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សាររបស់ថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរ

Leadership Message

ឆ្នាំំ២
� ០២០ គឺជា
ឆ្នាំំដ៏
� លំ
៏្នាកំ បា
�ន្តែ�ែវា
សាររបស់
់ដកមួួ
ឹកយ
នាំប៉ុុម
ន្ទជាភស្តុុ
ីរពេ�តាង
ទ្យកុមារអង្គរ
ឺ ថ
ដែ�លបង្ហាាញពីីភាពរឹងមាំំរបស់់
មន្ទី�រី ពេ�ទ្យយកុុមារអង្គគរ
ឹ

ក្នុុ�ងខណៈៈពេ�លដែ�លវិបត្តិ
ិ នៃិ� �ជំំងឺរា
ឺ តត្បាាត

នៅ�ក្នុុ�ងការប្រ�ឈមទៅ�នឹង
ឹ បញ្ហាាទាំំងនេះ�ះ។

និង
យើ�ង
ិ បរិបទនៃ�ការងាររបស់់
ិ
ើ ទាំំងអស់់គ្នាា

ភាពល្អអប្រ�សើ�ើរ។ ចាប់់តាំំងពីកា
ី រកើ�តឡើ
ើ �ង
ើ ដំំបូូងនៃ�

ជាសកលបានផ្លាាស់់ប្តូូ�រពិភ
ិ ពលោ�កទាំំងមូូល
ចក្ខុុ�វិស័័
ិ យគ្រឹះ�ះ�របស់់យើ�ង
ើ គឺត្រូ�
ឺ ូវបានរក្សាានៅ�

ជំំងឺរា
ឺ តត្បាាតនេះ�ះ ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាបានអនុុវត្តតតាម

សេ�វាថែ�ទាំំសុុខភាពប្រ�កបដោ�យគុុណភាព

ហ្មមត់ច
់ ត់់ហើ�យ
ើ ទទួួលបានជោ�គជ័័យក្នុុ�ងការទប់់ស្កាាត់់ការ

ដដែ�ល៖ កុុមារគ្រ�ប់់រូូបមានសិិទ្ធិិ�ទទួួលបាន

គោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំរបស់់ក្រ�សួួងសុុខាភិបា
ិ លយ៉ាា ង

ខ្ពពស់់ និង
ិ សេ�ចក្ដីី�មេ�ត្ដាា ករុុណា ។

ចម្លលងនៃ�ជំំងឺនេះឺ �ះ។ ស្ថាាប័័នរដ្ឋឋ ដៃ�គូូឯកជន និង
ិ អង្គគការ

នេះ�ះគឺជា
ឺ ការពិត
ិ ជាងពេ�លណាទាំំងអស់់។

មិនមែ�នរដ្ឋាាភិ
បា
ើ ី �បង្កាារការរីក
ិ
ិ លបានធ្វើ�ើ�ការរួួមគ្នាាដើ�ម្បី
ី

ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាបានឆ្លលងផុុតឆ្នាំំ២
� ០២០ ដោ�យ

រាលដាលនៃ�ជំំងឺកូូវី
នៅ�ទូូទាំំងប្រ�ទេ�ស។
ឺ ដ១៩
ី

វីដ
ី ១៩ នេះ�ះទេ� ដោ�យឡែ�ក មន្ទីី�រពេ�ទ្យយកុុមារ

ទុុកជាមុុន អនុុញ្ញាាតឱ្យយមន្ទីី�រពេ�ទ្យយកុុមារអង្គគរនឹង
ឹ បញ្ចច ប់់

មិន
់ ងរនៃ�ជំំងឺរា
ឺ តត្បាាតកូូ
ិ រងផលប៉ះះ�ពាល់់ធ្ងងន់ធ្ង

សមត្ថថភាពផ្ទាាល់់របស់់យើ�ង
ើ ក្នុុ�ងការកំំណត់់ទិសដៅ
ិ �

អង្គគរបានមើ�លឃើ
ើ �ញ
ើ ពីឥ
ី ទ្ធិិ�ពល និង
ិ ផល

ឆ្នាំំ២
� ០២១ ប្រ�កបដោ�យភាពរឹងមាំំ
តាមរយៈៈការរៀ�ៀបចំំ
ឹ

ប៉ះះ�ពាល់់ប្រ�យោ�លនៃ�វិបត្តិ
ួ នេះ�ះមកលើ�ើ
ិ មួ
ិ� យ

ផែ�នការ ការការពារ និង
ិ ការសម្រ�បខ្លួួ�ន។

ប្រ�ជាពលរដ្ឋឋកម្ពុុ�ជា។

សូូមថ្លែ�ែងអំំណរគុុណចំំពោះ�ះការគាំំទ្រ�ដ៏៏ធំំធេ�ង និង
ិ

ការកើ�នឡើ
ឺ ង្វះះ�អាហារូូបត្ថថម្ភភ
ើ �ង
ើ នៃ�ជំំងឺក

ប្រ�កបដោ�យទឹក
ឹ ចិត្តតសប្បុុ
ិ
�រសរបស់់ម្ចាាស់់ជំំនួួយ ដៃ�គូូ

តម្រូ�ូវការនៃ�ការអប់់រំំអំំពីកា
ី រការពារសុុខភាព

និង
ិ បុុគ្គគលិិកស័្មម�គ្រ�ចិត្តត
ិ ទាំំងអស់់។ មន្ទីី�រពេ�ទ្យយកុុមារ

ភាពយឺតយ៉ាាវ
នៃ�ការស្វែ�ែងរកសេ�វាថែ�ទាំំ
ឺ

អង្គគរ បានយកឈ្នះះ�លើ�ើឆ្នាំំដ៏
� លំ
៏ ំ បាកនេះ�ះ ព្រ�មទាំំង

សុុខភាព និង
ួ ចំំនួួនទៀ�ៀត
ិ ផលប៉ះះ�ពាល់់មួយ

បានឆ្លើ�ើ�យតបនឹង
ឹ ការលេ�ចឡើ�ង
ើ នៃ�តម្រូ�ូវការការថែ�ទាំំ

នៃ�ជំំងឺកូូវី
ជាកត្តាាធ្វើ�ើ�ឱ្យយយើ�ង
ឺ ដ១៩
ី
ើ

កាន់់តែ�ខិតខំំប្រឹ�
ង
៏
ិ
ឹ ប្រែ�ែងបំំពេ�ញតួួនាទីដ៏
ី មាន

សុុខភាពរបស់់កុុមារទាំំងនៅ�ក្នុុ�ងមន្ទីី�រពេ�ទ្យយ សហគមន៍៍
និង
ិ ទីក
ី ន្លែ�ែងផ្សេ�េងៗទៀ�ៀត។ យើ�ង
ើ នឹង
ឹ បន្តតកំំណត់់

