការថែទាំលដាយឯកលេស មានការលកន
ើ ល�ង
ើ

ជាលរៀងរាេ់ថខ។ ជាមួយនង
ិ សា
ឹ ការថែទាំលដាយឯកលេសក្មត
ិ ខពស់ នង
ិ វ្
ទី សស្ត

រួមោនាមួយ កនុមារនង
ត
ិ
ឹ មានសា្ថនភាពរស់រានមានជទីវតក្ម
ិ ខពស់លគចផនុតពកា
ទី រគំរាម
កំថហងដេ់អាយនុជទីវតពួ
ិ កលគ មានន័យថ្ពួកលគនង
ឹ មានការេូ តោស់

ោនេ្អ្បលសើរជា្ម្មត្។

2, 457 នាក់

ចំនួនអនាកជំងឺស្មាកពយាោេថែទាំលដាយឯកលេស

36, 656 នាក់

លសវាពិនិត្យពិល្ោះជំងឺលដាយឯកលេស
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ការ្រណ្តះ្រណា្រាលជំនាញឯកគទស
ការកសាងកកុមនិងកម្មវិធថី កលម្អគ េីងវិញ
លយើងអាចល្វើឲ្យមានភាព្បលសើរល�ើងនូវការថែទាំសនុខភាព

ជំនាញឯកលេស និង្តរូវោនល្វើល�ើងជាបន្តបនា្ប់។

ព្ងទីកយកអវថទី ដេោនអននុវត្តលៅកនានុងបន្បព
់ យាោេអនាកជំងឺ

សិកសាស្មាប់បនុគ្គេិកសនុ ខាភោ
ិ េ ថ្នាក់្កសួ ងសនុ ខាភោ
ិ េ

អនាកជំងឺ នង
្ត េលវជ្ជសាសស្ត លដាយ
ើ ការបណនុ ្ត ះបណា
ិ បលងកន
លៅបល្ងៀនលៅកនានុងថ្នាក់លរៀនបថន្ថមលេៀត។

មន្រទី លពេ្យកនុមារអង្គរ ក៏មានថផនការកនានុងការបលងកត
ើ កម្មវ្
ិ ទី

និងគណៈ្ករុម្បឹកសាដនេលេៀត លដើមបយ
ទី កលៅល្វើជាគំរូ

ស្មាប់អននុវត្តការអភវិ ឌ្ឍន៍ជំនាញឯកលេស និងការផ្តេ់

ឆ្នា ំ ២០១៩លនះ គជា
៍ ូវកម្មវ្
ិ ថទី ែទាំ
ឺ ឆ្នាថំ ដេការអននុវត្តនន

លសវា។

អស់រយៈលពេជាល្ចើនឆ្នាម
ំ កលហើយ កម្មវ្
ិ ទីពយាោេលដាយ

មូេដាឋាន្គឹះកនានុងការកសាងសមត្ថភាពជំនាញឯកលេស គឺជា

សនុ ខភាពលដាយឯកលេសឲ្យកាន់ថតមានស្តងដា
់ រខពស់។

ជំនាញឯកលេស ្តរូវោនឆលែងកាត់នូវការថកថ្បត្មដំលណើរ

ជំនាញមួយថដេមានេក្ខណៈអន្តរជាតិថដេផ្តេ់ដេ់

ពយាោេ ថដេ្សបត្មស្ដងដា
់ រអន្តរជាតថិ ដេមានេំនាក់

បលច្ចកលេស។ អនាកស្ម័្គចត
ិ ្តបន្តផ្តេ់ការថណនាំការអភវិ ឌ្ឍន៍

ការថដេមានរចនាសមពន
័ ្ធថផ្អកលេើលោេការណ៍ថណនាំ

េំនងនឹង្បលេសកមពនុជា លហើយ្តរូវោនថកស្មរួេ និង ឆលែង

កាត់ការ្តរួតពិនិត្យលដាយអនាកជំនាញ ្ពមទាំងអនាកស្ម័្គចិត្ត

ជំនាញឯកលេស នង
ិ នដគូបលច្ចកលេសជាល្ចន
ើ រូបផងថដរ។
សពវនែ្ងលនះ កម្មវ្
ិ ទីសិកសាោនលរៀបចំល�ើង លដើមប ទី

បណនុ ្ត ះបណា
្ត េអនាកជំនាញឯកលេស។ ជំនាញឯកលេស

នម
ួ ៗ មានលវជ្ជបណ្ិតជាន់ខពស់ ថដេអនាកទាំងលនាះ្តរូវ
ទី យ

“

កម្មវ្
្ត េលៅជាអនាកជំនាញឯកលេស។
ិ ស
ឹ នាំការបណនុ ្ត ះបណា
ទី ិ កសា ្តរូវោនដក

ឆលែងកាត់កម្មវ្
្ត េជំងឺកនុមាររយៈលពេ ៣ឆ្នា ំ
ិ ប
ទី ណនុ ្ត ះបណា

ក៏ដូចជាលវជ្ជបណិ្ តថ្នាក់កណា
្ត េថដេ្តរូវឆលែងកាត់ការបណនុ ្ត ះ

្បសិនលបអ
្ត េជាអនាកជំនាញឯកលេសជំងផ
ឺ ូ លែវ
ើ នាកកំពនុងេេួេការបណនុ ្ត ះបណា
ដលងហាម
ើ លហយ
ឹ នង
ើ អវថទី ដេជាចំលណះដង
ិ សមត្ថភាព លោេ ថដេបនុគ្គេគួរ

បណា
្ត េកនានុងជំនាញឯកលេសរបស់ពួកលគ។

លនាះលៅកនានុង្ករុមរបស់ខួ ន។
លែ

ជាមូេដាឋាន្គឹះ ក៏ដូចជាការបញ្ចូ េការអននុវត្តពយាោេ

ថតដង
ឹ ដូលចនាះអនាកជំនាញជំងស
ឺ ួ តលៅកនានុងពភ
ិ ពលោកនង
ឹ េេួេសា្គេ់បនុគ្គេ

Dr Michael Wall, Paediatric
Pulmonologist and Long-term
Respiratory Specialist Volunteer

”

កម្មវ្
ិ ស
ទី ិ កសាបង្ហាញពច
ទី ំលណះដឹង្េស
ឹ ទី ្តជំនាញឯកលេស

បនុគ្គេិកមន្រទី លពេ្យកនុមារអង្គរ ត្មរយៈអនាកស្ម័្គចត
ិ ្តនង
ិ នដគូ

ត្មរយៈការល្វើជាអនាកបល្ងៀន និងរកសាថខ្សបនា្ត់េំនាក់េំនង
កនានុងករណទីពិភាគសា។

ជាងលនះលៅលេៀត លៅកនានុងការបណនុ ្ត ះបណា
្ត េការពន
ិ ត
ិ ្យ

ពយាោេលដាយជំនាញឯកលេសលៅមន្ទីរលពេ្យកនុមារអង្គរ

្គរូលពេ្យចនុះកម្មសិកសា្តរូវោនបញ្ជូ នលៅចូេរួមវគ្គសិកសា
លៅល្រៅ្បលេសអំពកា
ទី រពលិ ្ោះពន
ិ ត
ិ ្យ នង
ិ ឯកសារ
ថដេទាក់េងលដើមបក
ទី សាងជំនាញជាក់ថស្តង។

លដាយសារថតការបណនុ ្ត ះបណា
្ត េ និងការបល្ងៀនលៅ
ថតបន្តផ្តេ់លដាយអនាកជំនាញ្បកបលដាយការេះបង់

្គរូលពេ្យចនុះកម្មសិកសាទាំងលនាះ អាចកាលែយលៅជា្គរូដព
៏ ូថកកនានុង
ការអននុវត្តជំនាញឯកលេសរបស់ខួ ន។
លែ

និងការលរៀនលដាយខលែួនឯង។

ែ្មៗ
ទី លនះ កម្មវ្
ិ ស
ទី ិ កសា្តរូវោនដាក់បញ្ចូ េចំលពាះ្គប់

សូ មថែលែងអំណរគនុណដេ់អនាកស្ម័្គចត
ិ ្តរបស់លយង
ើ

144នាក់មកពទី 12 ្បលេស
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“

OUR SPECIALIST VOLUNTEERS:
IN THEIR OWN WORDS

Each year, as time went on, [AHC Paediatric Cardiology
Subspecialist Dr Kimseng] became more and more independent.
Initially, I would interact with him several times a month. If he
had a diﬃcult case, he’d send an email with a clinical problem or
an echocardiogram (ECG). I would then give him my opinion. As
time has gone on, his personal knowledge and experience have
grown and he required less and less support. Now, we continue
rdiology Subspecialist
Dr Kimseng]
became
more and
moresend
independent.
our personal
education
as equals.
I would
my own family to
h. If he has a diﬃcult
he’ll send an email or the echocardiogram (ECG),
himcase,
for care.
Dr Mark
Duster
e on, he has asked fewer and fewer questions. Now,
I have
very little else to teach him –
Paediatric
Cardiology
Specialist and Clinical
send my children and grandchildren to see.”

“

”

Professor of Pediatrics, Cardiology, at
University of Colorado School of Medicine

“

[AHC Neurology Subspecialist Dr Rachana] arranged for her most
challenging patients to come to the clinic during the weeks I visit.
Rachana sees the children and we discuss each child in turn.
Occasionally we go to consults in the ward... Between and since
these visits, I have been able to support Rachana by email with
diﬃcult cases. In addition, we have been able to arrange for
Rachana to come to Oxford and stay with my wife and me whilst
attending a three-week programme in the paediatric neurology
department in the Oxford Children’s Hospital. This has been
helpful to Rachana in two ways – ﬁrst seeing a range of paediatric
neurology cases and discussing diagnosis and management;
second, developing links with my colleagues so that, hopefully,
there will be a wider circle to support her directly and by email
over the coming years.
It has been such a pleasure and privelige for me to get to know
Dr Ke, Dr Rachana and their enthusiastic and welcoming clinic
colleagues.
Dr Michael Pike

”

Honorary Consultant Paediatric Neurologist, Oxford Children’s
Hospital and Honorary Senior Lecturer, University of Oxford

20
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My entire focus is now working directly with [AHC Respiratory
Specialist Dr Chinda]. I see change in her because she was a
neophyte when we started, and now, is becoming the leader of
AHC’s respiratory programme. She is maturing and learning more,
and has been for two and a half years. While I’m only there for a
period of time – once a year – we make our time useful. It’s a
forced march; I’m with her all day and every day.
Dr Michael Wall

”

Paediatric Pulmonologist and Professor of
Pediatrics, Oregon Health & Science University

“

[AHC Medical Education Director Dr Bophhal and I] would go
through the endocrinology curriculum, and he was very good
about ensuring that what was included wasn’t out of the
organisation’s capacity nor super complex, but geared towards
the cases they would actually be seeing… The teaching has
moved from being didactic to being case-based and hands-on –
the same way we teach residents in the US. In my ﬁrst years
volunteering, it wasn’t as hands-on. But now, during rounds,
they’re feeling the thyroid gland, making sure it’s not enlarged,
doing the exam assessment as a group.
Dr Areej Hassan

”

Adolescent Medicine Specialist, Boston Children’s
Hospital and Assistant Professor of Pediatrics,
Harvard Medical School

“

We have a weekly conference, even if there are no new patient
cases to discuss. They email me any time they have questions, so
we don’t have to wait for our weekly conference to take care of a
patient. We’ve come a long way, we’ve got a long way to go, but
[what we’re doing now] is the best on oﬀer.
Dr Bruce Camitta

”

Paediatric Haematologist-Oncologist,
Children's Hospital of Wisconsin
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12.3
Average number of specialists
available for recruitment
each year, nationally1

1 WHO, 2014

ចំននុចខាលែង
ំ របស់មន្រទី លពេ្យកនុមារអង្គរមួយ កនានុងចំលណាមចំននុចខាលែង
ំ ជាល្ចន
ើ គប
ឺ នុគ្គេិករបស់
លយើងមានសមត្ថភាពផ្តេ់ការពិនិត្យពយាោេលដាយជំនាញឯកលេស។

កនានុងឆ្នា ំ ២០១៩ កនលែងលៅ ភាពខាលែង
ំ លនះ និងត្មរូវការកនានុងការបំលពញឋានៈរបស់លយើង
ជាមួយនឹងលេពលកាសេ្យ ោនបលងកើតនូវភាពអសា្ចរ្យនន្បតិបត្តិការដ៏េំោក្បចាំ
ឆ្នាម
ំ យ
ួ ។

កងវះខាតបនុគ្គេិកសនុ ខាភោ
ិ េថដេមានសមត្ថភាពខពស់ លៅកនានុង្បលេស ោនល្វើឲ្យ

ការល្ជើសលរសបនុ
គ្គេិកចូេបថន្ថមមានការេំ ោកបំផនុត។ ការថសវងរក្គរូលពេ្យឯកលេស
ើ

ដូចជា្គរូលពេ្យឯកលេសពយាោេជំងច
ឺ ក្ខនុលរាគកនុមារ នង
ិ ្គរូលពេ្យឯកលេសជំងវឺ ះកាត់កនុមារ
បង្ហាញថ្មន
ិ អាចរកោនល�ើយ។ ការេំ ោកកនានុងការថសវងរក្គរូលពេ្យឯកលេសលៅខាង
ល្រៅមន្ទីរលពេ្យ និងត្មរូវការ្គរូលពេ្យឯកលេសថដេមានសមត្ថភាពខពស់លកើនល�ើងដេ់
បរមាណថដេចាំ
ោច់ខាលែង
ំ លយើងចាំោច់្តរូវល្វើការបណនុ ្ត ះបណា
្ត េ្គរូលពេ្យឯកលេស
ិ
លដាយខលែួនឯងផ្្េ់។

“
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្បសិនលបលើ យង
ើ មន
ិ អាចរកវាលឃញ
ើ លេ
លយង
ើ វាលដាយខលែួនឯង។
ើ បលងកត
លោកគទពណាវី
នាយក្បតិបត្តិការ

”
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SPOTLIGHT

5, 561
ចំនួនករណទីជំង្ឺ គរុនឈាមសរនុបថដេេេួេោន
ការពយាោេលៅកនានុងឆ្នា២
ំ ០១៩

ការផ្ទញះគេីងន នជំងកឺ ្ុនឈាម
លយង
ើ ោនល្វលើ តស្តអំពភា
ទី ពរហ័សននការជាសះលសបយ
ើ ជំងឺ លៅកនានុងបន្ប់

ស្មាកលពេ្យ លៅកនានុងឆ្នា ំ ២០១៩ លដាយការលដាះ្សាយបញ្ហាផ្នុះល�ង
ើ

ននជំងឺ្គរុនឈាមដ៏អា្កក់ថដេមន
ិ ធាលែប់មានលៅកនានុង្បវត្តិសាសស្តមមន្ទីរ

365%
លេើសពឆ្
ំ ០១៨
ទី នា ២

លពេ្យកនុមារអង្គរ។

លយង
ើ ោនដំលណើរការលេើសពស
ទី មត្ថភាពរបស់លយង
ើ លៅរដូវលរៅ្ត (រដូវ

វសសាហ៍លៅកនានុង្បលេសកមពនុជា) លនះ លដាយោនបថន្ថមថ្គទាំងលៅកនានុង

និងល្រៅបន្បស
់ ្មាកពយាោេជំងឺ។ បនុគ្គេិករបស់លយើងោនល្វើការថែម

លមា៉ាងយ៉ាងល្ចន
់ ្ងរ។
ើ បផ
ើ លដម
ទី ្តេ់ការពយាោេអនាកជំងថឺ ដេមានសភាព្្ងន្

$588, 453
ចំណាយលេើការពយាោេជំងឺ្គរុនឈាម
កនានុងឆ្នា ំ ២០១៩

កនានុងកំ�នុងលពេលវោដ៏េំោកលនះ សបបនុរសជនទាំងឡាយ មន
ិ ្តម
ឹ ថត

ោនរ ំេឹកលយើងពទីអទីថវ ដេោនជួយ�លយើងកនានុងការនាំលៅរកភាព

លជាគជ័យប៉ានុលណា
ណ ះលេ ប៉ានុថន្តជួយ�លយើងលដើមបយ
ំ
ទី កឈនាះលេើឧបសគ្គទាង

ឡាយ។ លដាយសារថតការោំ្េលនះ មន
មានាក់្តរូវោន
ឺ
ិ មានអនាកជំងណា

បញ្ជូ នឲ្យលៅផ្ះវញ
ិ លដាយមន
ិ ោនេេួេការពយាោេថដេពួកលគ្តរូវការ
ល�ើយ លហើយករណទី្្ងន្
់ ្ងរ្តរូវោនអននុញាតិឲ្យស្មាកលពេ្យ។

10%
ននែវកាចំ
ណាយ្បចាំឆ្នា ំ ២០១៩
ិ

៥៥៦១ ជាចំនួនននអនាកជំងឺ្គរុនឈាម ថដេោនេេួេការពយាោេ
កនានុងឆ្នា ំ ២០១៩ លេើសពឆ្
ទី នា ំ ២០១៨ ចំនួន ៣៦៥%