សារៈ�សំំខាន់់ ដើ�ម្បី
ើ ីធា
� នាថាកុុមារគ្រ�ប់់រូូបទទួួល

អាទិភា
ិ ពនូូវរាល់់បញ្ហាាទាំំងឡាយ ដែ�លបានកើ�តឡើ
ើ �ង
ើ

បាននូូវការយកចិត្តតទុុ
ិ កដាក់់ផ្នែ�ែកសុុខភាពដែ�ល

នៅ�ក្នុុ�ងទីក
ី ន្លែ�ែងដែ�លមានតម្រូ�ូវការចាំំបាច់់ និង
ិ ដែ�ល

ពួួកគេ�ត្រូ�ូវការ។

អាចធ្វើ�ើ�ឲ្យយល្អអប្រ�សើ�ើរបាន ព្រ�មទាំំងកសាងសមត្ថថភាព

ក្នុុ�ងឆ្នាំំខា
� ងមុុខ បញ្ហាាប្រ�ឈម នឹង
ឹ កើ�តមាន
ើ

សហគមន៍៍ និង
ិ បង្កើ�ើ�តជាគំំរូូអភិបា
ិ លកិច្ច
ិ ចល្អអ។

ជំំងឺរា
ឺ តត្បាាត និង
ិ
ិ ផលវិបាកដែ�លអាច

បេ�សកកម្មមរបស់់យើ�ង
ើ ។

ឡើ�ង
កិច្ច
ិ
ើ រួួមមានវិបត្តិិ�សេ�ដ្ឋឋ
ិ ចដោ�យសារ

ប៉ះះ�ពាល់់ទៅ�លើ�ើសុុខុុមាលភាពរបស់់កុុមារ។
ទោះ�ះជាយ៉ាា ងនេះ�ះក៏៏ដោ�យ ក៏៏យើ�ង
ើ នៅ�តែ�មាន
សុុទិដ្ឋិិ�និ
ិ យ
ិ ម ចំំពោះ�ះសមត្ថថភាពរបស់់យើ�ង
ើ
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ការឆ្លើ�ើ�យតបទៅ�នឹង
ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សមាន
ឺ ដ១៩
ី
ឹ ជំំងឺកូូវី
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សូូមអរគុុណដល់់អ្ននកទាំំងអស់់គ្នាាសម្រា�ប់កា
់ រចូូលរួួមក្នុុ�ង
សូូមទទួួលនូូវការគោ�រពដ៏៏ស្មោះ�ះ �ស្ម័័�គ្រ�អំំពីយើ�
ី ង
ើ ខ្ញុំំ��!

2020 proved to be a year of
adversity – and proof of AHC’s
resilience.
As the global pandemic changed the world and
the context in which we operate, we remained
consistent in our founding vision: for all Cambodian
children to have access to quality, compassionate
medical care.
Never has this been truer than today. While
Cambodia fortunately escaped 2020 without a full
outbreak of COVID-19, here at AHC we saw the
downstream impacts and the pandemic’s indirect
effects on families.
Increases in malnutrition, the need for preventative
healthcare education, the delays in care-seeking,
and other knock-on effects from COVID-19 led us
to work harder to fill a critical role in ensuring every
child received the care they needed.
Looking ahead, there will be a number of
challenges, including the pandemic’s economic
impacts and the consequences they could cause

in child health. Yet, we remain optimistic in our
ability to meet these challenges.
The response to COVID-19 nationally has been
promising. Since the pandemic’s beginning,
the country followed clear guidelines from
the Ministry of Health, and succeeded in
containing transmissions. Public, private and
NGO partnerships worked together to prevent
COVID-19 from spreading throughout the
country.
Our own ability to pivot early on allowed AHC
to finish 2020 strong, as we found ways to
prepare, prevent and adapt.
Thanks to generous, essential support from
donors, partners and volunteers like you, AHC
was able rise to the year’s adversities and
respond to emerging child health needs, within
our hospital, the community and beyond. We
will continue to prioritise challenges where the
greatest need exists and the most impact can be
achieved, leading the way in providing specialty
care available nowhere else, building capacity
beyond our walls and embodying exemplary
governance in our approach.

Thank you for joining us in
our mission.
Gratefully,
AHC Executive Committee

Prof. Claudia Turner,

Ngoun Chanpheaktra,

Chief Executive Officer

Hospital Director

MB BS, PhD, FRCPCH

MD, DCH, DTMH

Robert Gazzi,
Board Chairman
7angkorhospital.org

តួលេខឆ្នាំ២០២០

2020 in Numbers

97, 069
ចំនួនៃន�រព���លសរុប េ�យ�ប់�ប់ពីែផ�កពិេ��ះជំងឺេ��
ដល់េស�ព���លឯកេទស

total treatments provided,
from outpatient care to specialty services

73, 908
ចំនួនអ�កចូលរួមវគ�បណ��ះប���លេ�មន�ីរេពទ��កុ�រអង�រ េ�យរួម�នម�ន�ីសុ�ភិ�ល
និស��ិតគិ�នុប���ក និស��ិតេវជ���ស� និងបុគ�លិកមន�ីរេពទ��កុ�រអង�រ។

attendances recorded at AHC educational sessions,
including external healthcare professionals, nursing and
medical students, and AHC staff

56, 747
ចំនួនអ�កចូលរួមសកម��ពអប់រ� �រ�រនិងេលើកកម�ស់សុខ�ពរបស់មន�ីរេពទ��កុ�រអង�រ
េ�ក��ងសហគមន៍ �មប���ភូមិ ��េរៀន មណ�លសុខ�ព និងក��ងសហគមន៍ ។

attendances recorded at
AHC community prevention activities,
within villages, schools and communes

8
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តួលេខឆ្នាំ២០២០

2020 in Numbers

1,334
ចំនួនអ�កជម�ឺធ�ន់ធ�រែដល�នទទួល�រសេ����ះជីវ�តប���ន់

intensive care patients received
emergency treatment for life-threatening conditions

37
ចំនួនម�ន�ីសុ�ភិ�ល�ត�វ�នព�ងឹងសមត��ព

government health facilities strengthened

6
ចំនួនេវជ�បណ�ិតៃនមន�ីរេពទ��កុ�រអង�រ ែដល�នប��ប់�រសិក�����ំទី១ ៃនកម�វ�ធី

បណ��ះប���ល��រូបករណ៍រយៈេពល៣���ំេដើម��ី��យេ��េវជ�បណ�ិតឯកេទសជំងឺកុ�រ

doctors completed their ﬁrst year
of their three-year fellowship training
programme to become a paediatric specialty doctor

10
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តួលេខឆ្នាំ២០២០

2020 in Numbers

2020 Timeline
9000

8000

7000
ទិន្ននន័
័ ដែ�លប្រ�មូូលបាននៅ�មន្ទីី�រពេ�ទ្យយកុុមារអង្គគរក្នុុ�ងឆ្នាំំ២
� ០២០ បង្ហាាញ
ិ យ

ពីអា
ី កប្បបកិរិិ យាក្នុុ
ិ
� ងការស្វែ�ែងរកការថែ�ទាំំសុុខភាពរបស់់ក្រុ�ុមគ្រួ�ួសារ

6000

កុុមារអង្គគរក្នុុ�ងគ្រា�លំំ បាកនេះ�ះ។ ភាពភ័័យខ្លាាចនៃ�ការឆ្លលងវីរុុស
ធ្វើ�ើ�ឱ្យយ
ី

5000

ហើ�យ
់ ងរ។ រឿ�ឿងរ៉ាាវនេះ�ះ ត្រូ�ូវបានបង្ហាាញ
ើ នៅ�ទីបំំ
ី ផុុតធ្វើ�ើ�ឱ្យយជំំងឺឺកាន់់តែ�ធ្ងងន់ធ្ង

4000

អ្ននកជំំងឺឺ និង
៏ ខាន់់ សមត្ថថភាពថែ�ទាំំកុុមាររបស់់មន្ទី�រី ពេ�ទ្យយ
ិ តួួនាទីដ៏
ី សំំ
អាណាព្យាាបាលជៀ�ៀសវាង ឬពន្យាាពេ�លក្នុុ�ងការស្វែ�ែងរកការថែ�ទាំំ

តាមរយៈៈចំំនួួនបម្រែ�ែបម្រួ�ួលឡើ�ង
ើ ចុះះ�នៃ�ការពិនិ
ិ ត្យ
ិ យជំំងឺឺនៅ�ផ្នែ�ែកពិនិ
ិ ត្យ
ិ យជំំងឺឺ
ក្រៅ��ក៏៏ប៉ុ�ន្តែុ �ែមានការកើ�នឡើ
ើ �ង
ើ ឬមានស្ថេ�េរភាពនៅ�ផ្នែ�ែកសម្រា�កព្យាាបាល

ករណីីនេះ�ះរួួមមានផ្នែ�ែកសម្រា�កព្យាាបាល ផ្នែ�ែកជំំងឺឺធ្ងងន់ធ្ង
់ ងរ និង
ិ ផ្នែ�ែកថែ�ទាំំ

OPD
Attendances

ទារក ដែ�លផ្នែ�ែកទាំំងនោះ�ះមានអ្ននកជំំងឺឺស្ទើ�ើ�រតែ�ពេ�ញ ដែ�លមានជំំងឺឺកម្រិ�ត
ិ

297

ធ្ងងន់ធ្ង
់ ងរដល់់អាយុុជីីវិត
់
ិ ឬក៏៏កំំពុុងត្រូ�ូវការការវះ�កាត់់បន្ទាាន់។

IPD

Data collected at AHC in 2020 shows the healthcareseeking behaviour of parents, and AHC’s critical role in
paediatric care capacity during these times.