៥៨៨៤៥៣ ដនុោលែរអាលមរក
ិ ្តរូវោនចំណាយលៅលេើការពយាោេជំងឺ

្គរុនឈាម កនានុងឆ្នា ំ ២០១៩ លស្មើនឹង ១០% ននែវកាចំ
ណាយកនានុង
ិ

ឆ្នា ំ ២០១៩ ទាំងមូេ។

២១៧០០០ ដនុោលែរអាលមរក
ិ ផ្តេ់លដាយសបបនុរសជនចំនួន ១៣៦នាក់

មកព្ទី បលេសចំនួន ១២។

$217,000
្តរូវោនផ្តេ់ជំនួយលដាយសបបនុរសជន៣៦នាក់

មកព១
ទី ២្បលេស
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កកុមពហុជំនាញនិង
សកម្រសក មរួលការថែទាំ

ការជ្មរុញតនមលែរបស់មន្ទីរលពេ្យកនុមារអង្គរ ការអននុវត្តជារួមកនានុងការពយាោេ

ជំងឺកនុមារ ថតងថត្តរូវោនគិតគូរពទីត្មរូវការរបស់អនាកជំងឺ និង្ករុម្គរួសារ

អនាកជំងឺជា្ំ។ ល្កាមការស្មបស្មរួេ ការថែទាំពទីសំណាក់្ករុម

ពហនុជំនាញ ោនផ្តេ់នូវការកំណត់មយ
ួ ថដេ្ករុមោំ្េរួមោនថសវងរក
បញ្ហាឫសគេ់ននជំងឺត្មរយៈលរាគសញ្្ញថដេថស្តងលចញមក។

កនានុងឆ្នា ំ ២០១៩ លសវាកម្មោ្ំ េរួមទាំង ៧ រួមមានដូចជា ឱសែសា្ថន

ថផនាកសង្គមកច
ិ ្ច ថផនាកអាហរូបម្ថត្ភ ថផនាកពយាោេលដាយចេនា មន្រទី ពលិ សា្ន៍
ំ ណ្តំ ោនកាលែយលៅជា្ករុមថដេមានេំនាក់
ថផនាកវេ្យ
ិ នុសកម្ម និងថផនាកដាក់ថ្នាស

េំនងោនាលកើនល�ើង លៅលពេលសវាទាំងលនាះោនដាក់បញ្ចូ េលៅត្មអោរ
ជំងឺនទីមយ
ួ ៗ និងការថែទាំអនាកជំងឺ លដាយល្វើការពួកលគល្វើេំនាក់េំនងោនា
នង
ើ បស
ិ ោនា លដម
ទី ហការផ្តេ់ការថែទាំឲ្យកាន់ថតមានភាពង្យ្សរួេ។
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ការពរាយាោលជំងថឺ ែ្រមាត់
និងកកអូមមាត់

្ករុមជំនាញឯកលេសពយាោេជំងឺថឆបមាត់ របស់មន្ទីរលពេ្យកនុមារអង្គរ
គឺជា្ករុម្គរូលពេ្យផ្តេ់ការថែទាំថដេមានគនុណភាពខពស់ លហើយល្វើការ

រួមជាមួយ្ករុមពហនុជំនាញដនេលេៀត។ ្ករុមលនះ រួមមាន ថផនាកជំងឺល្្មញ

ថផនាកអាហរូបម្ថត្ភ ថផនាកវះកាត់ ថផនាកពយាោេលដាយចេនា នង
ិ

ថផនាកសង្គមកិច្ច ថដេរួមោនាកនានុងការផ្តេ់ការពយាោេជំងឺថឆបមាត់និង
្កអូមមាត់ ថដេមានេក្ខណៈថបលែកលគលៅកនានុង្បលេសកមពនុជា។

្បសិនលបព
ើ នុំមាន្ករុមពហនុជំនាញចូេរួមលនាះលេ អនាកជំងថឺ ឆបមាត់

រាប់សិបនាក់ ថដេមកពិនិត្យពយាោេលៅកនានុងមន្ទីរលពេ្យកនុមារអង្គរ

លរៀងរាេ់ថខ មន
ិ អាចេេួេោននូវការជួសជនុេសភាពថឆបលពញលេញ

ោនលេ លហើយអាចនាំឲ្យមានបញ្ហាល្្មញ ការនិយយ ការវវត្ត
ិ ន៍ និង បញ្ហា
សង្គមមួយចំនួនលៅលពេអនាគតលេៀតផង។
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HOLISTIC CARE AT AHC:
INCREASINGLY INTERDEPARTMENTAL
Medical Social Work

A new title and team structure – placing counsellors within units and
assigning specialties to each – formalised the Medical Social Work Unit’s
efforts as it becomes ever more specialised. With dedicated oncology,
neurology and other subspecialist counsellors, as well as enhanced
psychological assessments and therapy, the unit is moving beyond
provision of general social service needs for short-term interventions.

Nutrition

The Nutrition Unit expanded its team and formed a Nutrition
Committee, designed to share knowledge and information
interdepartmentally by delineating care protocols within each unit and
conducting nutrition training for staff, along with the creation of a new
curriculum.

Pharmacy
Pharmacists can now be found in hospital wards, working directly with
medical and nursing staff to develop and implement medication plans
that are appropriate and meet patient care goals, optimise medication
therapy, and contribute to better coordination of care and improved
outcomes. A new clinical pharmacy curriculum is in development.

Radiology

Interdepartmental since its establishment, the Radiology team continues
to conduct monthly conferences related to radiology cases in the OPD
as referrals continue to increase. Conferences cover basic radiology,
case review, and proper protocol for imaging requests.

Laboratory

AHC’s Laboratory strives for excellence in diagnostics and testing,
and through clinical care support, maintaining a team of laboratory
technicians committed to efficiency and efficacy in interdepartmental
collaboration.

Physiotherapy

As one of few healthcare facilities in Cambodia that offers specialised
physiotherapy specifically for children, staff undertook trainings to
address increasingly specialised conditions, including cerebral palsy.

Anaesthetics
Along with improving access to and quality of anaesthesia care for
providers across Cambodia, AHC’s Anaesthetics team trained nurse
anaesthetists at Lao Friends Hospital for Children, receiving the Health
Volunteers Overseas (HVO) Golden Apple Award in 2019 for their
dedication and efforts.
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្បព័ន្ធសនុខាភោ
ោន អា្ស័យលដាយមានថផនាកជាល្ចើនលេៀត
ិ េមួយថដេមានភាពរងមាំ
ឹ

ចូេរួម។ លដើមបជ
ទី ្មរុញឲ្យចំលណះដឹងរបស់្បជាជនកមពនុជាកនានុងការថែទាំសនុខភាព និង ព្ងឹង

្បព័ន្ធសនុខាភោ
ិ េឲ្យកាន់ថតមានភាពលជឿនលេឿន មន្រទី លពេ្យកនុមារអង្គរោនកសាងសមត្ថភាព

្គប់វស័
ិ យ និងោនវាស់ថវងលដាយដំលណាះមួយថដេមានេក្ខណៈជា្បព័ន្ធ។

លដើមបោ
្ត
ថតល្ចើនល�ើង មន្ទីរលពេ្យកនុមារអង្គរកំពនុងកសាង
ទី ្ំ េ និងពលនលែឿនការផ្លែស់បូ រឲ្យកាន់

សមត្ថភាពរបស់្បព័ន្ធថែទាំសនុខភាពលៅេូទាង
ំ ្បលេសកមពនុជា លដាយបលងកត
ើ នង
ិ ជា
ិ ផ្តេ់កម្មវ្
ទី

ល្ចើន្គប់ជាន់ថ្នាក់ រួមបញ្ចូ េទាំងក្មត
ិ បនុគ្គេ ត្មសហគមន៍ និង ត្មសា្ថប័ន។

ការរកចល្ម
ន
ទី
ើ ទាំងលនះអាច្ប្ពឹតិល្ត ៅោន ក៏លដាយសារថតមានការជួយ�ល្ជាមថ្ជង និង

សហការពស
ទី ំ ណាក់រាជរដាឋាភោ
ិ េ នង
ិ សា្ថប័នជាតិ ថដេមន្រទី លពេ្យកនុមារអង្គរេេួេោនរយៈ

លពេជាង ២េស្សវត្សមកលហើយថដរ។បច្ចនុបបននា កនានុងនាមជាអនាកោំ្េនិងលោរពចំលពាះការថែទាំ

សនុ ខភាពកនុមារលៅកនានុង្បលេសកមពនុជា មន្ទីរលពេ្យកនុមារអង្គរោនជះឥេ្ធិពេលៅកនានុងវជា
ិ ្ជ ជទីវៈថែទាំ

លៅត្មសហគមន៍ ទាំងកនានុងនិងល្រៅ្បលេស។

ត្មរយៈការបណនុ ្ត ះបណា
្ត េនិស្សត
់ រ
ិ និង បនុគ្គេិកសនុ ខាភោ
ិ េជាល្ចើននាក់ ឲ្យមានស្ដងដា
ខពស់ លយើងកំពនុងលេើកកមពស់ឧត្តមភាព និងភាពលជឿនលេឿនននឯកលេសលវជ្ជសាសស្តពយាោេ

និងថែទាំជាប់ជានិច្ច។

លយើងកំពនុងល្វើឲ្យចំលណះដឹងទាក់េងនឹងសនុ ខភាពលៅកនានុងសហគមន៍ឲ្យកាន់ថតមានភាព្បលសើរ
ល�ើង ត្មរយៈការការពារ និងការបណនុ ្ត ះបណា
្ត េ ដេ់កនុមារ អាណាពយាោេ ្បជាពេរដឋា
និង មសន្តទីសនុខាភោ
ិ េលៅត្មសហគមន៍ កនានុងការកាត់បន្ថយជំងឺថដេអាចការពារោន។

កម្មវ្
្ត េស្តទីពទីការថែទាំសនុខភាពថដេមានេក្ខណៈរួមអាចចមលែងត្មោន
ិ ទីបណនុ ្ត ះបណា
និងដំលណាះ្សាយ្បកលដាយគំនិតនចនា្បឌិត គឺការកសាងសមត្ថភាពឲ្យអង្គភាព
ការល្វើឲ្យមាននិរន្តភាព និងការជួយ�សលសង្្គះជទីវតទារក។
ិ

ត្មរយៈការថចករ ំថេកនូវការអននុវត្តនដ
៍ េ
៏ ្អ្បលសើររបស់លយើង ចំលណះដឹងលដាយថផ្អកលេើ

ភស្តនុត្ង និងការវភាគេ
័ លយើងោនអភវិ ឌ្ឍការ្សាវ្ជាវដ៏រងមាំ
មយ
ួ ផ្សពវផសាយដំណឹង
ិ
ិននានយ
ឹ
អំពទីលោេការណ៍ថ្នាក់ជាតិ និងរួមចំថណកផ្តេ់កិច្ចពិភាគសាអំពទីសនុខភាពកនុមារសកេ ។

BUILDING CAPACITY

គតីការកសាងសមត្ថភាព្ឺជាអ្ី?
័ ្ធ ្បព័ន្ធ
ការកសាងសមត្ថភាព ជាការអភវិ ឌ្ឍន៍ចំលណះដឹង ជំនាញ ការលប្តជាញាចិត្ត រចនាសមពន
និងភាពជាអនាកដឹកនាំ ថដេអាចជួយ�លេើកកមពស់សនុខភាពឲ្យមាន្បសិេ្ធភាព។

Mechanisms improve health
at three levels:

Expanding
support and
infrastructure
systemically and
institutionally

Advancing the
knowledge and skills
among practitioners

Developing cohesiveness
and partnerships for
health in communities
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ឥទ្ិពលគៅក្ញងវិជា្រាជីវៈ
ចាប់ត្ង
ំ ពទីចាប់លផ្តើមដំលណើរការមក មន្ទីរលពេ្យកនុមារអង្គរេេួេសា្គេ់ថ្ លដើមបផ
ទី ្តេ់ការពយាោេថែទាំ្បកបលដាយគនុណភាពខពស់

លយើង្តរូវថតល្វើការបណនុ ្ត ះបណា
្ត េបនុគ្គេិកលវជ្ជសាសស្តឲ្យមានសមត្ថភាពខពងខ
់ ពស់ផងថដរ។

ជាមួយនឹងលវជ្ជបណ្ិត គិោននុបដាឋាក និងមសន្តទីសនុខាភោ
្ត េ្តឹម្តរូវ រួមទាំងត្មរូវការសនុ ខ
ិ េថដេេេួេោននូវការបណនុ ្ត ះបណា

ភាពលៅត្មសហគមន៍ថដេពួកលគកំពនុងល្វើការ អាចល្វើឲ្យេេ្ធផេននការថែទាំសនុខភាពកនុមារេូទាង
ំ ្បលេសកមពនុជាលៅថតបន្តរក
ទី
ចល្មន
ើ ។

CONTINUITY IN VISION
AHC’s founding aspirations remain consistent with today’s strategic goals.
In 2001, AHC established the following goals for its medical education programme.
Today, these goals continue to resonate as our footprint grows larger.
Provide advanced paediatric training so trainees will
in-turn train others
Increase the number of qualiﬁed medical personnel
Strengthen the medical programmes of local
governmental hospitals and health centres
Increase collaboration between government hospitals
and other NGOs
Establish codes of ethics and conduct to be emulated
by other health centres
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ការផ្រាស់្រ្តូរ្ុណភាពគៅក្ញងរគ ្រៀ្រវារៈ
អ្រ់រំ្រណ្តះ្រណា្រាលគ ៅនែងៃអនា្ត

Australia
United Kingdom
United States
Vietnam
Thailand
Cambodia

34
27
26
8
5
2

Number of doctors
per 10, 000 people1
1 WHO, 2014

ចាប់ត្ង
ំ ពម
្ថ នបណនុ ្ត ះ
ើ មក លយង
ិ
ទី ន្រទី លពេ្យកនុមារអង្គរ្តរូវោនបលងកត
ើ សលងកតលឃញ
ើ ថ្ ចំនួនវេយាសា
បណា
្ត េអប់រ ំសនុ ខភាពលៅកនានុង្បលេសកមពនុជាោនព្ងទីកគួរឲ្យកត់សមា្គេ់ ។ ចំនួនមសន្តទីសនុខា

ភោ
ក៏មានការលកើនល�ើងយ៉ាងខាលែង
ំ ផងថដរ។ លទាះជាយ៉ាងណាក៏លដាយ
ិ េថដេកំពនុងបំលរការង្រ
ើ
បញ្ហាកំោំងពេកម្មមសន្តទីសនុខាភោ
ិ េសំ ខាន់ៗលៅថតមានលៅល�ើយ។

“

As a clinical training site, AHC ensures
students and residents experience practice
conditions that resemble the conditions
graduates ultimately face
Duong Vibol

”

បញ្ហាទាំងអស់លនាះរួមមាន បនុគ្គេិកោ្មនឱកាសចូេរួមការបណនុ ្ត ះបណា
្ត េអំពទីការពយាោេ

ថែទាំ គនុណភាពអប់រ ំលៅមានក្មត
្ត េវជា
ិ ្ជ ជទីវៈមានតិច
ិ ទាប ឱកាសកនានុងការចូេរួមបណនុ ្ត ះបណា

និងកងវះខាតការវាយតនមលែថដេ្សបលៅនឺងបេដាឋានអន្តរជាតិ (អង្គការសនុ ខភាពពិភពលោក

ឆ្នា ំ ២០១៣) ។

Director of Education

ខណៈថដេកិច្ចខិតខំ្បឹងថ្បងរបស់រដាឋាភោ
ិ េលឆ្ពះលៅរកការបលងកើនចំនួនននអនាកផ្តេ់លសវា
រួមបញ្ចូ េទាំងគិោននុបដាឋាក ឆ្មប លវជ្ជបណ្ិត និងមសន្តទីសនុខាភោ
ិ ទីសិកសា
ិ េដនេលេៀត កម្មវ្

បណនុ ្ត ះបណា
្ត េលៅកនានុងមន្រទី លពេ្យកនុមារអង្គរ លផ្្តតខាលែង
ំ លៅលេើដំលណាះ្សាយបញ្ហាថដេស្មនុគ

សា្មញទាក់េងលៅនឹងបនុគ្គេិកសនុ ខាភោ
ិ េ ថដេកនានុងលនាះមានការល្វើឲ្យ្បលសើរល�ើងនូវគនុណ

ភាព ការល្វើសមាហរណកម្មជំនាញពយាោេជំងឺកនុមារ លដាយឆលែងកាត់បណនុ ្ត ះបណា
្ត េកនានុងថ្នាក់

និងការ្បេងបញ្ច ប់។

កនានុងនាមជាេក
្ត េ មន្រទី លពេ្យកនុមារអង្គរធានាថ្
ទី ថនលែងបណនុ ្ត ះបណា
សិស្ស និងនិសិត្ស សនុ ខាភោ
ិ េទាំងអស់េេួេោននូវបេពិលសា្ន៍

ត្មរយៈការអននុវត្តនជា
៍ ក់ថស្តង ថដេដូចជាោនាលៅនឹងសា្ថនភាពនន
ការ្បេងផ្្េ់ៗ។

លោក ដួង វបនុ
ិ េ

នាយកការយេ័
យអប់រ ំ
ិ
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ចំណា្រ់អា រម្មណ៍

ភាពជានដ្ូ
វ្
្ត េលវជ្ជសាសស្តរបស់មន្រទី
ិ សា
ិ ប
ទី សស្តថ្បកាលែយកម្មវ្
ទី ណនុ ្ត ះបណា

លពេ្យកនុមារអង្គរ អា្ស័យលៅលេើការចូេរួមពអ
ិ យននភាព
ទី ន្តរវស័

ជានដគូរវាងសា្ថប័នទាំងលនាះ និងកិច្ចសហ្បតិបត្តិការរបស់រាជ

រដាឋាភោ
មយ
ួ ននកិច្ចសហ្បតិបត្តិការ
ិ េ។ ្បវត្តិសាសស្តដរ៏ ងមាំ
ឹ
បលច្ចកលេសជាមួយ្កសួ ងសនុ ខាភោ
ិ េ មន្រទី សនុ ខាភោ
ិ េលខត្ត

សាោបណនុ ្ត ះបណា
្ត េលវជ្ជបណ្ិត សាោបណនុ ្ត ះបណា
្ត េគោ
ិ ននុបដាឋាក
គលែទីនិកឯកជន លៅេូទាង
ំ ្បលេស អននុញ្្ញតឱ្យមន្ទីរលពេ្យកនុមារអង្គរេេួេ

ការបណនុ ្ត ះបណា
្ត េនិស្សត
ិ និងបនុគ្គេិកសនុ ខាភោ
ិ េទាំងលនាះ្បកបលដាយ
ស្តងដា
់ រខពស់បំផនុតទាក់េងលៅនង
ឹ ការថែទាំសនុខភាពកនុមារ។

កនានុងឆ្នា ំ ២០១៩ ចំនួននស
យនដគូោនលកន
ិ
ិ ្សត
ិ មកពសា
ទី កេវេយាេ័
ើ
ល�ើង រាប់បញ្ចូ េទាំងសាកេវេយាេ័
យវេយាសាសស្ត
សនុខាភោ
ិ
ិ
ិ េ
សាកេវេយាេ័
យអន្តរជាតិ និងសាកេវេយាេ័
យពនុេិសា
្ធ សស្ត ។
ិ
ិ

“

រដាឋាភោ
្ត េគឺមានស្តងដា
់ រ ។ មន្ទីរលពេ្យ្ំៗ មួយ
ិ ទីថដេលយើងបណនុ ្ត ះបណា
ិ េោនេេួេសា្គេ់វ្
ចំនួនលៅេទី្ករុងភនាលំ ពញចង់ោននិស្សត
្ត េលៅេទីលនះ។ លយើងជាអនាកបណនុ ្ត ះ
ិ ថដេោនបណនុ ្ត ះបណា
លវជ្ជបណិ្ តថដេមានសមត្ថភាពខាលែង
ំ ។

គវជ្ជ្រណ្ិតេតូវថក

្បធាន្គរូលពេ្យលៅអោរពិល្ោះជំងឺល្រៅ
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”

AHC’S EDUCATION TENANTS
Training at AHC goes beyond traditional teaching methods,
striking a balance between local relevance and international
excellence. At AHC, our training methodology is:

Experiential
Case-based microteaching takes place within AHC’s wards,
beyond the classroom and alongside expert paediatric
subspecialists.

Holistic
Clinical competence is paired with training on compassionate
care, self-care, quality improvement, pedagogy, mentorship
and communication.

Learner-Centred
Hands-on training is participatory and active, involving
practical application over rote learning and memorisation.

Responsive and Contextual
Trainees learn in conditions that prepare them for the
environment they will ultimately face; programmes are
continuously updated and improved based on feedback and
other quality indicators.

Standardised
Programme curricula aligns and expands along national
guidelines to represent international standards for training.

“

When they leave, they say they were taught a
good model at AHC. They weren’t observers here.
They’re not just doing theory, they’re practicing.
We throw them into the sea, and help them swim.
Dr Lov Ke

”

Chief of Outpatient Department
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“

លៅមន្រទី លពេ្យកនុមារអង្គរ សិស្ស នស
ិ ិ ត្ស ោនលឃញ
ើ នូវអវថទី ដេពួកលគមន
ិ ថដេលឃញ
ើ ពម
ទី នុនដូចជា
រចនាសមពន
័ ្ធលៅកនានុងបន្បថ់ ែទាំជំងឺ្្ងន់ រូមមានមា៉ាសនុទី នសប់ខ្សេ់ មា៉ាសនុទី នប្តូរចរន្តខ្យេ់ និងឈាម

សនុ េ្ធសឹងជាអវទីថដេមន
ិ ង្យនឹងលឃើញលៅកនានុងកថនលែងលផ្សង។ មានលោេការណ៍កនានុងពយាោេ

ថដេជាលោេការណ៍លរៀនជាលេើកដំបូង លហយ
ើ ពួកលគក៏លរៀនអំពរទី លបៀបល្វកា
ើ រជា្ករុមផងថដរ។

គោកគខងគែង

្បធានថផនាកពយាោេជំងស
ឺ លសង្្គះបនា្ន់ នង
ឺ ្ងន់
ិ ជំង្

”

ការកតរួសក រាេផ្តូវគៅកាន់វឌរាឍនភាព

34%
ចំនួនកំលណើនម្្យមននអនាកចូេរួមវគ្គបណនុ ្ត ះបណា
្ត េ និងសិកា្ខសាោលៅកនានុ
ងមន្ទីរលពេ្យកនុមារអង្គរ្បចាំឆ្នា ំ ត្ំងពទីឆ្នា ំ ២០១៧។

កនានុងឆ្នា ំ ២០១៩ ការលកើនល�ើងននចំនួនវគ្គបណនុ ្ត ះបណា
្ត េ ្តរូវោនកត់្ត្េនុកលៅកនានុងសូ ច្ចនាករ

ថផនាកអប់រ ំបណនុ ្ត ះបណា
្ត េលវជ្ជសាសស្តរបស់មន្ទីរលពេ្យ កនានុងលនាះមាន វគ្គបណនុ ្ត ះបណា
្ត េលវជ្ជបណ្ិត

គោ
៉ា ជំនាញវជា
ិ ្ជ ជវទី ៈ នង
ិ ននុបដាឋាក វគ្គបំបន
ិ សិកា្ខសាោថដេផ្តេ់ជូនដេ់នស
ិ ្សត
ិ បនុគ្គេិក នង
ិ

មសន្តស
ទី នុ ខាភោ
ិ េរបស់រដាឋាភោ
ិ េថដេោនចូេរួមជាល្ចន
ើ នាក់។

សូ មថែលែងអំណរគនុណដេ់សា្ថប័នជានដគូទាង
ំ អស់ កនានុងការល្វើសមាហរណកម្មជាមួយសា្ថប័ន

សនុ ខាភោ
្ត េែ្មៗ
ិ ប
ទី បំផនុតរបស់មន្រទី លពេ្យកនុមារអង្គរ
ិ េសាធារណៈ ថដេល្វឲ
ើ ្យកម្មវ្
ទី ណនុ ្ត ះបណា

មានសន្នុះលកន
ំ ។
ើ ល�ង
ើ យ៉ាងខាលែង

មានកម្មវ្
ំ ទីម
្ម យ
ួ ស្មាប់្ករុមលវជ្ជបណិ្ ត (Medical fellowship) ្តរូវោន
ិ ទីរយៈលពេមួយឆ្នាែ

ចាប់លផ្តម
ួ ជំនួសកម្មវ្
្ត េ
ើ អននុវត្តនល៍ ៅកនានុងឆ្នា ំ ២០១៩ ថដេជាកម្មវ្
ិ ម
ិ ប
ទី យ
ទី ណនុ ្ត ះបណា
ឯកលេសជំងឺកនុមាររយៈលពេ៣ ឆ្នា។
ំ កម្មវ្
្ត េលវជ្ជបណ្ិតថខ្មរលយង
ិ លទី នះបណនុ ្ត ះបណា
ើ

លដើមបប
នា
មារជំងឺេូលៅ ។ លវជ្ជបណិ្ តនិមយ
ួ ៗ
ទី លងកើនចំលណះដឹង និងការេំននុកចិត្តកនុ ងការពយាោេកនុ

លៅកនានុងវគ្គបណនុ ្ត ះបណា
្ត េលនះ ្តរូវឆលែងកាត់ការបំលពញការង្រលៅកនានុងអាោរថផនាកពិល្ោះ

ជំងលឺ ្រៅ អាោរថផនាកស្មាកលពេ្យ អាោរថផនាកសលសង្្គះបនា្ន់នង
ឺ ្ងន់ នង
ិ ជំង្
ិ អាោរថផនាកទារក

លដាយមានវគ្គបណនុ ្ត ះបណា
្ត េស្តទីពទីជំនាញថែទាំកនុមារ (CPN) គិោននុបបដាឋាក ្តរូវោន

បណនុ ្ត ះបណា
្ត េនូវជំនាញ នង
ឺ នុមារ ថដេល្វឱ
ទី ពួកលគកាន់
ិ សមត្ថភាព ថែទាំជំងក
ើ ្យអាជព

ថតមានភាពេ្អ្បលសើរលៅអនាគត។ គិោននុបដាឋាកជាល្ចើនថដេោនចាកលចញពទីមន្ទីរ

លពេ្យកនុមារអង្គរ លៅល្វប
ើ ំលរការង្រលៅកនា
ើ
នុ ងមន្រទី លពេ្យរបស់រដឋា ្តរូវោន្បគេ់នូវតំថណង

ឬឋានៈជា្បធានការយេ័
យ ឬ្បធានថផនាកជាមួយនឹងការេេួេខនុស្តរូវខពស់ជាងមនុន។
ិ

មន្រទី លពេ្យជាល្ចន
ើ ពត
ិ ជាេេួេសា្គេ់ នង
ិ លពញចត
ិ ្តសមត្ថភាពរបស់បនុគ្គេិក របស់លយង
ើ ។
គោកគសាមសុផល
្បធានការយេ័
យថែទាំ
ិ
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កនានុងកំ�នុងលពេ ៣ ថខម្តង លដាយស្ថិតលៅល្កាមដឹកនាំ្គប់្គងព្ទី បធានអោរទាំងលនាះ។

កម្មវ្
្ម យ
ួ ស្មាប់គិោននុបដាឋាក មានរយៈលពេ ២ ឆ្នា ំ ថដេវគ្គចនុង
ិ ទីជំនាញថែទាំលវជ្ជសាសស្តែទីម

ល្កាយ្តរូវោនបញ្ច ប់លៅកនានុងថខមនា
ិ ដ
ិ ឆ្នា ំ ២០១៩ នង
ិ ជាកម្មវ្
ទី ំបូងថតមួយគត់លៅកនានុង្បលេស

កមពនុជា លដើមបផ
ទី ្តេ់ជូនដេ់គោ
ិ ននុបដាឋាក-យកា
ិ ថដេបំលរការង្រលៅកនា
ើ
នុ ងមន្រទី លពេ្យកនុមារអង្គរ។

(5 months)

interns

សមិ
ទ្ិផលននការ្រណ្តះ្រណា្រាល
residents

(6 months)

គៅក្ញងមន្ទីរគ ពទរាយកុមារអង្គរ

AHC hosts medical interns from Cambodia’s public
health institutions in 2-5 month clinical
placements across departments.

ជា្ម្មត្ ្បលេសកមពនុជាម
មាន្គរូលពេ្យពយាោេឯកលេសជ
Final-year University
ofន
Sciencesំងឺកនុមារលេ លហតនុលនះលយើង្តរូវ
ិ Health
medical students learn through practical,
hands-on training
in paediatric
subspecialty
ថតល្វវា
គប
្ត េលដាយខលែ
ើ លដាយខលែួនឯង
ឺ ណនុ ្ត ះបណា
ួ នឯង។
attachments.
គោករាសីសាកសា្រាចាររាយរាវជ្ជ្រណ្ិតខ្តូគ�ៀរធឺនន័រ

AHC’s own paediatric residency programme will
graduate its ﬁnal cohort in March
2020.
អគ្គនា
យិកា្បតិបត្តិមន្ទីរលពេ្យកនុមារអង្គរ

21

residents

4

168 នាក់

fellows

Programme

កម្មសិករាសាសកមា្រ់គវជ្ជ្រណ្ិត

595

5 នាក់

students

107

(រយៈលពេ ៥ថខ)

កម្មសិករាសាសកមា្រ់និសរាសិត

គពទរាយន នសាកលវិទរាយាល័េ

វិទរាយាសាកស្សុខាភិោល

nurses

មន្រទី លពេ្យកនុមារអង្គរេេួេលវជ្ជបណ្ិតមកពសា
ើ ប ទី
ទី ្ថ ប័នរដឋា លដម

ល្វកា
ើ រសិកសាបថន្ថមអំពកា
ទី រពន
ិ ត
ិ ្យពយាោេលៅកនានុង្គប់ថផនាក
ននមន្រទី លពេ្យរយៈលពេ ២ លៅ ៥ថខ។

ជាកម្មវ្
ិ ទីចនុះកម្មសិកសាអំពទីការពិនិត្យពយាោេជំងឺកនុមារ

លៅឆ្នាច
ំ នុងល្កាយននកម្មវ្
យ
ិ ទីសិកសាលៅសាកេវេយាេ័
ិ

Certiﬁcate of

វេយាសាសស្ត
សនុខាភោ
ិ
ិ េ។

(រយៈលពេ ៦ថខ)

ការ្រន្អភិវឌរាឍន៏វិជា្រាជីវៈ(CPD)

Practising physicians from government facilities
rotate through each of AHC’s four core units
(OPD, IPD, ER/ICU, Neonatal Unit), engaging in
high-quality paediatric care.

15

នាក់

វ្្គ្រណ្តះ្រណា្រាលការពរាយាោល
ជំងឺកុមារគោេឯកគទស

3,288 នាក់

បណ
្ត េខលែទីៗ ឬជាសិកា្ខសាោ ឬជាការបល្ងៀន
ការសិករាសា្រណ្
នុ ្ត ះបណា
The only certiﬁcation
ofតះ្រណា្
its រាល
kindជាវគ្គ
in
Cambodia,
AHC nurses learn to apply the nursing
លៅត្មសាេអនាកprocess
ជំងឺ ផ្តេ់លដាយលវជ្ជបណ្ិតថដេមានបេ
and deliver high-quality,
paediatric
្រន្អំពីការពរាយាោលនិholistic
ងថ ែទាំ
subspecialty care.
ពិលសា្ន៍ខពស់យូរឆ្នា ំ ឬអនាកជំនាញស្ម័្គចិត្ត លដើមបជ
ទី ួយ�រកសា

(កំពនុងដំលណើរការ)

21 នាក់

ឯកគទសពរាយាោលជំងឺកុមារ
subspecialties

រ្រស់មន្ទីររាពទរាយកុមារអង្គរ

3, 288

(រយៈលពេ ៣ឆ្នា)ំ

ជាកម្មវ្
ិ ទីបលងកើតលដាយមន្ទីរលពេ្យកនុមារអង្គរលដាយផ្្េ់

ថដេវគ្គចនុងល្កាយនឹង្តរូវបញ្ច ប់លៅថខមនា
ំ ០២០។
ិ ឆ្នា២

Continuing Medical
& Nursing Education

sessions

4 នាក់

90

trainings

កម្មវិធី្រណ្តះ្រណា្រាល

្រន្ជំនាញជំងឺកុមារ
(រយៈលពេ ២ឆ្នា)ំ

ជាកម្មវ្
ិ ទីស្មាប់លវជ្ជបណិ្ តមកពទីមន្ទីរលពេ្យរដឋា លដាយការបណនុ ្ត ះ
បណា
្ត េលផ្្តតលៅលេើថផនាកចំនួន ៤ លៅកនានុងមន្ទីរលពេ្យកនុមារអង្គរ

រួមមានថផនាកពិល្ោះជំងឺល្រៅ ថផនាកស្មាកពយាោេលៅកនានុងមន្ទីរ
លពេ្យ ថផនាកសលសង្្តះបនា្ន់ និងជំងឹ្្ងន់ និងថផនាកជំងឺទារក)

និងព្ងទីកជំនាញចំលណះដឹងលៅកនានុងការពយាោេថែទាំជំងឺកនុមារ។

AHC doctors and nurses,
as
as
staﬀ,
ជាកម្ម
វ្
លងកត
្ េ់ on
ិ ប
ើ លដាយមន្រទី លពេ្យកនុមារអង្គរលដាយផ្
ទី government
វ្្គខ្ីសក មា្រ់
មក ន្well
ី
request, train in paediatric subspecialties through
ថដេវគ្គចនុងល្កាយនឹង្តរូវបញ្ច
ប់លៅថខមនា
ំ ០២០។
self-directed learning and AHC-developed
curricula,
ិ ឆ្នា២
ខាភិោលមកខាង
គករៅ
with mentorshipសុ
and
instruction
from volunteers and
technical partnerships.