PICU

Fear of catching the virus resulted in avoidance of
or delay in seeking care, eventually requiring more
intensive care for advanced conditions. The story, told
through numbers, showed fluctuations in outpatient
visits, but stable and increased numbers for inpatient
care. This included AHC’s Inpatient Department (IPD),
Paediatric Intensive Care Unit (PICU), and Special
Care Baby Unit (SCBU), which all remained at near
full capacity treating children and babies suffering
from a range of life-threatening infectious diseases, or
requiring emergency surgery and trauma care.
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216

112

211

Inpatient
Admissions
Key dates

16

JANUARY

FEBRUARY

MARCH

SCBU

• Novel Coronavirus
identiﬁed in China
• First case of
COVID-19 diagnosed
in Cambodia

27

19

APRIL

• Schools closed
nationwide
• Travel restrictions
issued internationally

119

294

275

117

100

91

71

63
21

267

107

97

91

25

269

267

260

• COVID-19-infected
MS Westerdam cruise
ship allowed to dock in
Sihanoukville

12

295

283

MAY
• Rainy season starts

• Khmer New Year
celebrations cancelled
• Province borders
close brieﬂy

28

28

28

JUNE

JULY

AUGUST

• Beginning of
Cambodian
Chikungunya outbreak

• Mandatory 14-day
quarantine for all
international returnees

• Rainy season ends
• Rescheduled Khmer
New Year, with very
restricted celebrations

34

SEPTEMBER
• Schools reopen
nationally

26

30

OCTOBER

NOVEMBER

293

80
37

IPD

PICU
SCBU

DECEMBER

• Mass-testing after
diplomat infects locals
• Gatherings, meetings and
weddings banned
• Creation of ﬁrst COVID-19
vaccine announced
internationally
• Water Festival
• Gatherings, meetings
Holiday cancelled
and weddings
• Mass-testing in Siem
re-allowed
Reap after quarantine
breach
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សូចនាករនៃការអនុវត្ដការងារ

Key Performance Indicators
មន្ទីី�រពេ�ទ្យយកុុមារអង្គគរ វាស់់ស្ទទង់គុុណ
់
ភាព និិងប្រ�សិិទ្ធិិ�ភាពការងារតាមរយៈៈការពិិនិិត្យយ
មើ�លលើ�
ួ ៗរបស់់មន្ទី�រី ពេ�ទ្យយ ដោ�យ
ើ
ើ សូូ ចនាករនៃ�ការអនុុវត្ដដការងារនៅ�ក្នុុ�ងផ្នែ�ែកនីីមួយ

អនុុលោ�មតាមក្រ�មប្រ�តិិបត្ដិិ�អន្ដដរជាតិិល្អអបំំផុុត ដើ�ើម្បីី �ធ្វើ�ើ�ឱ្យយប្រ�សើ�ើរឡើ�ើងនូូវការអនុុវត្តតន៍៍
ផ្នែ�ែកវេេជ្ជជសាស្ត្រ�រ និិងលទ្ធធផលនៃ�ការថែ�ទាំំសុុខភាព។

កម្រិ�ិតអនាម័័យដៃ�ខ្ពពស់់បំំផុុត
នៅ�ក្នុុ�ងឆ្នាំំដែ�ល
�
ការបង្កាារ និិងត្រួ�ួតពិិនិិត្យយការ

ចម្លលងរោ�គមានសារៈ�សំំខាន់់ខ្លាំំ ង
� មន្ទីី�រពេ�ទ្យយកុុមារ

អង្គគរបានបំំបែ�កកំំណត់់ត្រា�របស់់ខ្លួួ�នក្នុុ�ងការអនុុវត្ដដ
តាមបទដ្ឋាានអនាម័័យដៃ� ក្នុុ�ងកម្រិ�តរហូូតដល់
់
ិ

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 at their
highest
In a year where Infection Prevention
and Control (IPC) was paramount, AHC
departments marked a record-breaking
93% compliance to hand hygiene
standards in 2020

៩៣% ក្នុុ�ងឆ្នាំំ២
� ០២០។

កាត់់បន្ថថយពេ�លវេេលារង់់ចាំំ
ពេ�លវេេលារង់់ចាំំមានសារៈ�សំំខាន់់ខ្លាំំ ង
� ណាស់់

ទៅ�លើ�ើបទពិសោ�ធន៍
ទាំ
៍ ង
ំ មូូលរបស់់អ្ននកជំំងឺឺ និង
ិ
ិ

អាចជាកត្តាារាំំងស្ទះះ�ដល់់ការទទួួលបានការថែ�ទាំំ

សុុខភាព។ ដោ�យសារចំំនួួនអ្ននកជំំងឺដែ�លម
កកាន់់
ឺ
ផ្នែ�ែកពិគ្រោះ��ះ
ជំំងឺក្រៅ�
ឺ �នៃ�មន្ទីី�រពេ�ទ្យយកុុមារអង្គគរមាន
ិ

ចំំនួួនតិច
ិ ជាងមុុន ពេ�លវេេលារង់់ចាំំជាមធ្យយមបាន

Dramatically reduced waiting
time
Waiting time has a significant impact on
patients’ overall experience and can act
as a barrier to care. As a consequence
of the pandemic, there were fewer
patients visiting AHC for outpatient care.
Thus, the average waiting time in AHC’s
Outpatient Department recorded its
lowest time on-record: 167 minutes.

ធ្លាាក់់ចុះះ�មកកម្រិ�តទាបបំំ
ផុុតគឺ៖
ិ
ឺ ១៦៧នាទី។
ី
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សូចនាករនៃការអនុវត្ដការងារ

Key Performance Indicators
ការចម្លលងរោ�គក្នុុ�ងមន្ទីី�រពេ�ទ្្យទាបជាង
កម្រិ�ិតមធ្្យម

Healthcare-associated
infections (HCAI) below
average

នៅ�ក្នុុ�ងមន្ទីី�រពេ�ទ្យយកុុមារអង្គគរ ការចម្លលងរោ�គជាមធ្យយម
មានកម្រិ�ត
ិ ៦.១ ក្នុុ�ងចំំនួួនអ្ននកជំំងឺឺ ១០០០គ្រែ�ែ

An average of 6.1 infections per 1,000
bed days placed AHC’s HCAI rate lower
than the average developed country.

ដែ�លនេះ�ះ គឺឺមានកម្រិ�តទាប
ជាងអត្រា�ជាមធ្យយម
ិ

នៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សអភិវិ ឌ្ឍឍន៍៍។

ការបោះ�ះពុុម្ភភផ្្សាយចំំនួួន ១៣ច្្បាប់់
លើ�ើទិិនានុុប្្បវត្តិិ�ឈានមុុខ

មន្ទីី�រពេ�ទ្យយកុុមារអង្គគរមានគោ�លបំំណងប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់

ចំំណេះ�ះដឹឹង និិងបទពិិសោ�ធន៍របស់
៍
់ខ្លួួ�នក្នុុ�ងនាមជា
អង្គគការសុុខភាពកុុមារឈានមុុខមួួយនៅ�ក្នុុ�ងតំំបន់់

ដែ�លមានធនធានទាប ដើ�ម្បី
ើ ីជា
� សម្លេ�េងនៅ�ក្នុុ�ងឆាក
អន្តតរជាតិស្តីី�
ិ ពីសុុ
ី ខភាពកុុមារទូូទាំំងពិភ
ិ ពលោ�ក។

13 publications in premier
journals
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 2020, AHC contributed
13 publications to peer-reviewed
journals.

នៅ�ឆ្នាំំ២
� ០២០ មន្ទីី�រពេ�ទ្យយកុុមារអង្គគរបានចូូលរួួម
ចំំណែ�កក្នុុ�ងការបោះ�ះពុុម្ពពផ្សាាយចំំនួួន ១៣ច្បាាប់់
ដល់់ទស្សសនាវដ្តីី� និង
៌
។
ិ សារព័័ត៌មានដៃ�គូូ

កំំណើ�ើនអត្រា�នៃ�ការវិិលត្រ�ឡប់់មក
មន្ទីី�រពេ�ទ្្យ

មន្ទីី�រពេ�ទ្យយកុុមារអង្គគរវាស់់ស្ទទង់អ
់ ត្រា�នៃ�ការ

វិលត្រ�ឡប់់
មកមន្ទីី�រពេ�ទ្យយវិញ
ិ
ិ ដើ�ម្បី
ើ ីធា
� នាពីី

គុុណភាពនៃ�ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង និង
ិ ប្រ�សិិទ្ធិិភា
� ពនៃ�
ការថែ�ទាំំ ព្រ�មទាំំងជាជំំនួួយក្នុុ�ងការរៀ�ៀបចំំ

Readmission rate
AHC measures readmission rates
to ensure quality management and
effective care was delivered, and to aid in
performance reporting. In 2020, the rate
was 0.7% representing a slight increase
on the prior year but well below quality
target of 1%.

របាយការណ៍៍អំំពីីការអនុុវត្ដដការងារ។ ក្នុុ�ង

ឆ្នាំំ២
� ០២០ អត្រា�វិលត្រ�ឡប់់
មកវិញមានចំំនួួ
ន
ិ
ិ
០.៧%។
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ជម្នះបញ្ហាលំបាក

Overcoming Adversity

ក្នុុ�ងឆ្នាំំ��២០២០ ផលប៉ះះ�ពាល់់ដោ�យប្រ�យោ�លនៃ�ជំំងឹឹរាតត្្បាតនេះ�ះបានជ្រៀ��ៀតចូូលក្នុុ�ងសកម្មមភាពការងារ

In 2020, the indirect impacts of the pandemic permeated
our work.

របស់់មន្ទីី�រពេ�ទ្្យកុុមារអង្គគរ។

18
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ជម្នះបញ្ហាលំបាក

Overcoming Adversity

While Cambodia fortunately escaped
the year without a full outbreak, the
downstream impacts of COVID-19 had
a significant impact on AHC and the
families we serve.
The pandemic ravaged the tourism,
construction, garment and manufacturing
export sectors that prop up Cambodia’s
economy. Hundreds of thousands of jobs
were eliminated. The poverty rate was set
to double.
Just months into the global outbreak,
Cambodia’s economic contraction began
impacting child health.

ក្នុុ�ងខណៈៈពេ�លដែ�លប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាមានសំំណាងល្អអបានគេ�ចផុុត
ពីីជំំងឺឺរាតត្បាាតនេះ�ះដោ�យមិនទទួ
ួលរងឥទ្ធិិ�ពលធ្ងងន់ធ្ង
់ ងរ ផលប៉ះះ�ពាល់់
ិ

ដោ�យប្រ�យោ�លនៃ�ជំំងឺកូូវី
បានក្លាាយទៅ�ជាកត្តាា ដ៏៏គួួរឱ្យយព្រួ�ួយបារម្ភភ
ឺ ដ១៩
ី
ខ្លាំំ ង
� បំំផុុតមួួយ។

ការរាតត្បាាតនៃ�ជំំងឺឺនេះ�ះ បានបំំផ្លិិ�ចបំំផ្លាាញវិស័័
ិ យទេ�សចរណ៍៍ សំំណង់់ និិង
ផលិិតកម្មមនាំំចេ�ញដែ�លវិស័័
ិ យទាំំងនោះ�ះគឺជា
ឺ កត្តាាជម្រុ�ុញសេ�ដ្ឋឋកិច្ច
ិ ចប្រ�ទេ�ស
កម្ពុុ�ជា។ ការងាររាប់់រយពាន់់កន្លែ�ែងត្រូ�ូវបាន បាត់់បង់។
់ អត្រា�នៃ�ភាពក្រី�ក្រ�
ី
ត្រូ�ូវបានកំំណត់់ថាមានចំំនួួនកើ�ើនឡើ�ើងទេ្វ�វរដង។

សម្រា�ប់់កុុមារដែ�លត្រូ�ូវការការព្យាាបាលជាប្រ�ចាំំសម្រា�ប់់ជំំងឺឺរុំាា រ៉ៃៃ�
� ក្រុ�ុម

វេេជ្ជជបណ្ឌិិ�ត និិងគិិលានុុបដ្ឋាា ករបស់់យើ�ើងបានមើ�លឃើ
ើ �ើញថាអ្ននកជំំងឺឺបាន
ខកខានការណាត់់ជួួបតាមកាលកំំណត់់ ហើ�យ
ើ បានត្រ�ឡប់់មកកាន់់
មន្ទីី�រពេ�ទ្យយកុុមារអង្គគរនៅ�ពេ�លក្រោ��យមកទៀ�ៀតក្នុុ�ងស្ថាានភាពជំំងឺឺធ្ងងន់ធ្ង
់ ងរ

ការថែ�ទាំំវេេជ្ជជសាស្ត្រ�រ។

មន្ទីី�រពេ�ទ្យយ ក៏៏ប៉ុ�ន្តែុ �ែអ្ននកជំំងឺឺសម្រា�កពេ�ទ្យយមានចំំនួួនថេ�រ និិងកើ�ើនឡើ�ើង។

ការសម្រា�កពេ�ទ្យយទាំំងនេះ�ះ គឺរួឺ មមាននៅ
ួ
�ក្នុុ�ងផ្នែ�ែកជំំងឺឺធ្ងងន់កុុមារ
់
ផ្នែ�ែក

ជំំងឺឺទារក និិងផ្នែ�ែកជំំងឺឺសម្រា�កពេ�ទ្យយនៃ�មន្ទីី�រពេ�ទ្យយកុុមារអង្គគរ ដែ�លនៅ�តែ�
មានចំំនួួនអ្ននកជំំងឺឺកុុមារពេ�ញដែ�លរងគ្រោះ��ះដោ�យសារជំំងឺឺធ្ងងន់ធ្ង
់ ងរ និិង

គម្រា�មកំំហែ�ងដល់់អាយុុជីវិី តជាច្រើ�ើ�នប្រ�ភេ�ទ
ឬក៏៏ត្រូ�ូវការការវះ�កាត់់បន្ទាាន់់
ិ

As a result, hospital staff recorded steady
increases in the number of children
suffering from malnutrition. With an
estimated 65% of households forced to
reduce food consumption due to income
loss, AHC saw the effects: a one-third
increase in the number of children
suffering from malnutrition.

ចំំណាយពេ�លលើ�ើសពីី ១០០ថ្ងៃ�ៃ សម្រា�ប់់ការព្យាាបាលនៅ�ក្នុុ�ងមន្ទីី�រពេ�ទ្យយ។

ភាពភ័័យខ្លាាចនៃ�ការឆ្លលងជំំងឺឺបានជម្រុ�ុញឱ្យយមានការគេ�ចវេះ�ះវេេស ឬ

តួួលេ�ខឡើ�ើងចុះះ�នៃ�ការមកពិិនិិត្យយជំំងឺឺនៅ�ផ្នែ�ែកពិិគ្រោះ��ះជំំងឺឺក្រៅ��របស់់

And in our inpatient departments, the
need for our care was apparent. We
recorded 26 children who spent more

As in many other low-income countries,
the health crisis risks can become a
hunger crisis. Families were forced to
make difficult decisions about spending
on food and medical care.