90 នាក់

(កំពនុងបន្ត)

Refresher courses, workshops, unit-speciﬁc
conferences, and weekly teaching sessions
taught by senior doctors or visiting experts help
maintain and build staﬀ skill and
knowledge
in
ជាវគ្គ
សិកសាថតមួយគត់លៅកនានុង្បលេសកមព
វ្្គ្រណ្តះ្រណា្រាលសគកគ្រាះជីវិត
នុ ជា ផ្តេ់ជូនចំលពាះ
paediatric care.
ថតមសន្តទីសនុខាភោ
ិ េមួយចំនួន លដើមបស
ទី ិ កសាអំពទី ការជួយ�

101 នាក់

កុមារជាន់ខ្ពស់ (APLS)និងវ្្គ

សលសង្្គះជវទី តកនុ
ិ មារ នង
ិ
ិ ការថែទាំទាក់េងលៅនង
ឹ ការប៉ាះេង្គច
Since 2004, AHC
provided
training for government
្រណ្តះhas
្រណា្រាល
សគកគ្រាះជីវិត
ងបល្ងៀនអំពទីជំនាញជាអនា
កបណ
្ត េ (TOT)
healthcare workers from across្ពមទាំ
Cambodia
on
request;
នុ ្ត ះបណា
courses cover a wide
range
of
subjects
and
last
from
កុមារ្រឋម(PLS)
ថដេជ្មរុ
ញឲ្យមានការអភវិ tailored
ឌ្ឍន៍ចំលណះដង
ឹ
three days to three months, with
curricula
to
the needs and facilities of each ន
request.
លែ
ិងជំនាញរបស់ខួ ន។

(២ដងកនានុងមួយឆ្នា)ំ

As
្រុ្្គលthe
ិកចំនួនonly provider of this course in Cambodia,
practising healthcare providers learn lifesaving
ចូេរួtrauma
មសននាិសិតថ្នាក់ជាតcare;
ចូេរួមសននាិសិតtraining
្បចាំឆ្នាអ
ំ ំពទីការថែទាំ
ិ
paediatric
for select candidates,
of the
trainer
(TOT)
courses
are
oﬀered
to
encourage
នាក់
នាក់
និងអន្តរជាតិ កនានុង១៣្បលេស
សនុ ខភាពកនុមាររបស់មន្រលពេ្យកនុមារអង្គរ
sustainability
and allow for independent trainingsទី and
ongoing skill replication elsewhere.

101

147

trainees

44

រដាឋាភោ
្ត េលេើការពយាោេជំងឺកនុមារលដាយ
ិ េ ្តរូវោនបណនុ ្ត ះបណា

ឯកលេស ត្មរយៈការលរៀនសូ ្តលដាយខលែួនឯង នង
ិ ស
ិ កម្មវ្
ទី ិ កសា
Every ﬁnal-year nursing
student
in
Cambodia
is
ំ
(កំពនុងដលណើរការ)
បលងកើតល�ើងin
លដាយមន្
រអង្គរ អមលដាយការបល្ងៀន
ទីរលពេ្យកនុមាto
required to spend two weeks atមួយ
AHC
order
learn the nursing process: a government-required,
ថណនាំព្ទី ករុមនដគូជំនាញឯកលេសស្ម័្គចត
ិ ្ត។
AHC-developed protocol for quality
nursing.

CONTINUING PROFESSIONAL DEVELOPMENT (CPD)

កម្មវិធី្រណ្តះ្រណា្រាល

លវជ្ជបណិ្ ត នង
រទី លពេ្យក៏ដូចជាបនុគ្គេិក
ិ គោ
ិ ននុបដាឋាក បំលរការលៅមន្
ើ

International and

National Conferences
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វិធីសាកស្រ ួមគ ដីមរាបីកសាងសមត្ថភាព

ការបណនុ ្ត ះបណា
្ត េលេពលកាសេ្យ និង ការ្គប់្គង មានសារៈសំ ខាន់
ណាស់កនុ ងការអភ
នា
វិ ឌ្ឍន៍្នធានមននុស្ស លដើមបព
ទី ្ងឹង្បព័ន្ធសនុខាភោ
ិ េឲ្យ

មានភាពយូរអថងវង។

កនានុងឆ្នា២
ំ ០១៩ មន្ទីរលពេ្យកនុមារអង្គរោនផ្តេ់វគ្គបណនុ ្ត ះបណា
្ត េអំពទីការ
្គប់្គង ដេ់ទាង
ំ បនុគ្គេិកលវជ្ជសាសស្តនិងបនុគ្គេិកមន
ិ ថមនលវជ្ជសាសស្ត។

វគ្គបណនុ ្ត ះបណា
្ត េជាល្ចើន គឺ្តរូវោនលរៀបចំល�ើងលដើមបប
ទី ំលពញជំនាញ

ដេ់បនុគ្គេិកឲ្យមានលេសលកាសេ្យកនានុងការ្ោ្ស័យទាក់េង ការដឹកនាំ

្គប់្គង ការល្វើថផនការថដេលជាគជ័យ និងការលដាះ្សាយនូវជលមាលែះ

លផ្សងៗជាលដើម។

ចំថណកឯលៅខាងល្រៅមន្ទីរលពេ្យវញ
ួ មួយ
ិ លយើងោនល្បើវ្
ិ ទីសាសស្តរម

កនានុងការកសាងសមត្ថភាពស្មាប់មសន្តទីសនុខាភោ
ិ េរបស់រដាឋាភោ
ិ េ។
លៅកនានុងកម្មវ្
(Saving Babies’
ិ ទីដូចជា “កម្មវ្
ិ ទីជួយ�សលសង្្គះជទីវតទារក”
ិ
lives) ការបណនុ ្ត ះបណា
្ត េ គឺរាប់បញ្ចូ េទាំងេិដឋាភាពជាក់ថស្តងននការ

ផ្តេ់ការថែទាំសនុខភាព ដូចជាការ្គប់្គងសមា្ភរបរកា
ិ ្ខ លពេ្យជាលដើម។

្បព័ន្ធដំលណើរការ និងការជួយ�ោ្ំ េ គឺ្តរូវោនដាក់អននុវត្តនល៍ ៅនឹងកថនលែង

ផ្្េ់ថតម្តងលដើមបលទី ្វើឱ្យ្បតិបត្តិការឲ្យកាន់ថតមាន្បសិេ្ធិភាព។

លយង
ំ លៅលេើបនុគ្គេិករបស់លយង
ើ ោនយកចត
ិ ្តេនុកដាក់ជាខាលែង
ើ ទាំងអស់។ បនា្ប់ពលទី យង
ើ ោនផ្តេ់

ការបណនុ ្ត ះបណា
្ត េជំនាញចិត្តសាសស្ត ដូចជាភាពជាអនាកដឹកនាំ និងេំនាក់េំនង លយើងលឃើញ

បនុគ្គេិកលយង
្ត រឲ្យកត់សំោេ់ ្ពមទាំងមានការអននុវត្តនកា
៍ រង្រោន្បលសើរ
ើ មានការផ្លែស់បូ រគួ

ជាងមនុន។

គោករាសីសាកសា្រាចាររាយរាវជ្ជ្រណ្ិតខ្តូគដៀធឺនន័រ
អគ្គនាយកា
ិ ្បតប
ិ ត្តម
ិ ន្រទី លពេ្យកនុមារអង្គរ
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SPOTLIGHT

ការអ្រ់រំ្រថ ន្ថមអំពី្រញ្រាសុខភាព
ត្មរយៈការផ្តេ់ការអប់រ ំអំពប
ទី ញ្ហាសនុ ខភាព ជាេក្ខណៈបនុគ្គេផ្្េ់

និង ជា្ករុមដេ់្ករុម្គរួសារអនាកជំងឺ ថដេកំពនុងរងចាំេេួេការពិនិត្យ

ពយាោេកូនរបស់ពួកលគោនជួយ�បង្ហាញអំពម
្ត េឲ្យកូនៗ
ទី ូេលហតនុបណា
របស់ពួកោត់មានជំងឺ ថដេមាន្បធានបេជាល្ចើនទាក់េងនឹងសនុ ខ

ភាពដូចជា អនាម័យ េំោប់រស់លៅថដេមានសនុ ខភាពេ្អ អាហរូបត្ថម្ភ

និងជំងឺថដេលកើតមានល�ើងត្មរដូវកាេ ដូចជាជំងឺ្គរុនឈាមជាលដើម។
កនានុងឆ្នា ំ ២០១៩ មន្ទីរលពេ្យកនុមារអង្គរោនផ្តេ់ការអប់រ ំសនុ ខភាពដូចជា ការផ្ត
េ់្បក
ួ អំពអា
ឹ សាមួយេេ់មយ
ទី ហរូបត្ថម្ភ នង
ិ ការបំលៅលដាះកូន ដេ់មា្តយរបស់
អនាកជំងឺថដេោនចូេមកស្មាកលពេ្យ។

80, 942
caregivers
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80,942
អាណាពយាោេអនាកជំងឺ

នាក់

ការជះឥទ្ិពលគៅក្ញងសហ្មន៍

ការលផ្តម
ើ គំនត
ិ ននការថែទាំសនុខភាពលៅកនានុងសហគមន៍្បកបលដាយេក្ខណៈសម្ម៌

រួមមានការផ្តេ់ការអប់រ ំសនុ ខភាព ការបលងកើនការល្បើ្ោស់លសវាសនុ ខភាព និងការចង្អនុេ

បង្ហាញនូវការខវះគនុណភាពននលសវាសនុ ខាភោ
ិ េលៅត្មជនបេ នង
ិ ចនុងល្កាយគលឺ ្វឱ
ើ ្យ
្បលសើរល�ើងនូវេេ្ធផេននសនុ ខនុមាេភាពរបស់្បជាពេរដឋា។

កម្ពញជា្រច្ញ្ររាបន្
លទាះបជា
ទី ្បលេសជាតមា
ិ នការអភវិ ឌ្ឍន៍

មានការរកចល្ម
ន
ទី
ើ ក៏លដាយ ក៏សនុខនុមាេភាព

20%
នន្បជាពេរដឋាកមពនុជារស់លៅល្កាមបនា្ត់

្ក្ទី ក ៤០% រស់លៅ្តម
ឹ ក្មត
ិ បនា្ត់្ក្ទី ក

្បជាពេរដឋាកមពនុជាលៅថតមានក្មត
ិ ទាប

ជាងក្មត
់ រតំបន់។
ិ ស្តងដា

3x
កនុមារកមពនុជារស់លៅកនានុងសហគមន៍្ក្ទី កដាច់្សយេមានហនភ
័ បណា
្ត េឲ្យសាលែប់
ទី យ
ចំនួនបទីដង លេើសកនុមារកមពនុជារស់លៅត្មេទី្បជនុំជន លៅលពេពួកលគមនុនអាយនុ ៥ ឆ្នា។
ំ
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ជំងឺថដេអាចការពារោនលៅថតជាមូេលហតនុឈានមនុខបណា
្ត េឲ្យកនុមារសាលែប់។

ការចុះផរាសព្ផរាសាេគៅរាមសហ្មន៍
និងភាពឈានមុខគ ្

ត្មរយៈការល្វើការង្រលៅត្ម្សរុកជនបេននលខត្តលសៀមរាប
កម្មវ្
ិ ផ
ទី ្សពវផសាយត្មសហគមន៍របស់មន្រទី លពេ្យកនុមារអង្គរ

ោនល្វលើ អាយ្បលសើរល�ើងនូវគនុណភាពលសវាសនុ ខភាពត្មរយៈ

ការព្ងង
ឹ ្បព័ន្ធសនុខាភោ
ិ េ នង
ិ ការការពារសនុ ខភាព ្ពមទាំង

ផ្តេ់ចំលណះដឹងអំពទីបញ្ហាសនុ ខភាព ដេ់កនុមារ អាណាពយាោេ
្បជាពេរដឋាលៅត្មភូមិ នង
ិ មសន្តស
ទី នុ ខាភោ
ិ េឲ្យកាន់ថតយេ់
ដឹងបថន្ថមលេៀតលៅកនានុងការថែរកសាសនុ ខភាពរបស់ពួកលគ។

លទ្ផលទទួលោនពីការចុះរាមសហ្មន៍ឆ្រាំ២០១៩

កម្មវ្
្ត េបនុគ្គេិកសនុ ខភាពភូមិ
ិ ទីចនុះត្មសហគមន៍របស់មន្ទីរលពេ្យកនុមារអង្គរ ល្វើការ្គប់ក្មត
ិ ដូចជា ព្ងឹងលសវាមណ្េសនុ ខភាព បណនុ ្ត ះបណា
ផ្តេ់ការអប់រ ំសនុ ខភាពលៅត្មសហគមន៍ នង
ិ ល្វអ
ើ ន្តរាគមន៍បង្ករ នង
ិ អប់រ ំលៅត្មសាោលរៀន។

24 មណ្លសុខភាព

ការពកងឹងក ្រព័ន្សុខាភិោល

កតរូវោនរាណនាំោនចំនួន

មន្រទី លពេ្យកនុមារអង្គរផ្តេ់ការបណនុ ្ត ះបណា
្ត េដ៏សម្សប រួមទាំងការោំ្េបលច្ចកលេស នង
ិ ការបល្ងៀនបន្ត
នង
ើ បអ
ិ ការអប់រ ំដេ់សហគមន៍ ្ពមទាំងបល្ងៀនដេ់បនុគ្គេិកនូវជំនាញថដេ្តរូវការ លដម
ទី ននុវត្តការបណនុ ្ត ះ

្ករុមការង្រថដេចនុះត្មសហគមន៍របស់មន្ទីរលពេ្យកនុមារអង្គរ

បណា
្ត េលដាយខលែួនឯងោន មានភាពយូរអថងវង។

សហការជាមួយ្ករុមតួសថម្តង នង
័ ្ធលៅកនានុង
ិ អនាកពាក់ពន

សហគមន៍លដាយរកសាការសន្នាជា្បចាំជាមួយមណ្េ
សនុ ខភាព នង
ិ ភូមថិ ដេោនផ្តេ់លសវាសនុ ខភាព។

ដេ់បនុគ្គេិកមណ្េសនុ ខភាព ព្ងឹង្បព័ន្ធសនុខាភោ
ិ េថដេមាន្សាប់ កនានុងការផ្តេ់ការថែទាំសនុខភាព

612

នាក់

ចំនួនអ្កចូលរួម

មកន្ីោំកទសុខភាពភូមិ
លយង
្ត េមសន្តស
ើ ល�ង
ើ បផ
ើ បណនុ ្ត ះបណា
ទី នុ ខភាពភូមថិ ដេបលងកត
ើ លដាយរដាឋាភោ
ិ េ លដម
ទី ្តេ់ការថែទាំសនុខភាព

លៅត្មភូមិ ោំ្េសកម្មភាពសនុ ខភាពលៅត្មសហគមន៍ និងល្វើការបញ្ជូ នលៅកាន់កថនលែងផ្តេ់លសវាសនុ ខ
ភាព។

81,485 នាក់

ការអ្រ់រំសុខភាពនិងអាហរូ្រត្ថម្ភគៅរាមភូមិ

ចំនួនអ្កចូលរួម

ចំលណះអំពទីបញ្ហាសនុ ខភាព និងការការពារ ្តរូវោនផ្តេ់ដេ់សហគមន៍ត្មរយៈ្ពឹត្តិការណ៍ជាល្ចើន
ថដេអាចបលងកន
ើ ការយេ់ដង
ឹ អំពកា
ទី រអននុវត្តការថែទាំសនុខភាពេ្អ ការការពារជំងឺ នង
ិ ការពយាោេ។

450
វ្្គគ ៅរាមសាោគរៀន

អន្រា្មន៍រាមសាោគរៀន
អន្តរាគមន៍ថដេលផ្្តតលៅលេើការការពារ ្តរូវោនដាក់បញ្ចូ េលៅកនានុងកម្មវ្
ិ ទីសនុខភាព និងអនាម័យ ថដេ

បលងកត
ើ ល�ង
ើ ល�ង
ើ លដាយមន្រទី លពេ្យកនុមារអង្គរ នង
ិ បលងកត
ើ លដាយលោក្គរូអនាក្គរូ ថដេកនានុងលនាះមានទាំងការ

អប់រ ំសនុ ខភាពបឋម ការពិនិត្យសនុ ខភាព ដូចជាការពិនិត្យល្្មញ ថភនាក និងការអប់រ ំដេ់មត
ិ ្តភក្តិជាលដើម។
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SPOTLIGHT

Prevention takes hold
From 2001-2016, AHC’s community team carried
out its four-year programme in 25 different rural
communities in Siem Reap province.
Throughout the programme’s duration, baseline,
endline and follow-up surveys were conducted
with samples of households to monitor the
programme’s impact on health practices and
health awareness.

43%
កំលណើនការោងនដោន្តឹម្តរូវមនុនញាំ
នុ អាហរ

10%
តំហយករណទីជំងឺរាគរូស លេើកនុមារមានអាយនុល្កាម ៥ ឆ្នា ំ

44%
កំលណើនការផ្តេ់ដំបូនា្មនអំពទីចំណទីអាហរ្បកបលដាយសនុ ខភាពកនានុងអំ�នុងលពេបំលៅកូន

53%
កំលណើនចំនួនមាត្ថដេេេួេចំលណះដឹងអំពទីការថសវងយេ់នូវសញ្្ញជំងឺ
រោកផលែូវដលងហាម
ើ លេើ្សរួច្សាវ
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In early 2019, a formal assessment of the
programme’s data was conducted by research
volunteer Meg Peyton Jones, revealing the
effectiveness of the programme’s initiatives.
Over a five-year period, significant positive
outcomes were measured on a range of areas
of health knowledge, attitudes and behaviours
related to child health, proving the longstanding
impact of AHC’s community initiatives.
Statistical tests showed the programme was
strongly effective at improving villager health
knowledge and health practices. Comparisons of
baseline and endline surveys indicate increased
treatment-seeking and antenatal care after AHC
programmes.
In addition, qualitative programme review shows
that villagers, health centre staff and village
health workers are eager to receive training and
support, with activities recording consistently high
attendance and responses.

SPOTLIGHT
ការធានានិរន្រភាព៖ការ្រណ្តះ្រណា្រាលក្រូ្រគ គ្រាល
លៅកនានុងឆ្នា ំ ២០១៩ មន្ទីរលពេ្យកនុមារអង្គរោនចាប់លផ្តើមព្ងទីកវគ្គសិកសាខលែទី

និងកម្មវ្
្ត េ
ិ ទី ថដេទាក់េងលៅនឹងការជួយ�សលសង្្គះជទីវតលដាយបណ
ិ
នុ ្ត ះបណា
បនុគ្គេិកលដើមបលទី ្វើជា្គរូបលង្កេ។

គៅក្ញងការជួេសគកគ្រាះ្រឋម
លៅកនានុងឆ្នា ំ ២០១៩ មន្រទី លពេ្យកនុមារអង្គរ ោនផ្តេ់ការបណនុ ្ត ះបណា
្ត េអំពកា
ទី
រជួយ�សលសង្្គះបឋម លកើនល�ើងលេវដងលបើល្ៀបនឹងឆ្នា ំ ២០១៨ ថដេកនានុងលនាះ

ការបណនុ ្ត ះបណា
្ត េបនុគ្គេិកល្វជា
្ត េការជួយ�សលសង្្គះ
ើ ្គរូបណនុ ្ត ះបណា

បឋមោនចំនួន ៥៦ នាក់។ ការបណនុ ្ត ះបណា
្ត េពិតជាមានតនមលែមន
ិ អាច

កាត់នែលែោន ល្ពាះ្គរូថដេោនឆលែងកាត់វគ្គបណនុ ្ត ះបណា
្ត េចំនួន ៣ នាក់

ោនល្វើការសលសង្្គះជទីវតកនុ
ិ មារ ៤ នាក់ ថដេមានសា្ថនភាព្តរូវថតសលសង្្គះ
បនា្ន់លដាយល្វកា
ើ រសងកតល់ បះដូងោនលជាគជ័យ។

វ្្គ្រណ្តះ្រណា្រាលអំពីការជួេ
សគកគ្រាះជីវិតកុមារកកមិតធងៃន់

ចាប់ត្ង
ំ ពទីឆ្នា ំ ២០០៥ មក មន្ទីរលពេ្យកនុមារអង្គរ គឺជាសា្ថប័នថតមួយគត់លៅ
កនានុង្បលេសកមពនុជាថដេេេួេសា្គេ់ជាផលែូវការថ្នាក់អន្តរជាតិ ថដេបល្ងៀន
ជំនាញអំពទីការសលសង្្គះជទីវតកនុ
ិ មារក្មត
ិ ្្ងន់ កនានុងសា្ថនភាពសលសង្្គះបនា្ន់

នង
ិ ។
ិ ការថែទាំរបួសប៉ាះេង្គច

2017
2018
2019
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លៅកនានុងឆ្នា ំ ២០១៩ លបក្ខជនថដេេេួេោនពិននុ ខព
្ ស់ពទីវគ្គសិកសាលនះមាន

ចំនួន ១៦ នាក់ លហយ
លែ យជា្គរូបលង្្គេបំពាក់
ើ លរសឱ្យកា
ើ ្តរូវោនល្ជស
ើ

10
47
94

លដាយជំនាញសំ ខាន់ៗ ដូចជាជំនាញសលសង្្គះជទីវត
្័
ិ ការល្វើលរាគវន
ិ ិចយ
នង
់ ្ងរ ឬរងរបួស្្ងន់ ។
ឺ ្ងន្
ិ ការពយាោេ ចំលពាះកនុមារថដេមានជំង្

ការជះឥទ្ិពលគៅខាងគករៅ

មន្ទីរលពេ្យកនុមារអង្គរ ថ្បកាលែយការង្រជាក់ថស្តងទាំងអស់ លៅជាឥេ្ធិពេ
នង
ិ ថទី ដេអាចចមលែងត្មោន
ិ មានសន្នុះសកម្មភាព ត្មរយៈកម្មវ្
ដំលណាះ្សាយ្បកបលដាយគំនិតនចនា្បឌិត អននុសាសន៍លោេ
នលយោយ នង
ិ ការ្សាវ្ជាវថដេ្តរូវោនលោះពនុមពផសាយ
ជាអន្តរជាតិ ។
ចំណនុចសនាូេននវ្
ិ សា
ើ បលទី ឆលែយ
ទី សស្តលដម
ើ តបលៅនង
ឹ បញ្ហា្បឈម

របស់ថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់អន្ដរជាតិលៅកនានុងការថែទាំសនុខភាពកនុមារ

គកា
៏ នុតមាំ លដម
័ នុ ្តត្ង
ើ បផ
ឹ ថដេថផ្អកលេើភស
ឺ រលប្តជាញាចត
ិ ្តដម
ទី ្តេ់ចំលណះដង

ការវភាគេ
័ និងវេយាសាសស្ត
អននុវត្ត។
ិ
ិ
ិននានយ

ត្មរយៈ ការអភរិ ក្ស ការផ្សពវផសាយ និង្បភពឯកសារ
ថដេង្យរកោន ទាំងវ្
ិ សា
ទី សស្ត លមលរៀនថដេោនលរៀន នង
ិ
ការអននុវត្តនដ
៍ េ
៏ ្អបំផនុត មន្ទីរលពេ្យកនុមារអង្គរ ក៏ថសវងយេ់ពទីអាននុភាព
ការង្ររបស់លយង
ួ ចំថណកដេ់្បព័ន្ធថែទាំសនុខភាពលៅ
ើ លដើមបរទី ម
កមពនុជាកាន់ថតខាលែង
ំ និងលេើកកមពស់សនុខភាពកនុមារសកេ។
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កម្មវិធីសគ កគ្រាះជីវិតទារក៖
ការផ្រាស់្រ្តូរពីការគរជាក់ថ ស្ងគ ៅជាឥទ្ិពល
មន្រទី លពេ្យកនុមារអង្គរ កំពនុង្តរួស្ត្យកម្មវ្
ួ
ិ ម
ទី យ

កម្មវ្
ិ លទី នះ ល្ប្ើ ោស់នូវវ្
ិ អ
ទី ន្តរាគមន៍សាមញ្ញ ៗ

ថដេនឹងផ្លែស់បូ រគនុ
្ត ណភាពននការថែទាំទារកលេើប

សន្សំសំនច លដើមបប
ទី ង្ហាញអំពទីបញ្ហា្បឈមនានា

នង
លដាយសារថតលខត្ត
ិ
ឹ លកត
ើ លៅកនានុងលខត្ត្ពះវហរ

កនានុងការថែទាំបន្តលេៀត។

កនានុងចំលណាមលខត្តថដេមានអ្ត្ទារកសាលែប់ខពស់

លៅកនានុងឆ្នា ំ ២០១៩ ដំណាក់កាេសាកេបង

លនះមានអ្ត្មរណភាពរបស់ទារកខពស់ជាងលគ
លៅកនានុង្បលេសកមពនុជា។

កម្មវ្
ិ ទីជួយ�សលសង្្គះជទីវតទារកោនបលងក
ិ
ើតល�ើងលៅ
កនានុងឆ្នា ំ ២០១៨ ជាកម្មវ្
ិ ្ទី បកបលដាយនរិ ន្តភាព

កម្មវ្
ួ បញ្ចូ េទាំង អន្តរាគមន៍
ិ ទីរម

នង
្ត េ លពញលេញជាលេើកដំបូង
ិ ការបណនុ ្ត ះបណា

្តរូវោនអននុវត្តលៅកនានុងសហគមន៍ ប៉ានុសិ៍្តសនុខភាព

មណ្េសនុ ខភាព នង
ិ មន្រទី លពេ្យបថង្អក។

ស្មាប់សហគមន៍ ថដេមានលោេបំណងកាត់
បន្ថយចំនួនមរណភាពរបស់ទារកលេប
ើ នង
ឹ លកត
ើ
លៅកនានុងលខត្ត្ពះវហរចំ
នួន ១ ភាគ ៣ ។
ិ

IN CONTEXT
While the Ministry of Health resolved to
redouble efforts to achieve significant
progress in neonatal mortality a decade ago,
there has been no agreed national strategy
on how best to achieve the reductions.

លោេលៅរបស់លយង
រឲ្យកត់សំោេ់ ប៉ានុថន្តអនាកក៏អាចលឃញ
ើ ្តរូវោនសល្មចកនានុងបរមាណគួ
ិ
ើ
ការផ្លែស់បូ រឥរ
្ត យបេរបស់
បនុគ្គេិកសនុ ខាភោ
ិ
ិ េថដរ។ ឥ�ូវលនះពួកលគមានេំននុកចិត្ត

អនាកអាចលមេ
ើ ដឹង។ ការសាមគ្គោ
ទី នា ជា្ករុមល្វឲ
ើ ្យកច
ិ ្ចការលយង
ើ ោនលជាគជ័យ លដាយបនុគ្គេិក
ល្វើការថចករ ំថេកការេំ ោក និងលជាគជ័យទាំងអស់ោនា ថដេវ្
ិ ទីសាសស្តលនះោនរក
ទី
សាយភាយលៅកនានុងថ្នាក់មណ្េសនុ ខភាព។ ភាពលជាគជ័យយ៉ាង្ំល្ងរបស់ពួកលយង
ើ លនះ

្កសួ ងសនុ ខាភោ
្ត លខត្តលផ្សងលេៀតផងថដរ។
ិ េចង់ឲ្យលកើតមានលៅត្មបណា

គោកកសីកោក់មា៉រានីឡា
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កម្មវិធីសគ កគ្រាះជីវិតទារក
ទីកថ ន្ង៖ក្ញងសហ្មន៍
ត្មរយៈការព្ងក
ទី លៅកនានុងសហគមន៍មូេដាឋាន អន្តរាគមន៍ជាល្ចន
ើ

ោនល្វើការអប់រ ំ ជ្មរុញ និងផ្តេ់អំណាច ដេ់មសន្តទីសនុខភាពភូមិ លដើមបលទី ្វើឲ្យ
្បលសើរល�ង
ើ នូវការថែទាំសនុខភាពទារកលេប
ើ នង
ឹ លកត
ើ លៅកនានុងភូម។
ិ

ទីកថ ន្ង៖

ទីកថ ន្ង៖គៅក្ញងមន្ទីរគ ពទរាយ្រថង្អក

ទារកភាគល្ចន
្តរូវោនបលងកត
ិ
ើ លៅមណ្េសនុ ខភាព ឬប៉ានុសិ៍្ត
ើ លៅលខត្ត្ពះវហរ

លៅកនានុងមន្ទីរលពេ្យបថង្អកលខត្ត លហត្្ថរចនាសមពន
័ ្ធ ការបណនុ ្ត ះបណា
្ត េ

គៅក្ញងមណ្លសុខភាពនិង្រ៉ុស្ិ៍សុខភាព
សនុ ខភាពអមលដាយល្គឿងបរកា
្ត េ និងការថណនាំ្តឹម្តរូវ
ិ ្ខ រ ការបណនុ ្ត ះបណា
ល្វឲ
ើ ្យមរណភាពរបស់ទារកលេប
ើ នង
ឹ លកត
ើ អាចេប់សាកត់ោន។

500+
មសន្តស
ទី នុ ខភាពភូមជា
ិ ង ៥០០នាក់

35

្តរូវោនលកណ្្បមូេ

វិធីសាកស្៖អន្រា្មន៍
ការោ៉ាន់្បមាណទារក
ការពន
ិ ត
ិ ្យលដាយល្បភា
ើ សា
ការចូេរួមសកម្មភាព្សាវ្ជាវ

នង
្ត
ថតមានេក្ខណៈង្យ្សរួេ
ិ ការោំ្េជាបន្តបនា្ប់ មានការផ្លែស់បូ រឲ្យកាន់

លៅកនានុងការថែទាំសនុខភាពទារក។

1

មណ្លសុខភាព
កតរូវោនពកងឹង

វិធីសាកស្៖អន្រា្មន៍

មន្ទីរគ ពទរាយ្រថង្អក

កតរូវោនផ្រាស់្រ្តូរ

វិធីសាកស្៖អន្រា្មន៍

ការជួយ�បង្ហាត់បង្ហាញ

ការបណនុ ្ត ះបណា
្ត េលៅត្មទារកដាឋាន

តំបន់ថដេ្តរូវជួយ�សលសង្្គះទារក

ការអននុវត្តនជ
៍ ំនាញគលែទីនិក

ការបណនុ ្ត ះបណា
្ត េលៅទារកដាឋាន

ការបលងកើតអោរជំងឺទារក

ការបង្ហាត់បង្ហាញ

“

Our lessons learned from 2019
will provide vital evidence to
strengthen and inform our work
going forward.

”

Dr Claudia Turner
CEO
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សន្ទញះថក្រកា្រាេគៅសកម្មភាព
ជាលរៀងរាេ់នែ្ង លៅបណា
្ត ្បលេសអាសនុទី អាលគនាយ៍ ទារកថដេលេើបនឹងលកើតជិត ២ ០០០នាក់
នង
ឹ េេួេរងនូវការសាលែប់លដាយសារការកងវះអនុកសនុទី ថសនលៅកនានុងលពេឆលែងេលនលែថដេជា
ដលងហាើមលេើកដំបូង លហើយក៏ជាដលងហាើមលេើកចនុងល្កាយថដរននជទីវតពួ
ិ កលគថដរ។

ការជួយ�សលសង្្គះជទីវតទារកលេ
ិ
ើបនឹងលកើត ល្វើល�ើងលដាយបនុគ្គេិកសនុ ខាភោ
ិ េ ថដេោន
េេួេការបណនុ ្ត ះបណា
្ត េ្តម
់ ញ្ចូ េខ្យេ់លដាយោ៉ា�នុង គជា
ឹ ្តរូវលដាយល្បកា
ើ រស៊ាបប
ឺ ការល្វើ
អន្តរាគមន៍ដសា
៏ មញ្ញ មួយថដេអាចជួយ�សលសង្្គះអាយនុជទីវតរបស់
ពួកលគោន។
ិ

លៅកនានុងឆ្នា ំ ២០១៩ មន្ទីរលពេ្យកនុមារអង្គរ ោនបលងកើតដំលណាះ្សាយ្បកបលដាយ

ភាពនចនា្បឌត
ិ នង
ិ ្បកបលដាយនរិ ន្តរភាព កនានុងការកាត់បន្ថយអ្ត្មរណភាពទារក

ថដេទាក់េងនឹងផលែូវដលងហាើម៖ ្បព័ន្ធបណនុ ្ត ះបណា
្ត េទារក BaRT ។ BaRT គឺជាដំលណាះ

្សាយឌជ
ិ ្ទី គប់្គងបលច្ចកលេសខ្យេ់ឱ្យ
ទី ទីែេថដេអាចបល្ងៀនបនុគ្គេិកសនុ ខាភោ
ិ េ ពវទី ្

ោន្តឹម្តរូវ បលងកើតការចងចាំសាច់ដនុំនដ និងបលងកើនសមត្ថភាព និងេំននុកចិត្តកនុ ងការសលសង្
នា
្គ ះ

ទារក។

បច្ចនុបបននាលនះ មន
ិ មានឧបករណ៍ថបបលនះថដេមានតំនេសមរម្យលៅកនានុងេក
ទី ថនលែងថដេមាន

្នធានទាបលេ។ កនានុងរយៈលពេ ២ ឆ្នាខា
ំ ងមនុខ មន្ទីរលពេ្យកនុមារអង្គរ នឹងសាកេបង BaRT
ជាមួយបនុគ្គេិកសនុ ខាភោ
ប
ិ
ិ េលៅលខត្ត្ពះវហរថដេមានអ្ត្មរណភាពទារកលេ
ើ នង
ឹ លកត
ើ
ខពស់ជាងលគលៅកមពនុជា។ ្បសិនលបើេេួេោនលជាគជ័យ ្បព័ន្ធលនះអាច្តរូវោនលគយកលៅ

ល្បលើ ៅកនានុងេក
ភ
ិ
ទី ថនលែងថដេមាន្នធានក្មត
ិ ទាបលៅជនុំវញព
ិ ពលោក លដាយជួយ�ទារកលេប
ើ
នឹងលកើតរាប់ោននាក់ឲ្យរស់រានមានជទីវត។
ិ
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្ំរូថដលអាចចម្ងរាមោន

កម្មវ្
្ត េលៅកនានុងមន្រទី លពេ្យកនុមារអង្គរ ព្
ិ ប
ទី ណនុ ្ត ះបណា
ិ សា
ទី រ នង
ិ េ្មង់ការមួយចំនួនគជា
ឺ