ចំំណែ�កឯនៅ�ក្នុុ�ងផ្នែ�ែកជំំងឺសម្រា�
កពេ�ទ្យយ តម្រូ�ូវការនៃ�ការថែ�ទាំំមានភាព
ឺ
ច្បាាស់់លាស់់។ យើ�ើងបានទទួួលកុុមារចំំនួួន ៣១នាក់់ ដែ�លត្រូ�ូវការ

នៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សដែ�លមានកម្រិ�តប្រា�ក់
ចំំណូូលទាប
់
ជាច្រើ�ើ�ន ហានិភ័
័ នៃ�
ិ
ិ យ
វិបត្តិិ�សុុខភាពអាចក្លា
ា យទៅ�ជាវិបត្តិិ�ស្រេ��កឃ្លា
ា ន។ ក្រុ�ុមគ្រួ�ួសារមួួយចំំនួួន
ិ
ិ

ពន្យាារពេ�លនៅ�ក្នុុ�ងការស្វែ�ែងរកសេ�វាថែ�ទាំំសុុខភាព ដែ�លជាមូូលហេ�តុុធ្វើ�ើ�
ឱ្យយអាការៈ�ជំំងឺឺកាន់់តែ�ធ្ងងន់ធ្ង
់ ងរឡើ�ង
ើ ។ បញ្ហាានេះ�ះត្រូ�ូវបានបង្ហាាញតាមរយៈៈ

For children who required regular care
for chronic conditions, our doctors
and nurses saw patients missing their
scheduled appointments, to later arrive
at AHC in serious conditions that could
have been prevented.

than 100 days at AHC throughout the
year, meaning many nights slept at the
hospital by patient and caregiver, coupled
with the travel between their homes
across Cambodia and the hospital.

ដែ�លស្ថាានភាពនេះ�ះអាចបង្កាារជាមុុនបាន។

ំងឺនេះឺ �ះ
ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លត្រឹ�មតែ�
ប៉ុុ�ន្មាានខែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�
ះ �នៃ�ការរីករាលដាលនៃ�ជំ
ឹ
ី
ជាសកល ការធ្លាាក់់ចុះះ�នៃ�សេ�ដ្ឋឋកិច្ច
ិ ចកម្ពុុ�ជាបានចាប់់ផ្តើ�ើ�មមានផលប៉ះះ�ពាល់់
ដល់់សុុខុុមាលភាពកុុមារ។

Fear of catching the virus resulted in
avoidance of or delay in seeking care,
eventually requiring more intensive care
for advanced conditions. The story, told

through numbers, showed fluctuations
in outpatient visits, but stable and
increased numbers for inpatient care.
This included AHC’s Paediatric Intensive
Care Unit, Neonatal Unit and Inpatient
Departments, which remained at full
capacity treating children suffering from
a range of life-threatening infectious
diseases, or requiring emergency surgery
and trauma care.

ត្រូ�ូវបានបង្ខំំ�ឱ្យយធ្វើ�ើ�ការសម្រេ�េចចិិត្តតលើ�ើការចំំណាយសម្រា�ប់់អាហារ និិង

ជាលទ្ធធផល បុុគ្គគលិិកមន្ទីី�រពេ�ទ្យយបានកត់់សម្គាាល់់ឃើ�ើញពីីការកើ�ើនឡើ�ើង

ជាលំំដាប់់នៃ�ចំំនួួនកុុមារដែ�លរងគ្រោះ��ះដោ�យសារជំំងឺឺកង្វះះ�អាហារូូបត្ថថម្ភភ។
ជាមួួយនឹឹងការប៉ាាន់់ប្រ�មាណថាសមាជិិកគ្រួ�ួសារប្រ�មាណ ៦៥% បាន
បង្ខំំ�ចិត្តត
ិ កាត់់បន្ថថយការចំំណាយលើ�ើអាហារដោ�យសារតែ�ការបាត់់បង់់

ប្រា�ក់់ចំំណូូល ឬប្រ�ភពចំំណូូល។ មន្ទីី�រពេ�ទ្យយកុុមារអង្គគរបានមើ�លឃើ
ើ �ើញ
ពីីឥទ្ធិិ�ពលនេះ�ះ៖ ការកើ�ើនឡើ�ើង ១ភាគ៣ នៃ�ចំំនួួនកុុមារដែ�ល រងគ្រោះ��ះ
ដោ�យសារជំំងឺឺកង្វះះ�អាហារូូបត្ថថម្ភភ។

និិងការថែ�ទាំំរបួួស។
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យើ�ង
ើ បានឆ្លើ�ើ�យតបដោ�យកំំណត់់អាទិភា
ិ ពលើ�ើអាហារូូបត្ថថម្ភភកុុមារឱ្យយ
បានសមស្រ�ប។ ក្រុ�ុមការងារផ្នែ�ែកអាហារូូបត្ថថម្ភភបានផ្តោ�ោតលើ�ើការ
បង្កើ�ើ�នកម្រិ�ត
ិ ជំំនាញ និិងរំំលឹឹកចំំណេះ�ះដឹឹងផ្នែ�ែកអាហារូូបត្ថថម្ភភដល់់

បុុគ្គគលិិកមន្ទីី�រពេ�ទ្យយកុុមារអង្គគរទាំំងអស់់។ ឪពុុកម្ដាា យ និង
ិ អ្ននកថែ�ទាំំ
អ្ននកជំំងឺឺទាំង
ំ អស់់ដែ�លបានមកមន្ទីី�រពេ�ទ្យយកុុមារអង្គគរ បានទទួួលការ

អប់់រំំអំំពីីចំំណេះ�ះដឹឹងផ្នែ�ែកអាហារូូបត្ថថម្ភភល្អអបំំផុុត ការចម្អិិ�នអាហារមាន
ជីីវជាតិិ ការប្រឹ�ឹក្សាាអំំពីីការបំំបៅ�ដោះ�ះ និិងចំំណេះ�ះដឹឹងបន្ថែ�ែមអំំពីីការ

ចិញ្ចឹឹ�មកូូនដោ
�យរួួមទាំំងចំំណេះ�ះដឹង
�យវីរុុស
ឹ អំំពីកា
ឺ
ី
ិ
ី របង្កាារជំំងឺបង្កកដោ
និង
ិ សារៈ�សំំខាន់់នៃ�ការអនុុវត្តតន៍៍អនាម័័យស្អាាត។

យើ�ើងបានប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់វិធានការពង្រឹ�
ិ
ឹង និិងតាមដានការបង្កាារ និិង

ត្រួ�ួតពិនិ
់ ត់់នៅ�ក្នុុ�ងមន្ទីី�រពេ�ទ្យយទាំំងមូូល
ិ ត្យ
ិ យការចម្លលងរោ�គយ៉ាា ងហ្មមត់ច
ដែ�លត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ង
ើ ដើ�ើម្បីីកា
� ត់់បន្ថថយការចម្លលងជំំងឺឺណាមួួយ

នៅ�ក្នុុ�ងមន្ទីី�រពេ�ទ្យយ ហើ�ើយជាលទ្ធធផល យើ�ើងបានទទួួលកម្រិ�ត
ិ អនុុវត្តតន៍៍
ការលាងសម្អាាតដៃ�ដ៏៏ខ្ពពស់់បំំផុុតមួួយសម្រា�ប់់មន្ទី�រី ពេ�ទ្យយកុុមារអង្គគរ
នោះ�ះគឺឺ ៩៣%។

យើ�ើងបន្តតផ្ដដល់់ការព្យាាបាលដល់់កុុមារសម្រា�ប់ជំ
់ ំងឺឺងាយរងគ្រោះ��ះបំំផុុត

ដូូចជា អ្ននកជំំងឺឺមហារីក
ខែ�
់ និិងអ្ននកជំំងឺឺដែ�លមាន
ី ទារកកើ�ើតមិនគ្រ�ប់
ិ

We responded by prioritising proper
child nutrition. The nutrition team
focused on upskilling and refreshing
nutrition knowledge of all AHC staff.
Every patient and caregiver that visited
AHC was to be given the best nutrition
education, cooking demos, breastfeeding
counselling, and complementary feeding
knowledge possible – along with
education about virus prevention and the
importance of good hygiene practices.
We employed strict Infection, Prevention
and Control (IPC) monitoring and
enforcement throughout the hospital,
designed to reduce the spread of any
infection – and earning one of the highest
hand hygiene compliance levels (93%)
AHC has ever recorded.
We continued to treat the most
vulnerable: cancer patients, babies
born premature, and those with other
underlying conditions. Any child who
could not access treatment elsewhere –
as a result of the pandemic or otherwise
– was not denied care.