្បភពថដេមានភាពេូេំេូោយ ស្មាប់ការបលងកើត និងអាចចមលែងោន លៅកនានុង្គឹះសា្ថន

រដាឋាភោ
ំ ្បលេស។ លៅ២០១៩ មន្រទី លពេ្យបថង្អកជាល្ចន
ិ េេូទាង
ើ ោនចនុះមកល្វើ

េស្សនៈកិច្ចមន្ទីរលពេ្យកនុមារអង្គរលដើមបស
ទី ិ កសាអំពទីថផនាកជំនាញឯកលេសតូចៗជាគំរូស្មាប់

ការបលងកត
លែ
ើ លៅកនានុងមន្រទី លពេ្យរបស់ខួ ន។

អោរជំងឺទារក
មានគិោននុបដាឋាកពទីរនាក់ និងលវជ្ជបណ្ិតមានាក់ មកពទីមន្ទីរលពេ្យបថង្អកលខត្តកំពត

ោនចំណាយលពេ៣ថខ ល្វកា
ឺ រក លៅកនានុងអោរជំងឺ
ើ រសិកសាជំនាញពយាោេថែទាំជំងទា

ទារកននមន្ទីរលពេ្យកនុមារអង្គរ។

ថផ្កសង្គមកិចគ្ វជ្ជសាកស្
មានបនុគ្គេិក៥នាក់ មកពម
ទី ន្រទី លពេ្យបថង្អកលខត្តោត់ដំបង នង
ិ អង្គការល្រៅរដាឋាភោ
ិ េលផ្សង
លេៀតោនមកល្វើេស្សនៈកិច្ចសិកសាលៅថផនាកសង្គមកិច្ចលវជ្ជសាសស្តននមន្ទីរលពេ្យកនុមារអង្គរ។

ថផ្កោក់ថ្រាំសន្ំកុមារ
ំ ណ្តំមកពម
គោ
្ត េ
ិ ននុបដាឋាកដាក់ថ្នាស
ទី ន្លទី ពេ្យបថង្អកលខត្តកំពតោនបញ្ច ប់ការបណនុ ្ត ះបណា

ំ ណ្តំជំនាញកនុមាររយៈលពេ៣ថខលៅមន្ទីរលពេ្យកនុមារអង្គរ។
ការដាក់ថ្នាស

លយើងលផ្្តតលៅលេើការផសារភា្ជប់្េឹសទី ្ត លៅនឹងការអននុវត្តនជា
៍ ក់ថស្តង។

គោកឌីមសុភារិន
្បធានថផនាកសង្គមកច
ិ ្ចលវជ្ជសាសស្ត

លយង
្ត កា
៍ ្ េ់
ើ ផ្លែស់បូ រព
ទី របល្ងៀនលៅកនានុងថ្នាក់ លៅជាការពន
ិ ត
ិ ្យត្មដាន នង
ិ អននុវត្តនផ្

ដេ់មសន្តទីរដាឋាភោ
ិ េ លដាយឲ្យពួកលគចនុះអននុវត្តអមជាមួយនឹងបនុគ្គេិករបស់លយើង លៅកនានុង

កច
៍ ក់ថស្តង
ិ ្ចសហការថដេល្វឲ
ើ ្យកាលរៀនសូ ្តកាន់ថតមាន្បសិេ្ធភា
ិ ព លហយ
ើ ការអននុវត្តនជា
មាននូវអវទីថដេពួកលគពិតជាអាចល្វើោន លៅកនានុង្បលេសកមពនុជា។
លោកលវជ្ជបណ្ិតងួនច័ន្ទភកកា្រា
្បធានផ្នាយកមន្ទីរលពេ្យកនុមារអង្គរ
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ការថណនាំនូវទកមង់ការពិនិតរាយជាគលីកដំ្រូង
រ្រស់កម្ពញជាសកមា្រ់ក ពឹត្ិការណ៍អភិវឌរាឍន៍
លៅកនានុង្បលេសថដេមាន្ោក់ចំណូេទាប ដូចជា្បលេសកមពនុជា ការល្បើ

េ្មង់ការថបប្បលេសលោកខាងេិច និង ត្រាងបង្ហាញពទីការអននុវត្តការ

អាចមន
ិ មានេក្ខណៈ្តម
ឹ ្តរូវ លហយ
ើ ក៏មន
ិ ទាន់មានសនុ ពេភាពលៅលពេ
កំណត់អត្តសញ្្ញណ និងបនុគ្គេិកេក្ខណៈ ថដេមាន្ពំថដនមនុខង្រលៅ

លេើសង្គម ភាសា គំនត
ិ ជំនាញថផនាករាងកាយស្មាប់កនុមារ។

ការកំណត់អត្តសញ្្ញណត្មរូវការស្មាប់េ្មង់ការោ៉ាន់្បមាណ
្ពឹតិកា
្ត រណ៍ថដេមានវបប្ម៌ថដេង្យស្មបត្ម លោកលវជ្ជបណ្ិត
ងួន ចន្ភ
័ ្ត្ នាយកមន្រទី លពេ្យកនុមារអង្គរ នង
ិ សមាជិក្ករុម្បក
ឹ សាភោ
ិ េ
លីណាគសៀមស្េ (Lina Saem Stoey) ោនជួយ�អភវិ ឌ្ឍេ្មង់ការោ៉ាន់
្បមាណ្ពត
ឹ ្តកា
ិ រណ៍អភវិ ឌ្ឍកមពនុជា (cDMAT)។ េ្មង់ការោ៉ាន់្បមាណ

លនះជួយ�ស្មរួេដេ់ការឆ្ប់រកលឃើញនូវការការេូ តោស់យឺតយ៉ាវ និង
ពកា
ិ រភាពចំលពាះកនុមារកមពនុជា លដាយល្បេ
ើ ្មង់ការពន
ិ ត
ិ ្យការអភវិ ឌ្ឍលដនវរឺ

(DDST II) ថដេ្តរួវោនថកស្មរួេស្មាប់្បលេសកមពនុជា។
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ការកំណត់គ ោលការណ៍
កនានុងនាមជាអង្គភាពឈានមនុខលគ កនានុងការផ្តេ់លសវាសនុ ខភាពក្មត
៍ រង្រ
ិ ថ្នាក់ជាតិ ការអននុវត្តនកា

ជាល្ចន
ិ សា
ើ ទាំងវ្
ទី សស្ត នង
ិ អន្តរាគមន៍នានា របស់មន្រទី លពេ្យកនុមារអង្គរ ោនផ្តេ់ជាពត៌មាន នង
ិ
បថន្ថមនូវលោេការណ៍ជាល្ចើនលៅកនានុង្បលេសកមពនុជា លដើមបព
ទី លនលែឿនកនានុងការបលងកើតនូវការអននុវត្តថផនាក

ថែទាំសនុខភាពដ៏េ្អបំផនុត លដម
ើ បឲ
ឺ េួេោនេេ្ធផេេ្អ្បលសើរ។
ទី ្យការពយាោេអនាកជំងេ

លោេការណ៍ថណនាំចំនួនជាង២៥ ្តរូវោនផ្តេ់លដាយមន្រទី លពេ្យកនុមារអង្គរ នង
ិ េ្មង់លផ្សងៗជា
ល្ចើនលេៀត្តរូវោនបលងកើតល�ើងត្ំងពទីមន្ទីរលពេ្យចាប់បដិសន្ធិ លដាយចាប់លផ្តើមពទីលបៀបននការថែទាំ

ជំងឺ ការអភវិ ឌ្ឍលសចក្តថទី ណនាំអំពកា
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Challenge: cultivating a culture of data
Despite significant advances in monitoring and evaluation, creating a data-driven culture has
been slow. An ongoing task is providing training hospital-wide about the importance of data.
Staff learn what key performance indicators (KPIs) are and why it is critical to identify and
track them.
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័
ិ នានយ
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Moreover, staff learn how data is a dynamic force: fundamental in identifying if
there is a problem, its extent, and in addressing the issue, they understand how
vital data is to improving quality.
While building a culture of data is ongoing, staff have begun to increasingly take ownership
over the quality of their unit’s work.
In 2019, the Data Unit held focus groups sessions to better understand existing beliefs
around data collection and monitoring. The team discovered that in order to empower staff,
they must understand how data serves a purpose, conveys a bigger picture, and tells a story.
Data visualisation workshops are planned for AHC staff and students to help achieve this.
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ិ ការកត់្ត្ខនុស ថដេល្វឲ
ើ ្យ្បលសើរល�ង
ើ នូវគនុណភាពនន
ការពយាោេ និងអាចល្វើឲ្យការយេ់ដឹងអំពទីការផ្លែស់បូ រសនុ
្ត ខភាពរបស់្បជាពេរដឋា។
គោកស៊ុនសុភារី ្បធាន្គប់្គងថផនាកព៌តមានវេយា
ោនដឹកនាំថផនាកលនះល្វើការអភវិ ឌ្ឍន៍លៅលេើប ្
ិ
រព័ន្ធពត
៌ មានសនុ ខាភោ
ំ ០១៩។ ្បព័ន្ធពត
័ មា
៌ នលនះ នង
ើ ឆ្នា២
ើ លដា
ិ េ(HIS)លៅលដម
ឹ ្តរូវោនលគបលងកត

យបលច្ចកវេយាថដេមានេក្ខ
ណៈលបើកចំហរយ៉ាងេូោយ មានគំរូដំលណាះ្សាយថដេមាន្សាប់
ិ

ជាមួយនង
័ មា
៌ នសនុ ខាភោ
ទី ការអភវិ ឌ្ឍន៍ នង
ឹ ការនចនាបថន្ថមែ្ម។
ិ ការអននុវត្តន៍ ្បព័ន្ធពត
ិ េ នង
ឹ ្តរូវោនល្វលើ �ង
ើ

ជាពទីរដំណាក់កាេ កនានុងរយៈលពេពទីរបទីឆ្នាលំ ៅមនុខលេៀត។

លដើមបធា
ំ ០១៩ ោនបង្ហាញអំពទីភាព
ទី នាឲ្យោននូវគនុណភាពកនានុងការដំលណើរ្បតិបត្តិការ ឆ្នា២
្បលសើរល�ង
័ មន្រទី លពេ្យដូចជា៖
ិ យលហដាឋារចនាសមពន
ើ ជាល្ចន
ើ កនានុងវស័
្បព័ន្ធអនុកសនុទី ថសន និង ្បព័ន្ធខ្យេ់លវជ្ជសាសស្ត
្បព័ន្ធការពាររន្ះ នង
ិ ដទីលៅកនានុងមន្លទី ពេ្យ

បន្បដា
់ ក់ឯកសារ

ឧបករណ៍សវ័យ្បវត្តប
ម នង
ិ ណនុ ្ត ះលមលរាគលដាយល្បឈា
ើ
ិ ឧបករណ៍ល្វលើ តស្តពភា
ទី ព្តរូវ
ំ ្សះ(AST)
ោនារបស់ថ្នាផ

បលច្ចកវេយាលផ្សងៗលេៀត
ិ
សមា្ភរបរកា
់ នុមារ និងទារក
ិ ្ខ ស្មាប់ថផនាកថែទាំជំងឺ្្ងនក

ចក្ខនុវស័
័ មា
៌ នសនុ ខាភោ
ិ យយូរអថងវងរបស់លយើង គឺការព្ងទីក្បព័ន្ធពត
ិ េលៅដេ់ថ្នាក់ជាតិ ថដេបច្ចនុបបននា

លនះកំពនុងថតមានការខវះខាត្បព័ន្ធលនះស្មាប់លសវាថែទាំសនុខភាពសាធារណៈ។

PHASE 1

PHASE 2

Consultation Module:

Admissions Module:

Core system allows for medical
record processing within
Registration, Outpatient
Department, and all departments
and units that consult: Dental,
Eye, Physiotherapy, Social Work,
Laboratory, Minor Operations and
Imaging.

Medical record processing for
patient admissions (Inpatient
Department, Intensive Care
Unit, Neonatal Unit) as well as
integration with other activities,
including Human Resources,
Logistics, Inventory and other
centralised data.

លយង
ើ សង្ម
ឹ ថ្នង
ឹ មានតួនាេជា
ទី គំរូស្មាប់មន្រទី លពេ្យលផ្សងលេៀត
និងព្ងទីកមនុខង្រលនះលៅដេ់រដាឋាភោ
ិ េ

គោកស៊ុនសុភារី
អនាក្គប់្គងព៌តមានវេយា
ិ
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ជា្ំរូមួេសកមា្រ់ក ្រគទសកម្ពញជា

295
ចំនួនបនុគ្គេិកមន្ទីរលពេ្យកនុមារអង្គរ និងមសន្តទីសនុខាភោ
ិ េរបស់

រាជរដាឋាភោ
ិ េោនចូេរួមវគ្គអំពទី ការការពារនង
ិ ការ្គប់្គង

ការចមលែងលរាគកនានុងឆ្នា២
ំ ០១៩

ការវាស់ថវងននការការពារនង
ើ បធា
ិ ការ្គប់្គងការចមលែងលរាគ(IPC) គជា
ឺ លរឿងដ៏សំខាន់លដម
ទី នាសនុ វត្ថភា
ិ ពអនាកជំងឺ
និង ្បសិេ្ធភាពការថែទាំសនុខភាព។
ំងឺ ការសា៊ាំនឹងថ្នាផ
ំ ្សះ លហើយនិង
ការការពារ និងការ្គប់្គងការចមលែងលរាគកំណត់នូវការរករាេដាេននជ
ទី
លយើង្តរូវោន្កសួ ងសនុ ខាភោ
ិ េេេួេសា្គេ់ជាេទី្បឹកសា

អនាក្សទីគសងសុលីន

អនាក្គប់្គងថផនាកការការពារ

និង្គប់្គងការចមលែងលរាគ

ការចមលែងលរាគលៅកនានុងមន្រទី លពេ្យដ៏មានល្ោះថ្នាក់ ឬការបងករលរាគថដេវវត្ត
ិ នល៍ ៅកនានុង្គះឹ សា្ថនថែទាំសនុខភាព។
កម្មវ្
ួ លៅកនានុង
ិ កា
ទី រការពារនង
ិ ការ្គប់្គងការចមលែងលរាគរបស់មន្រទី លពេ្យកនុមារអង្គរ ោនកាលែយជាគំរូមយ

្បលេសកមពនុជា លហើយបនុគ្គេិករបស់លយើងោនកាលែយជាអនាកផ្តេ់្បឹកសាថដេមានការេេួេសា្គេ់ពទីថ្នាក់ជាតិ
ថែមលេៀតផង។

លដាយសារថតការកត់្ត្ត្មដាន នង
ិ ទី មន្រទី លពេ្យកនុមារអង្គរ ្តរូវោនេេួេសា្គេ់ ជា
ិ ្បសិេ្ធភាពរបស់កម្មវ្
ផលែូវការលដាយ្កសួ ងសនុ ខាភោ
ិ េថ្ជាអនាក្បឹកសាអំពទីការការពារនិង្គប់្គងការចមលែងលរាគកនានុង

ឆ្នា២
ំ ០១៩ នង
ើ កម្មវ្
ិ ត្
ិ ្តរូវោនលគលសនាើសនុំឲ្យបលងកត
ទី មដានការការពារ នង
ិ ការ្គប់្គងការចមលែងលរាគ(IPC)
និងការចមលែងលរាគលៅកនានុងមន្ទីរលពេ្យ(HCAI) ស្មាប់សា្ថប័នរដាឋាភោ
ិ េ។ ជា្បវត្តិសាសស្តលៅកនានុង្បលេស

កមពនុជា មន
ិ ត្
ិ ធាលែប់មានកម្មវ្
ទី មដានការចមលែងលរាគលៅកនានុងមន្រទី លពេ្យជាផលែូវការលេ។

80%
ំងឺលៅេូទាង
ននការឆលែងរករាេដាេជ
ំ សកេលោក
ទី

គឺឆលែងលដាយសារនដ

1 កនានុង10នាក់
អនាកជំងឆ
់ ំងក
នា �នុងលពេ
ឺ លែងជ
ឺ នុ ងអំ
េេួេការពិនិត្យពយាោេ

អស់រយៈលពេជាល្ចន
ំ នលែងមក មន្រទី លពេ្យកនុមារអង្គរ ោនល្វកា
ើ ឆ្នាក
ើ រជាមួយមន្រទី លពេ្យបថង្អកលខត្ត កំពង់ចាម
ត្ថកវ លសៀមរាប និង ្កលចះ លដើមបអ
ិ ទីការការពារ និង្គប់្គងការចមលែងលរាគលដាយខលែួនឯង
ទី ភវិ ឌ្ឍន៍ កម្មវ្

ផ្្េ់។ កម្មវ្
ួ ៗ ្តរូវោនបលងកត
។
ិ ន
ើ ស្មាប់្គះឹ សា្ថន នង
ិ
ទី ម
ទី យ
ិ នចនាល�ង
ើ លៅជនុំវញ្នធានថដេមាន្សាប់

មសន្តទីសនុខាភោ
ិ េជាល្ចើននាក់ ោនមកល្វើេស្សនៈកិច្ចមន្ទីរលពេ្យកនុមារអង្គរជាលេើកដំបូង លដើមបស
ទី ិ កសាថសវង
យេ់អំពក
ិ លទី នះ នង
ទី ម្មវ្
ិ រលបៀបអភវិ ឌ្ឍន៍ការការពារការចមលែងលរាគ នង
ិ ការត្មដានការចមលែងលរាគលៅកនានុងមន្ទី

លពេ្យលដាយខលែួនឯង។ បនា្ប់មកលេៀត បនុគ្គេិកមន្ទីរលពេ្យកនុមារអង្គរក៏ោនចនុះល្វើេស្សនៈកិច្ចដលេើ្គឹះសា្ថន

ទាំងលនាះវញ
្ត េបថន្ថមនូវ
ិ លដម
ើ បព
ទី ន
ិ ត
ិ ្យអំពកា
ទី រអននុវត្តន៍ ផ្តេ់ជាព៌តមាន្ត�ប់ នង
ិ ផ្តេ់ការបណនុ ្ត ះបណា

ចំណនុចថដេខវះខាត។

កម្មវ្
ួ ថដេមាននិរន្តភាព អាចចមលែងត្មោន និង
ិ ទីលនះោនកាលែយជាកម្មវ្
ិ ទីគំរូមយ
មានការចំណាយដ៏មាន្បសិេ្ធភាព លៅកនានុង្គះឹ សា្ថនសនុ ខភាពថដេមាន្នធានមានក្មត
ិ ទាប។
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ការគធ្ីឲរាយមានលំនឹង្ុណភាព
Patient-centred
Staﬀ care

លៅកនានុងឆ្នា ំ ២០១៩ ការ្តរួតពិនិត្យយ៉ាងម៉ាតច
់ ត់លៅលេើកម្មវ្
ិ ទី្តរូវោនបលងកើតល�ើង ថដេ្គប់សកម្មភាព
នង
ិ ការវាស់ថវង្តរូវោនវាយតនមលែ ថកថ្ប នង
ិ ថកនចនាឲ្យកាន់ថតមាន្បសិេ្ធភាព។ អវថទី ដេ្តរូវោនបថន្ថម

លៅកនានុងកម្មវ្
័ លដើមបធា
ិ ទីលនះ ្តរូវោនអននុមត
ទី នាោននូវភាពពាក់ពន្ធ័ ការពិនិត្យត្មដានជាបន្តបនា្ប់

Safety

នង
ិ ការលដាះ្សាយបញ្ហា។

Eﬀective
Cost eﬀective and eﬃcient

1

្ុណភាពគសវា
សុខភាពគៅក្ញងមន្ទីរ

2

ការ្បមូេផ្តនុំអនាកជំងឺ

្បសិេភា
ិ្ធ ព

5

គពទរាយកុមារអង្គរ

ការយកចត
ិ ្ត

េនុកដាក់ថែទាំបនុគ្គេិក

3

4
សនុ វត្ថភា
ិ ព

A new look
លយង
ើ កំពនុងថតបន្តការអភវិ ឌ្ឍន៍លោេគំនត
ិ ននការបលងកើន្បសិេិ្ធ
ភាព ការ្តរួតពិនិត្យល�ើងវញនូ
វកម្មវ្
ិ
ិ ទីនានា និងលោេការណ៍
ជាលដើម។េ។ លដើមបធា
៍ តឈប់ឈររបស់លយង
ិ នឥ
ទី នានូវការវត្ត
ើ ។

គោកគទពណាវី
នាយក្បតប
ិ ត្តកា
ិ រណ៍

In order to more authentically communicate AHC’s growth, credibility and
values, AHC underwent a rebrand in 2019. We refreshed our visual identity
to match AHC’s evolution, unveiling a new look and website that marries
compassion, innovation and purpose.
The new visual identity strengthens coherence around our mission, uniting our origin
story with data-centrism, transparency, and our patient-centred focus.
The updated branding was developed by Canadian multi-disciplinary design firm Aubs
& Mugg. For years to come, it will illustrate the forward-thinking that defines AHC,
without losing its cornerstone in compassion.
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ដំគណីរគ ឆពរាះគៅរកនិរន្រភាព

84%
អនាកជំងឺ្បមាណជា ៨៤% លៅថតបន្តល្ប្ើ ោស់លសវាសនុ ខភាព

លៅមន្រទី លពេ្យកនុមារអង្គរលទាះជាមន្រទី លពេ្យមាននែលែលសវាសនុ ខភាព
លស្មើនឹងវស័
ិ យឯកជន

លដើមបផ
័ ្ធ វាគមា
ទី ្តេ់តនមលែខពស់ចំលពាះអនាកថដេពាក់ពន
ឺ ន

ត្មរយៈការោ៉ាន់្បមាណលនះ អមជាមួយនង
ឹ ថផន

្បឆ្ំងលៅនង
្ត ៉ា ងលេឿននន
ឹ ការផ្លែស់បូ រយ

នអនាកជំងឺរបស់មន្រទី លពេ្យកនុមារអង្គរ នង
ឹ ផ្តេ់នូវ

សារៈសំ ខាន់កនុ ងព
នា ិនិត្យគំរូរនិងសកម្មភាពរបស់លយើង

េិដឋាភាពកមពនុជា។

ការការពារថផនាកសង្គមយ៉ាងសំ ខាន់ពទីការចំណាយ

កនានុងការខិតខំ្បឹងថ្បងលដើមបថទី សវងយេ់ឲ្យកាន់ថត
្បលសើរនូវអត្ត្បលយជន៍របស់លយង
ើ មន្រទី លពេ្យ
កនុមារអង្គរ ោនល្វើការស្ងម
់ តិអនាកជំងឺកនុ នាងការវាយ

ដេ់្ករុម្គរួសារទាំងឡាយថដេអាចធាលែក់កនុ ងសា
នា
្ថ ន

ស្ងម
់ តិលនះោនកំណត់នូវ្គរួសារខលែះមានេេ្ធភាព

លទាះបទីជាមានការបង់ភាគទានលពញលេញក៏លដាយ
ក៏វា្ោន់ថតអាចេប់េេ់ចំណាយោនមួយថផនាក

តនមលែពឆ
ទី ន្ៈ នង
ិ េេ្ធភាពបង់នែលែលសវា។ ការសា្ប

នង
ិ ឆន្ៈចូេរួមថចករ ំថេកនូវការចំណាយលេើថែទាំ
សនុ ខភាពរបស់ពួកលគ។ ជាការលឆលែើយតបរួមជាមួយ

នង
ឹ ត្មរូវការមួយចំនួនកនានុងការបលងកើតចរន្តចំណូេ
បថន្ថមលេៀត លដើមបកា
ទី ត់បន្ថយការពឹងថផ្អកលៅលេើ

េុទ្សាកស្រកជំនួេមូលនិធិទីមួេ

ជំនួយមូេន្
ិ ព
ិ អ
ទី ន្តរជាតិ មន្រទី លពេ្យកនុមារអង្គរ

កំពនុងលរៀបចំថណនាំអំពទីការចូេរួមភាគទានពទីអនាក

លៅកនានុងឆ្នា២
ំ ០១៩ មន្ទីរលពេ្យកនុមារអង្គរោនអភវិ ឌ្ឍយនុេ្ធសាសស្តរកជំនួយមូេនិ្ិដំបូងបំផនុតរបស់ខួ នថដេ
លែ
មានគល្មាងរយៈលពេ្ោំឆ្នាស
ំ ្មាប់នរិ ន្តរភាពននចរន្តចំណូេ។ គល្មាងលនះ មានលោេបំណងបលងកើត
ឲ្យមានសបបនុរសជនជាសកេ ច្មរុញឲ្យមានការលកើនល�ើងនូវចំនួនសបបនុរសជនថែមលេៀត។

លៅចនុងឆ្នា២
ំ ០២៤ លយង
ើ រ ំពង
ឹ េនុកថ្នង
ឹ មានចំណូេ្បមាណជា ៥០% ោនមកព្ទី បភពចំណូេកនានុង្បលេស

ថដេនឹងល្វើឲ្យ្បលសើរល�ើងនូវភាពរងមាំ
របស់អង្គភាព និងធានាថ្មន្ទីរលពេ្យកនុមារអង្គរអាចផ្តេ់លសវាសនុ ខ
ឹ
ភាពដេ់កនុមារកមពនុជាជាល្ចន
ើ េស្សវត្សលៅមនុខលេៀត។

ជំងឺថដេមានេេ្ធភាពបង់នែលែលសវា។

ភាគទានរបស់អនាកជំងឺលនះ នង
ឹ ជួយ�បលងកើនជំនួយ

មួយភាគផងថដរស្មាប់្បភពមូេនិ្ិពទីកនុ ង
នា

្បលេសកមពនុជា នង
ិ អាចជួយ�ការពារនូវឥេ្ធព
ិ េមន្រទី
លពេ្យកនុមារអង្គរ លដាយធានានូវគនុណភាពថែទាំ
ជាមួយនង
ឹ តនមលែលសវាដ៏សម្សបមួយ ស្មាប់អនាក

ថដេមានេេ្ធភាព ខណៈលពេថដេមានអនាកថដេ

លៅកនានុងឆ្នា២
ំ ០១៩ លយង
ើ ោនបលងកើតយនុេ្ធសាសស្តនរអង្្គសមូេន្
ិ ិ
ដ៏្ំែទីម
្ម យ
ួ ជាមួយនឹងរលបៀប្បមូេនិ្ិល្ចើនោយចូេោនា
Gregor McKellar
្បធានការយេ័
យពាណិជ្ជកម្ម
ិ

ោ្មនេេ្ធភាព េេួេោននូវលសវាសនុ ខភាពលដាយ

ឥតគិតកន្ម។ លដើមបរទី កឲ្យលឃើញថ្ លតើអាណា
ពយាោេកនុមារមានាក់ មានេេ្ធភាពឬអត់បង់ភាគទាន

ឬអត់ ការោ៉ាន់្បមាណពទីសា្ថនភាពលសដឋាកិច្ច្គរួសារ
្តរូវោនល្វលើ �ង
ើ លដាយបនុគ្គេិកសង្គមកច
ិ ្ចថដេ
េេួេោនការបណនុ ្ត ះបណា
្ត េ្តឹម្តរូវ លដើមប ទី
កំណត់ពសា
ទី ្ថ នភាពលសដឋាកច
ិ ្ចសង្គម។
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ការយនុេ្ធសាសស្តរបស់្កសួ ងសនុ ខាភោ
ិ េ គំរូភាគទា

យ៉ាងខពស់លៅលេើនែលែពយាោេ នង
ិ អាចជួយ�ការពារ

ភាព្ក្ទី កលដាយសារថតបង់នែលែលសវាសនុ ខភាពមាន
េក្ខណៈដូចលសវារបស់មន្ទីរលពេ្យលយើង។

ប៉ានុលណា
ណ ះ ជាមួយនឹងការបន្ត្បតិបត្តិការផ្តេ់លសវា

ថែទាំពយាោេថដេមន
ិ យ
ិ មានការោំ្េលដាយវស័

ឯកជន ឬវស័
ិ យសាធារណៈណាមួយល�ើយ។

លយងលេើការ្សាវ្ជាវេផ
ទី សារកនលែងមក លៅលពេ
ចាប់លផ្តើមដំលណើរការនូវគល្មាងលនះ លយើងរ ំពឹងេនុកថ្

នង
នា
កោន្បមាណ
ឹ រកចំណូេព្ទី បជាពេរដឋាកនុ ង្សរុ
ជា២០% ននគល្មាងែវកា្បចាំ
ឆ្នារំ បស់មន្ទីរលពេ្យ
ិ

កនានុងខណៈលពេថដេការពចា
ិ រណាលៅលេើត្មរូវការ
អនាកជំងឺខពស់ជាងអវទីៗលផ្សងលេៀត ល្ពាះលយើងមន
ិ អាច

េនុកកនុមារណាមានាក់លចាេមន
ិ ពយាោេោនល�យ
ើ ។

លដើមបឲ
ិ យ នង
ទី ្យ្សបលៅនង
ឹ ចក្ខនុវស័
ិ លបសកកម្មរបស់
មន្ទីរលពេ្យកនុមារអង្គរ កនានុងការផ្តេ់លសវាសនុ ខភាព
ដូចៗោនា លស្មើភាពោនាលទាះបជា
ទី ពួកលគមកព្ទី គរួសារ
ថដេមានសា្ថនភាពថបបណាក៏លដាយ លយើងោន
អភវិ ឌ្ឍគល្មាងរួមោនាជាមួយនង
័ ្ធ
ឺ នដគូពាក់ពន

ដូចជាមា្ចស់ជំនួយអាជាញា្ររដាឋាភោ
ិ េនិងសហគមន៍
របស់អនាកជំងឺ ្ពមទាំងបន្តល្វកា
ើ រជាមួយអនាកទាំង

លនាះកនានុងការផ្លែស់បូ រមកគំ
្ត
រូហិរញ្ញ វត្ថនុត្មរយៈ
អនាកជំងឺ។
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ដំគណាះកសាេថែរករាសាអ្កជំងឺ
ទ្រ់ទល់នឹងការគក្រីក ោស់ថ្រាំផរាសះ
ការសា៊ាំលៅនង
ួ
ឹ ថ្នា្ំ បឆ្ំងលមលរាគ ្តរូវោនលគសា្គេ់ថ្ការជាបងករលរាគលដាយសា៊ាំថ្នាំ គជា
ឺ បញ្ហាសនុ ខភាពបនា្ន់មយ

កនានុងចំលណាមបញ្ហាសនុ ខភាពជាល្ចើននាលពេបច្ចនុបបននាលនះ។ េំហំននការជះឥេ្ធិពេរបស់ការបងករលរាគលដាយការសា៊ាំថ្នាំ
គឺជាបញ្ហាសកេ និងទាមទារឲ្យបលច្ចកវជា
ិ ្ជ ខាងលវជ្ជសាសស្តកាន់ថតេំលនើប។
ំ ្សះកំពនុងថត្បឈមនង
លៅកនានុង្បលេសកំពនុងអភវិ ឌ្ឍន៍ដូចជា្បលេសកមពនុជា ការសា៊ាំនង
ិ
ឹ ថ្នាផ
ឹ ផេវោក
ំ ្សះមន
ល្វើឲ្យក្មត
ិ ជំងឺឆលែងខពស់ ខណៈលពេថដេការល្បើថ្នាផ
ិ ោន្តឹម្តរូវកំពនុងថតរករាេដាេ។
ទី
លៅកនានុងឆ្នា ២០១៩ ថផនាក្សាវ្ជាវលវជ្ជសាសស្ត Oxford ្បចាំកមពនុជា របស់មន្ទីរលពេ្យកនុមារអង្គរ សហការជាមួយ
ACORN ោនចាប់លផ្តម
ើ គល្មាងែ្មថទី ដេរួមផ្សំបញ្ចូ េោនារវាងការពលិ សា្ន៍ថបប្បនពណទីថផ្អកលេើលមលរាគោក់លតរ ទី
លៅលេើអនាកជំងឺថដេោនកំណត់។

លៅនឹងេេ្ធផេលតស្តមន្ទីរពិលសា្ន៍ម្ទី ករុប លដើមបថទី សវងយេ់ឲ្យកាន់ថតចបាស់ថ្លតើអនាកជំងឺណាខលែះ្បឈមខាលែង
ំ លៅ
ំ ្សះ នង
នង
ឹ ការសាំ៊ា ថ្នាផ
ិ អវថទី ដេជាកត្្តជះឥេ្ធព
ិ េននការសា៊ាំ។
ACORN ចាប់លផ្តើមដំណាក់កាេសាកេបងរបស់ខួ នលៅមន្
លែ
ទីរលពេ្យកនុមារអង្គរ និងមន្ទីរលពេ្យដ៏នេលេៀត

លៅកនានុង្បលេសឡាវ និងលវៀតណាមលៅកនានុងឆ្នា២
ំ ០១៩ ជាមួយនឹងគល្មាងអននុវត្តនស
៍ ្មាប់េទីត្ង
ំ ១៥កថនលែងបថន្ថម
លផ្សងលេៀតលៅកនានុងតំបន់អាសនុទី លៅឆ្នាខា
ំ ងមនុខ។

វាគឺជា្បព័ន្ធននការពិនិត្យត្មដាន ថដេអាចផ្តេ់ពត
័ មា
៌ នថដេមានសារៈសំ ខាន់

កនានុងការលផ្្តតលៅលេើការសល្មចចត
័
ិ ្តរបស់អនាកជំងឺ នង
ិ ការផ្តេ់នូវេន
ិ នានយ

ថដេថ្នាក់ជាតិ នង
័ អំពស
ិ ្បព័ន្ធអន្តរជាត្តរូ
ិ វការ។ វាក៏ោនផសាភា្ជប់េន
ិ នានយ
ទី ភាព