លក្ខខខណ្ឌឌ ជំំងឺធ្ង
់ ងរផ្សេ�េងទៀ�ៀត។ កុុមារដែ�លមិន
ឺ ងន់ធ្ង
ិ អាចទទួួលបានការ
ព្យាាបាលនៅ�កន្លែ�ែងផ្សេ�េងទៀ�ៀត ដោ�យសារតែ�វិបត្តិ
ិ នៃិ� �ជំំងឺឺរាតត្បាាត ឬ

ហេ�តុុផលផ្សេ�េងៗទៀ�ៀត មិនត្រូ�
ូវបានបដិិសេ�ដក្នុុ�ងការពិិនិិត្យយព្យាាបាល
ិ
នៅ�មន្ទីី�រពេ�ទ្យយកុុមារអង្គគរឡើ�ើយ។
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ក្នុុ�ងខណៈៈពេ�លដែ�លសកម្មមភាពការងារមួួយចំំនួួនរបស់់មន្ទីី�រពេ�ទ្្យ
កុុមារអង្គគរត្រូ�ូវបានផ្អាា�កដំំណើ�ើរការ បញ្ហាា�លំំបាកទាំំងនេះ�ះមិិនបាន
បញ្្ឈប់់បេ�សកកម្មមរបស់់យើ�ើងនោះ�ះទេ�។ ជាការពិិត ការខិិតខំំ

ប្រឹ�ឹងប្រែ�ែងរបស់់យើ�ើងត្រូ�ូវបានពង្រឹ�ឹងឱ្្យកាន់់តែ�ខ្លាំំ��ងក្លាា�ឡើ�ើងដោ�យ
ការប្រ�ឈមនឹឹងបញ្ហាា�លំំបាកទាំំងនេះ�ះ។

ទោះ�ះបីីជាគ្មាានបុុគ្គគលិិកបម្រើ�ើ�ការងារស័្មម�គ្រ�ចិិត្តតដោ�យផ្ទាាល់់នៅ�មន្ទីី�រពេ�ទ្យយ

ក៏៏ដោ�យ បុុគ្គគលិិករបស់់យើ�ង
ិ សា
ើ ី �សិិ ក្សាា និង
ើ បានស្វែ�ែងរកវិធី
ី ស្ត្រ�រថ្មីី� ដើ�ម្បី
ិ

សម្រ�បសម្រួ�ួលដល់់ការបម្រើ�ើ�ការងារដោ�យស្ម័័�គ្រ�ចិិត្ដដតាមប្រ�ព័័ន្ធធអ៊ីី�នធឺឺណិិត

សម្រា�ប់់ការអប់់រំំបន្ដដក្នុុ�ងវិជ្ជាាជី
វៈ�ថែ
និង
ិ
ី �ទាំំ និង
ិ ព្យាាបាល។ និស្សិិ�ត
ិ
ិ

មន្ត្រី�ី�សុុខាភិបា
ិ បន្ទាាប់់ពីី
ិ លបានចាប់់ផ្ដើ�ើ�មបន្ដដការសិិក្សាារបស់់ពួួកគេ�វិញ
រយៈៈពេ�ល១ឆ្នាំំ � នៃ�ការអាក់់ខានដោ�យសារជំំងឺកូូវី
ឺ ដ១៩។
ី

នៅ�ក្នុុ�ងសហគមន៍៍ ក្រុ�ុមការងារសហគមន៍៍របស់់មន្ទី�រី ពេ�ទ្យយ ក្រៅ��មន្ទីី�រពេ�ទ្យយ
បានចាប់់ផ្ដើ�ើ�មបន្តតចុះះ�អនុុវត្ដដសកម្មមភាពអប់់រំំនៅ�តាមតំំបន់់ដាច់ស្រ�យាល
់
ដើ�ម្បី
ើ ី �ផ្តតល់់ចំំណេះ�ះដឹង
ឹ ក្នុុ�ងការលាងសម្អាាតដៃ� និង
ឺ ដ១៩
ី
ិ ការការពារជំំងឺកូូវី

ការបង្ហាាញណែ�នាំំពីីរបៀ�ៀបចំំអិិន អាហារ និិងអប់់រំំពីីអាហារូូបត្ថថម្ភភបន្ទាាប់ពី
់ ី
សកម្មមភាពសហគមន៍៍ត្រូ�ូវបានផ្អាា កមួួយរយៈៈខ្លីី�ដែ�លបណ្ដាាលមកពីជំ
ឺ
ី ំងឺកូូ
វីដ១៩។
ដើ�ើម្បីី �ចូូលរួមចំំណែ�
ួ
កគាំំទ្រ�ក្រុ�ុមគ្រួ�ួសារអ្ននកជំំងឺឺក្នុុ�ងកំំឡុុងពេ�ល
ី
ដ៏៏លំំបាកនេះ�ះ មន្ទីី�រពេ�ទ្យយកុុមារអង្គគរបានផ្តតល់់ជំំនួួយហិរញ្ញញវត្ថុុ
ិ
� ដល់់ក្រុ�ុម

គ្រួ�ួសារអ្ននកជំំងឺឺប្រ�មាណ ២ ០០០ គ្រួ�ួសារ នៅ�ក្នុុ�ងមន្ទីី�រពេ�ទ្យយ និិងបាន

ផ្ដដល់់ការអប់់រំំអំំពីី ការពារសុុខភាពដល់់ប្រ�ជាជនតាមបណ្ដាាភូូមិក្នុុ
ិ � ងតំំបន់់

ដាច់់ស្រ�យាលប្រ�មាណ ១៨ម៉ឺឺ�ននាក់់ ។ ក្នុុ�ងខែ�បន្ដដបន្ទាាប់់មក យើ�ើងបាន

សង្កេ�េតឃើ�ញ
ើ ពីភា
ី ពប្រ�សើ�ើរឡើ�ង
ើ គួួរឲឱ្យយកត់់សម្គាាល់់នៃ�អនាម័័យផ្ទាាល់់ខ្លួួ�ន
នៅ�ក្នុុ�ងសហគមន៍៍។

កម្មមវិធី
បានបំំពេ�ញការងារក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លពេ�ញ ២ឆ្នាំំ �
ិ ី “សង្គ្រោះ��ះ �ជីីវិតទារក”
ិ

ក្នុុ�ងការបង្កើ�ើ�តជាកម្មមវិធី
ូសម្រា�ប់កា
់ រធ្វើ�ើ�ឱ្យយប្រ�សើ�ើរឡើ�ង
ិ គម្រូ�
ី
ើ នូូវអត្រា�មរណៈៈ
ភាពលើ�ើកុុមារនៅ�ក្នុុ�ងខេ�ត្តតដែ�លរងគ្រោះ��ះខ្លាំំ ង
� ជាងគេ�នៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជា។
ទន្ទឹឹ�មនឹង
ឹ នេះ�ះ យើ�ង
ើ បានបង្កើ�ើ�តប្រ�ព័័ន្ធធបណ្ដុះះ� �បណ្ដាាលស្ដីី�ពីកា
ី រសង្គ្រោះ��ះ �ទារក