របស់អនាកជំងឺ និងលមលរាគ ថដេអាចជួយ�បក្សាយនូវអត្ថ្បលយជន៍ស្មាប់

អនាកជំងឺផងថដរ។

សាសសា្តចារ្យ ផូលធឺណឺ
្បធានការយេ័
យ្សាវ្ជាវលវជ្ជសាសស្តកមពនុជា អនុកសវឺត
ិ

និងថផនាកមន្ទីរពិលសា្ន៍ ម្ទី ករុបសាសស្ត

AHC-COMRU ANTIBIOTIC STEWARDSHIP
PROGRAMME AGENDA
Continual evaluation of national and international antibiotic practice
Improve awareness and understanding of drug-resistant infections
through eﬀective communication, education and training
Reduce the incidence of infections through eﬀective sanitation,
hygiene and infection prevention and control measures
Strengthen knowledge and evidence base through surveillance and
research
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ការពកងីកគ ករ្តិ៍គឈាមរាះគៅក្ញងក ្រគទស
លៅកនានុងកំណត់្ត្ឆ្នា ំ ២០១៩ លនះ ជាឆ្នាថំ ដេការយេ័
យេំនាក់េំនងសាធារណៈ្បចាំកមពនុជា
ិ
ននមន្ទីរលពេ្យកនុមារអង្គរ ល្វើការនរអង្្គសែវកាោនយ
៉ា ងេ្អបំផនុត។
ិ
្ករុមការង្រការយេ័
យេំនាក់េំនងសាធារណៈ្បចាំកមពនុជា ោនល្វកា
ិ
ិ
ើ រនរអង្្គសែវកា

្បមាណជាង ១ ោនដនុោរសហរដឋាអាលមរក
្ត ញេំនាក់េំនងថដេមាន
ិ លដាយោនបលងកើនបណា

្សាប់ និង នដគូសហការែ្មទីៗថែមលេៀតជាល្ចើន ត្មរយៈអនាកោំ្េ ្ករុមហ៊ានុនអាជទីវកម្មជានដគូ

សហការ យនុេ្ធសាសស្តបលច្ចកវជា
៌ ន នង
ិ ្ជ ឌជ
ិ េ ផ្សពវផសាយត្មសារព័តមា
ទី ែ
ិ ្ពត
ឹ ្តកា
ិ រណ៍កនានុង្សរុក

ជាល្ចន
ើ ។

ការយេ័
យលនះ ក៏ោនព្ងទីកការខិតខំ្បឹងថ្បង លដាយការល្វើផ្សពវផសាយអំពទីបញ្ហាសនុ ខភាព
ិ

ត្មបណា
្ត ញសង្គមមួយចំនួនផងថដរ ដូចជាការផសាយបន្តផ្្េ់អំពលទី វេកា
ិ ជថជកោនាលឆលែយ
ើ

សំ នួរ-ចលមលែយ
ើ ត្ម Facebook ជាមួយលវជ្ជបណ្ិតថដេមានជំនាញរបស់មន្រទី លពេ្យកនុមារអង្គរ

អមលដាយសារនរអង្្គសែវកាជាល្ច
ិ
ើន ថដេអាចទាក់ទាញនូវការចាប់អារម្មណ៍ និងេេួេោន

នូវែវកាបរ
ចា
ិ
ិ ្ច គ កនានុងក្មត
ិ មួយខពស់។

សមេ
ិ ្ធផ
ិ េថដេ្ករុមការង្រលនះេេួេោន ក៏លដាយសារថតមានអនាកជំនាញផ្តេ់្បក
ឹ សាលយបេ់
កនានុង្បលេស អំពទីយនុេ្ធសាសស្តកនុ ងការ្បត
នា
ិបត្តិ។ សូ មថែលែងអំណរគនុណយ៉ាង្ជាេល្រៅបំផនុត
ចំលពាះសមាជិក សមាជិកា្ករុម្បឹកសាផ្តេ់លយបេ់ ននការយេ័
យេំនាក់េំនងសាធារណៈ
ិ
ទាំងអស់ ថដេោនផ្តេ់នូវការចូេរួម្គប់្គង្តរួតពន
ិ
ិ ត
ិ ្យលេើសកម្មភាពនរអង្្គសែវកាកនា
នុ ង
្បលេស អស់រយៈលពេពរទី បឆ្
ំ នលែងមកលនះ។
ទី នា ក

ដំគណីរគ ឆពរាះគៅរកការថែរករាសា្ររិសា្រានសា្រាត

16%
មន្រទី លពេ្យកនុមារអង្គរោនកាត់បន្ថយការល្បែ
ើ ង់សំរាម

មន្ទីរលពេ្យកនុមារអង្គរ កាន់ថតមានលឈា្មះលោះសលមលែង
និងគួរឲ្យលជឿេនុកចិត្តជាងពទីមនុន លៅកនានុង្បលេសកមពនុជា

ជាង៧០០គទី�ូល្កាម ឬលស្មើ១៦%លៅកនានុងឆ្នា២
ំ ០១៩

្ករុមការលឆ្ពះលៅរកភាពព៌ណនបតងថដេ

ដឹកនាំលដាយ Natasha Frost គជា
ឺ គល្មា

អ្កក សីសុិនគកតអរុណ

ងទាក់េងនឹងបរសា
ិ ្ថ នរបស់មន្ទីរលពេ្យកនុមារ

សាធារណៈ្បចាំ្បលេសកមពនុជា

បរសា
ិ ្ថ នសា្អតរបស់អង្គភាពទាំងមូេ។

្បធានការយេ័
យេំនាក់េំនង
ិ

អង្គរ កនានុងលោេបំណងលេើកកមពស់និរន្តរភាព

លៅកនានុងឆ្នា២
ំ ០១៩ ្ករុមលនះោនេេួេរង្វន់
កមពនុជាោ្មនផ្លែស្ិច” លដាយ្តរូវោនេេួេ

សា្គេ់ថ្ជា្ករុមការង្រថដេល្វកា
ើ រកាត់
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បន្ថយផ្លែស្ទីកលៅកនានុងមន្រទី លពេ្យកនុមារអង្គរ។

ការខត
ំ ០១៩ គរឺ ម
ួ មាន
ិ ខំ្បង
ឹ ថ្បងកនានុងឆ្នា២
ំ ួស
កាល្បើែង់ផ្លែស្ិចល្បើម្តងលោះលចាេជន

លដាយការសមា្ភរល្បើល�ើងវញដូ
ចជាដបថកវ
ិ

លៅកនានុងសារធាតនុចញ
ិ ្ជ ិ មផ្ះោយ។

លដាយចូេរួមសហការជាមួយកម្មវ្
ិ ទីជួយ�

សលសង្្គះជទីវតទារក(SBL)
្ករុមលនះោននចនា
ិ

នង
ើ ដបេក
ិ បលងកត
ឹ សាពន់ថដេអាចល្បលើ �ង
ើ
ំ ួសលដាយដបេក
វញជ
ន
ិ
ឹ ល្បម
ើ ្តងលចាេចំនួន
៧ ២០០ដប ថដេោនល្បើ្ោស់ជា

លរៀងរាេ់ឆ្នាលំ ដាយ្ករុមលនះលៅលខត្ត្ពះ

វហរ។
ដបេក
្ឺ តរូវ
ិ
ិ
ឹ ែ្មថទី ដេល្បលើ �ង
ើ វញគ

ោនល្បលើ ដាយ្ករុម SBL នង
ិ បនុគ្គេិកសនុ ខា

ភោ
ិ េថដេបល្មកា
ើ រលៅកនានុងគល្មាងលនះ
លៅលខត្ត្ពះវហរផងថដរ។
ិ
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ហិរញ្ញវត្ថញ៖
ក្្រ់កាក់ក ្្រ់គ សនសុទ្ថតមានតនម្

Core mission support
5%

ឧត្តមលៅកនានុងសនុ ខនុមាេភាពកនុមារ ្តរូវោនបង្ហាញលដា

48%

ងណាថដេមានភស្តនុត្ងបង្ហាញយ៉ាងចបាស់ជាងលនះ
គឺ កាលមេ
ចា
ិ
ើ ខនុស្តរូវលៅលេើែវកាបរ
ិ ្ច គលដាយសបបនុរ

The Board is responsible for
overseeing AHC strategy,
managing strategic risk, and
providing managerial leadership
and accountability.
To learn more about AHC’s Board
of Directors, visit
angkorhospital.org/our-board

FINANCIALS & GOVERNANCE

31%

Community,
research &
health system
strengthening
10%

10%

USE

7%

សជន។

AHC is governed by a volunteer
Board of Directors.

6%

6%

SOURCE

យអភោ
ិ េកច
ិ ្ចថដេេ្អ្បលសើរផងថដរ។ ោ្មនេក
ទី ថនលែ

5%

General
paediatric care
31%

5%

Capital
6%

16%

ជាអង្គការល្រៅរដាឋាភោ
ិ េ ការលផ្្តតលៅលេើភាពឧត្តនុង្គ

Partnerships
6%

Reserve contribution
5%

Local
fundraising
16%

Governance
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The Royal Government
Other income
of Cambodia
3%
4%
Overseas
government grants
5%

International
individuals
& events
24%

24%

Education
7%
International
foundations
& institutions
48%

Holistic support
programmes
2%

SOURCE OF FUNDS

USE OF FUNDS

$6, 842, 000

$6, 842, 000

total funds raised in 2019

total budget in 2019

28%
Specialist
paediatric care
28%

Chairman of the Board

Board Committees

AHC USA Board Members

Robert Gazzi

Audit & Operational Risk
Medical Education, Ethics & Oversight
Remuneration

Dr Robbert Nassau
John Canan
Lisa Genasci
Chris Chapman

Board of Directors
Dan Simmons
Jean-Gaetan Guillemaud
Kenro Izu
Lawence Tsang
Lina Saem Stoey
Lindsay William Cooper
Lisa Genasci
Dr Nick Day
Dr Shunmay Yeung
Soum Sambath
Stuart Davy

AHC Advisory Council
Chhour Y Meang
Hun Socheat
Jay Cohen
Prof Ka Sunbaunat
Lim Kuy
H.E. Seang Nam
Dr Tia Phalla

AHC UK Board Members
Aurore Gil
Catherine Gaynor
Denys Firth
Lisa Genasci
Dr Michael Carter
Robert Gazzi
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THANK YOU

ជាង ២០ ឆ្នាម
ំ កលហយ
ើ ្ករុមអនាកផ្តេ់ជំនួយោនផ្តេ់ការយកចត
ិ ្តេនុកដាក់យ៉ាងេ្អ

ត្មការថដេអាចល្វើោនស្មាប់កនុមារេូទាង
ំ ្បលេសកមពនុជា និងឈានដេ់

ក្មត
ិ មួយខពស់ស្មាប់សនុខនុមាេភាពកនុមារ។ លៅកនានុងឆ្នា ំ ២០១៩ អវទីថដេមន
ិ

អាច្បថកកោន គស
ឺ មេ
ិ ្ធផ
ិ េទាំងឡាយោនេេួេោនលដាយសារថត មា្ចស់
ជំនួយ (សបបនុរសជន) អង្គភាពនដគូ នង
ិ អនាកស្ម័្គចត
ិ ្តជាល្ចន
ើ ។

លយើងខញានុំសូមថែលែងអំណរគនុណយ៉ាង្ជាេល្រៅបំផនុត ចំលពាះការលប្តជាញាចិត្ត និង

សនា្តនចត
៏ បបនុរស របស់សបបនុរសជនទាំងអស់ ថដេោនបរចា
ិ ្តដស
ិ ្ច គទាំងលពេ
លវោកំោំងកាយចត
ិ លដម
ើ បច
ិ ្ត នង
ិ ែវកា
ទី ូេរួមចំថណកល្វឲ
ើ ្យ្បលសើរល�ង
ើ នូវ

សនុ ខនុមាេភាពកនុមារកមពនុជា។ ជាមួយនឹងការចូេរួមរបស់សបបនុរសជនទាំងអស់

លយើងពិតជាអាចល្វើឲ្យមានការថ្ប្បរួេយ៉ាងេ្អ្បលសើរនូវលសវាថែទាំសនុខភាព

កនុមារលៅកមពនុជា។

ជាែ្មទីម្តងលេៀត សូ មថែលែងអំណរគនុណចំលពាះសបបនុរសជនទាំងអស់ នូវរាេ់

ការឧបត្ថម្ភោ្ំ េដេ់មន្ទីរលពេ្យកនុមារអង្គរ។

A special thank you to the Royal Government of Cambodia.
We value the opportunity to work closely with the Royal Government of
Cambodia, and we acknowledge their kind support.

Ministry of Health (MoH)
Central Medical Stores (Cambodia)
National Center for HIV/AIDS, Dermatology and STDs
(NCHADS Cambodia)
National Paediatric Hospital Cambodia (NPH)
Siem Reap Provincial Health Department
Siem Reap Provincial Hospital
Preah Vihear Provincial Health Department
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Corporate
FCC
Hans Wolf GmbH
Heng Development
Herbalife Nutrition Foundation
House Sun Travel & Tours
Janus Henderson Foundation
KOOMPI
Manulife
Marshall Wace
Memoire Palace Resort & Spa
PPC Bank
Prudential (Cambodia)
SATHAPANA Bank
Siem Reap Tourism Club
Small World Venture
Sokimex Investment Group
St. James’ Place Charitable Foundation
The Swire Charitable Trusts
Thy Mean Heng
Toyota (Cambodia)
Vital Premium Water
Vitol Foundation
Wing (Cambodia)

Foundations & Trusts
A Drop of Life
Anonymous
Belgium Association
Cambodia Red Cross
Cambodia Red Cross Siem Reap Branch
Carmella and Ronnie Pignatelli Foundation
Carraresi Foundation
Catholic Relief Services
Chao Family Foundation
Children Smile and Inspiration (CSI)
CLSA Chairman’s Trust
Costigan Family Foundation
CRH Charitable Trust
Daylesford Trust
Direct Relief
Epic Foundation UK
FDI World Dental Federation
Friends Without a Border
Friends Without a Border, Japan
Fu Tak Iam Foundation Limited
GHR Foundation
Heart to Heart Foundation
IF International Foundation
International Society for Children with Cancer
KIDS Foundation
Leon Judah Blackmore Foundation
Manan Trust
Marshall Family Foundation
Oral Health Foundation of Pierre Fauchard Academy
Peter Bennett Foundation
Planet Wheeler Foundation
Porticus
POSCO TJ Park Foundation
Ptarmigan Charitable Foundation
Rosebud Foundation
SEVA Foundation
Singapore Asia Brokers Asset Managers Charity

Swiss Philanthropy Foundation (WISE)
T&J Meyer Family Foundation
The Jagclif Charitable Trust
Tondo Foundation
World Childhood Foundation
Zau Foundation

Individuals & Families
Andrew Jeremy
Anonymous
April Yerges
Avinash Abraham
Barry O’Donnell
Bilan-Cooper Family
Bob and Jane Ellis
Brennon Wang
C Hsing Yuan Wu
Cedric Sellin
Chea Guechnoi
Cheat Sophanna and Ho Sitoh
Dan and Mandy Simmons
Dieter Turowski and Laura Howard
Dr Masumi Kamachi
Ellen Keating
Fred Hessler and Kathie Mundy
Fred Huston
Fred Towfigh
Friends of SODO
HE Kheng Someth and Family
HE Leav Visoth and Family
Huan Yi
Il Yong Jung and Sonya Kim
Isabella Walser
Jeanie Woo
John Harrison
Jolyn Le Thuy Dang
Justin Seow
K Fiona Johnson
Kenneth Madsen
Kimberley Korinke
Kong Boeb and Family
Lawrence and Johanna Tsang
Linda Chandler
Lodewijk Meens and Wei Si’eu Woo
Member of All Indian Vaish Federation
Michael Benz
Michael Gilmore
Nguon Por Seng
Nikola Kemper and Damien Ryan
Novazlinah Adahar
Oun Nha
Paul Bamatter
Prak Ngeng
Rick and Joan Boyer
Robert and Sue Gazzi
Robert Johnson and Trudy Chan
Rochelle Hooper
Suy Phann
Tan Kimchan
Te Seam La
Thomas Holland
Wai Yip
Walter Scott and Family
Wen Yi Alice Hsu
Yeoh Guan Huah

Institutional & Academic
Aiglon College
Boston Children’s Hospital Global Health
Program
Cambodia Oxford Medical Research Unit
(COMRU)
Cambodian Society, University of Technology
Sydney and University of New South Wales
Civil Society in Development (CISU)
Embassy of Japan in Cambodia
Jerudong International School
National University of Singapore
University of Plymouth

In-Kind Donors
Aubs & Mugg
Chann Khung
CMS
Dr Suzi Nou
Dr Bob Nassau
Dr Richard Henker
Eco-Soap Bank
Heart To Heart Foundation
Johnny Zhao
Julian Allen and Winnie Lee
National Pediatric Hospital
NCHADS
PSI Cambodia
RCI Asia-Pacific Singapore
Royal Angkor International Hospital
Sanofi
Sihanouk Hospital Center of Hope
URC Cambodia
Vega US Pharma
Vital Premium Water
Zuellig Pharma

Fundraising Events
Angkor Wat International Half Marathon
Annual Bon Phka Prak
AOS Charity Cycling
Banteay Meanchey Cycling
Bon Phka Prak Banteay Meanchey
Bon Phka Prak Wat Promroth
Cambodia Friends of Friends New York
Dinner
Chateau des Gem Jewellery Exhibition
Children Are The Future
Cycling for Environment and Health
Ex-High School Friends Party
Friendship Football Event for Charity
GTVC Cycling
Hong Kong Fundraising Dinner
New Year’s Eve Gala Dinner
Run to Give
Running for Children’s Lives Cambodia
Singapore Fundraising Dinner
Trecking the Angkor Jungle
USEA Charity Fund Raising
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