(BaRT) ប្រ�កបដោ�យភាពច្នៃ�ៃប្រ�ឌិិត និិងនិិរន្តតរភាព ដែ�លជាដំំណោះ�ះស្រា�យ
តាមបែ�បឌីជី
ដើ�ម្បី
ី
ើ ីកា
ី ថល
� ត់់បន្ថថយអត្រា�មរណភាពទារកដោ�យសារការ
ស្លាាប់់ទាក់ទ
់ ងនឹឹងបញ្ហាាផ្លូូ�វដង្ហើ�ើ�ម។

នៅ�ក្នុុ�ងខែ�តុុលា យើ�ើងសម្រេ�េចបានភាពជោ�គជ័័យដ៏៏ធំំអស្ចាារ្យយមួួយជាមួួយនឹឹង
ការិយាល័័
យស្រា�វជ្រា�វវេេជ្ជជសាស្ត្រ�រ Oxford ប្រ�ចាំំនៅ�កម្ពុុ�ជា (COMRU)
ិ
ដោ�យបានបោះ�ះពុុម្ពពផ្សាាយទិិនានុុប្បបវត្តិិ�ទីី១០០ របស់់ខ្លួួ�ន ដែ�លមានការ

ទទួួលស្គាាល់់ពីអ្នន
់យើ�ង
ឹ ការប្ដេ�េជ្ញាាចិត្ដដរបស់
ី កជំំនាញ និង
ិ បង្ហាាញពីកា
ី រពង្រឹ�ង
ិ
ើ
លើ�ើការបង្កើ�ើ�នការថែ�ទាំំសុុខភាពកុុមារនៅ�ក្រៅ��ទីីតាំំងមន្ទីី�រពេ�ទ្យយកុុមារអង្គគរ

While some of AHC’s activities
paused, the year’s challenges did not
halt our mission. In fact, our efforts
were reinforced by the adversities
we encountered.
Without in-person volunteering, our staff found new
approaches, explored online avenues, and optimised
virtual volunteering for continuing medical and nursing
education. Students and government healthcare workers
have returned to resume education, after a year of
interruptions due to COVID-19.
In the community, our outreach team resumed visiting
rural villages to provide hand hygiene and COVID-19
prevention education, host cooking demonstrations
and deliver nutrition education, after a brief hiatus in
outreach operations caused by COVID-19. To support
families through this difficult period, AHC has provided
financial assistance to over 2,000 families in-hospital,
and visited over 180,000 people in their rural villages
to deliver preventative healthcare education. In the
months that followed, we saw a marked improvement in
personal hygiene in the community.
Our Saving Babies’ Lives programme celebrated two
years of work towards creating a blueprint for improving
neonatal mortality in Cambodia’s most vulnerable
province. After two years, the team have collected
10,000 baby surveys of pregnancy and birth information
to better understand the needs of neonatal care in the
province. Alongside it, we launched the innovative and
sustainable Baby Resuscitation Training system (BaRT),
a digital solution designed to reduce neonatal mortality
due to breathing-related deaths.
In October, we achieved a major milestone alongside
COMRU (the Cambodia-Oxford Medical Research Unit),
publishing our 100th peer-reviewed journal paper – a
reinforcement to our commitment to advancing child
health beyond AHC’s own walls.

ផ្ទាាល់់។
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សម្លេងនៃភាពរឹងមាំ

ទឹឹកមុុខ សម្លេ�េង និិងរឿ�ឿងរ៉ាា�វរបស់់អ្ននកជំំងឺឺ បុុគ្គគលិិក និិងអាណាព្្យាបាល គឺឺប្រា�ប់់
អំំពីីរឿ�ឿងរ៉ាា�វ និិងសមិិទ្ធធផលរបស់់មន្ទីី�រពេ�ទ្្យកុុមារអង្គគរទាំំងនៅ�ក្នុុ�ងមន្ទីី�រពទ្្យ
សហគមន៍៍ និិងកន្លែ�ែងផ្សេ�េ�ងៗទៀ�ៀត។
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Stories of Resilience
Within our hospital walls, in the community, and beyond,
it’s the faces, voices and stories of our patients, staff and
families that tell the year’s stories and impact.
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វេេជ្ជជបណ្ឌិិ�ត អ៊ុំំ� គឹឹមមួួយ

វេេជ្ជជបណ្ឌិិ�តឯកទេ�សផ្នែ�ែកផ្លូូ�វដង្ហើ�ើ�ម
នៃ�មន្ទីី�រពេ�ទ្យយកុុមារអង្គគរ

“

Dr Um
Khemuoy:

AHC Respiratory
Specialist Doctor

អ�កជំងឺ�គេ�ចើនែដលេយើង�នពិនិត�� គឺ�នជំងឺរុ�ាៃរ� ដូេច�ះេហើយពួកេគ�ត�វមក
�ន់មន�ីរេពទ����ប�ំេដើម��ីទទួល�រព���ល ។ �រេមើលែថ�ំកុ�រ គឺ�
�រ�រេពញេ���ងដូេច�ះ��ព���លរបស់កុ�រ�ត�វលះបង់េពលេវ�
និងថវ���េ�ចើនេដើម��ីេមើលែថ�ំកូនៗរបស់ពួកេគ។

“
“

Most of the patients we see have chronic illness
so they need to visit AHC regularly for
treatment. But their care is a full time job, the
parents sacriﬁce a lot of their time and money
to look after their child.

”

In our country there are many children who
have trouble breathing and as a respiratory
specialist I have the power to help them. I can
see as an organisation, and as a country, we
need to continue improving our care so we can
keep treating these children.
Dr Um Khemuoy
AHC Respiratory
Specialist Doctor
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”

“

”

េ�ក��ង�បេទសកម��� �នកុ�រ�េ�ចើន�ក់ែដល�នប���ែផ�កផ��វដេង�ើម។
ក��ង�ម�េវជ�បណ�ិតឯកេទសជំងឺផ�វដេង�ើមមួយរូប ខ��ំ�នជំ�ញេដើម��ី�ច

ជួយពួកេគ�ន។ ខ��ំេមើលេឃើញ�ក��ងតួ�ទី�អង��ពមួយ និង��បេទសមួយ
េយើង�ំ�ច់�ត�វបន�េធ�ើ ឱ���បេសើរេឡើងនូវជំ�ញៃន�រែថ�ំរបស់េយើង ដូេច�ះ
េយើង�ចបន�ផ�ល់�រព���លដល់កុ�រ�ំងេនះ�ន�និច�។

េវជ�បណិ� ត អ៊ុ� គឹមមួយ

េវជ�បណ�ិតឯកេទសែផ�កផ�ូវដេង�ម
ើ

”

ៃនមន�រី ពទ្យកុមរអង�រ។

ការព្យាាបាលជំំងឺឺផ្លូូ�វដង្ហើ�ើ�ម គឺឺមានសារៈ�សំំខាន់់ខ្លាំំ ង
�
ណាស់់ក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លរាតត្បាាតនៃ�ជំំងឺឺកូូវីដ១៩។
ី

អ្ននកជំំងឺឺដែ�លមានហានិិភ័យ
័ នៃ�ការរងគ្រោះ��ះដោ�យសារ

ប្រ�ព័័ន្ធធផ្លូូ�វដង្ហើ�ើ�ម អាចនឹឹងប្រ�ឈមមុុខកាន់់តែ�ខ្ពពស់់ចំំពោះ�ះ
វីរុុសកូូរ៉ូូ
�ណាប្រ�សិិនបើ�ើមានការរាតត្បាាតនៃ�វីរុុសនេះ�ះ។
ី
ី

Respiratory care is essential during the
COVID-19 pandemic for at risk patients
whose already vulnerable respiratory
system would be overwhelmed by the
coronavirus if they were to catch the
virus.
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សង្ហាា�រ

អ្ននកជំំងឺឺមហារីក
ី
នៅ�មន្ទីី�រពេ�ទ្យយកុុមារអង្គគរ

“

Sanga:

AHC Oncology
Patient

កូនខ��ំ�ក់ទឹកចិត���ំង�ស់ក�ងេពលេនះ។ និ�យរួមេ� ខ��ំ�ន�រពិ�កចិត�
���ំង�ស់េ�េពលែដលេឃើញកូនខ��ំ��យេ��ស�ម���ំង និងទន់េខ��យ។

ខ��ំដឹង��រព���លេ�សល់ែវង���យេទៀតក៏ប៉ុែន�ខ�ំេឃើញ��រៈកូនខ��ំែកែ�ប
េ��ល�េ�ចើន�ស់។ េ�យ�រែត�រព���លេនះ កូនខ��ំ�ច���យ�េក�ង
ដូចេគដូចឯងេឡើងវ�ញ។

អ�ក�សី�រ�

ម�យរបស់សងា�រ
សង្ហាារ គឺឺជាកុុមារាអាយុុ៣ឆ្នាំំ � មកពីីខេ�ត្តតកំំពត ត្រូ�ូវបាន

បញ្ជូូ� នមកកាន់់មន្ទី�រី ពេ�ទ្យយកុុមារអង្គគរនៅ�ថ្ងៃ�ៃចុុងក្រោ��យនៃ�
ឆ្នាំំ២
� ០១៩ ដោ�យសារជំំងឺឺមហារីកជាលិ
ី
ិ កាគ្រា�ប់់ឈាម
(acute lymphoblastic leukemia) ។

“

កុុមាររូូបនេះ�ះក្នុុ�ងចំំណោ�មកុុមារ ២៦នាក់់ផ្សេ�េងទៀ�ៀត
បានសម្រា�កព្យាាបាលក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លលើ�ើសពីី ១០០ថ្ងៃ�ៃ

My son was very upset during this time. It was
hard to watch him as he became skinny and weak.
I know we still have a long road ahead of us, but I
can already see a big difference in my son.
Because of treatment he has been allowed to be a
kid again.
Dary

នៅ�មន្ទីី�រពេ�ទ្យយកុុមារអង្គគរ ដោ�យមានម្តាា យជាអ្ននកមើ�លថែ
ើ �
ក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លនោះ�ះ។

� ីមីសម្រា�ប់
ការព្យាាបាលដោ�យប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ថ្នាំំគី
ស
់ ង្ហាារ
ី

ធ្វើ�ើ�ឲ្យយកុុមារារូូបនេះ�ះវិលមុុខខ្លាំំ
ង
� ស្រ�កទម្ងងន់់ ដេ�កមិនល្អ
អ
ិ
ិ
និិងជ្រុះ�ះ�សក់់ជាលំំដាប់់ ដែ�លបញ្ហាាទាំំងអស់់នេះ�ះមាន

”

Sangha, a 3-year-old boy from Kampot
province, was admitted to AHC on
the last day of 2019 with ALL (acute
lymphoblastic leukemia). He was to
spend more than 100 days at AHC with
his mother over the course of 2020, one
of 26 children to do so.
Sangha’s chemotherapy treatment caused
him severe bouts of nausea, weight loss,
trouble sleeping, and eventual loss of
his hair, which is rare for this form of
chemotherapy treatment.
Sangha has now entered the final stage of
treatment with a promising prognosis.

លក្ខខណៈៈកម្រ�សម្រា�ប់់ការព្យាាបាលប្រ�ភេ�ទនេះ�ះ។

”

Sanga’s mum
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អក្ខខរា

អ្ននកម្តាា យទារកទើ�បកើ�
ត
ើ
ើ

“

Akara:

Mother of a
Newborn at AHC

ខ��ំទន�ឹងរង់�ំ�នឹង�ំកូន�សីរបស់ខ�ំេ�ផ�ះវ�ញ�ប់ៗ។ ខ��ំសង��ឹម�កូនរបស់ខ�ំ
នឹងបន�ធំ�ត់ និង�នសុខ�ពល�ប៉ុែន�ខ�ំក៏�ន�រ�ព�យ�រម���ំង�ស់ែដរ
អំពីអ�គតរបស់កូន�សីខ�ំេ�ក��ងអំឡ�ងេពលេនះ។

អក��

អ�កម�យទារកេទប
ើ េកត
ើ

អក្ខខរា គឺអ្នន
�
ឺ កម្តាា យថ្មីី�ថ្មោ�ោ ងមួួយរូូប មានអាយុុ២១ឆ្នាំំ។

នាងបានចំំណាយពេ�លជាង ២៥ថ្ងៃ�ៃ នៅ�មន្ទីី�រពេ�ទ្យយ

កុុមារអង្គគរ រង់់ចាំំមើ�លកូូនស្រី�
តរបស់
់នាង
ើ
ី ដែ�លទើ�បកើ�
ើ
ើ

មានសុុខភាពល្អអឡើ�ើងវិញនៅ�ក្នុុ
ិ
� ងផ្នែ�ែកជំំងឺឺទារក បន្ទាាប់់ពីី

បានសម្រា�លមុុនពេ�លកំំណើ�ើត។ ក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លនេះ�ះ
នាងបានបាត់់បង់កា
់ រងារនៅ�ហាងលក់់រុុក្ខខជាតិិមួយ
ួ

កន្លែ�ែង ស្រ�បពេ�លដែ�លសមាជិក
ិ គ្រួ�ួសារ មិត្តត
ិ ភក្តិិ� និង
ិ

អ្ននកជិិតខាងរបស់់នាងក៏៏បាត់់បង់កា
់ រងារដោ�យសារតែ�
វិបត្តិ
នាពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះដែ�រ។
ិ នៃិ� �ជំំងឺកូូវី
ឺ ដ១៩
ី

”

Akara, a 21-year-old first-time mother,
spent more than 25 days at AHC,
waiting for her newborn daughter to get
healthy in AHC’s NICU after being born
premature. During this time, she had lost
her job working at a local plant nursery,
joining the list of her family members,
friends, and neighbours who were all
out of work due to the current global
pandemic.

“

I am looking forward to hopefully taking my
daughter home soon. I hope she will continue
growing and becoming healthy, but I am
worried about what the future holds for my
child during these times.
Akara
Mum
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លោ�ក ជា ផល

ប្រ�ធានផ្នែ�ែកថែ�ទាំំនៃ�អគារ
ទារក មន្ទីី�រពេ�ទ្យយកុុមារអង្គគរ

“

Chea Phal:

AHC Neonatal
Nursing Unit
Manager

េ�ះបី��នជំងឺ�តត��តក៏េ�យ �រកគឺេ�ែតកំពុង�ត�វ�នស��ល។ េ�

េពលអ�ក���យមកដល់មន�ីរេពទ�� ពួក�ត់�ន�រ�ព�យ�រម���ំង�ស់។ អ�ក
���យខ�ះ េទើបែតផ�ល់កំេណើតដល់�រកែដល�នជំងឺធ�ន់ធ�រ។ ខ�ះេទៀត�នេធ�ើ

ដំេណើរក��ងច���យ�ប់រយគីឡ�ែម៉�តេ�េលើម៉ូតូេ�យបីកូនេ�ក��ងៃដ។ បែន�មពី
េលើេនះេទៀត ពួកេគភ័យ���ចពី�ររ�ក�ល�លៃនជំងឺកូវ�ដ១៩ផងែដរ។

េលាក � ផល

្របធនែផ�កែថទាំៃនអគរ

”

ទារក មន�រី េពទ្យកុមរអង�រ

“

Despite the virus, babies are still being born.
When mothers arrive at the hospital they are
very worried. Some mothers have just given
birth to a seriously ill baby. Some have travelled
hundreds of kilometres on the back of a
motorbike with their sick baby in their arms.
Now on top of that, they are nervous about the
spread of the virus.
Chea Phal

”

លោ�ក ជា ផល ដែ�លបានសង្កេ�េតឃើ�ញ
ើ ពីកំំណើ�
ី
ើ ននៃ�

ចំំនួួនអ្ននកជំំងឺឺនៅ�ក្នុុ�ងផ្នែ�ែកជំំងឺឺធ្ងងន់ទារ
់ កបានទទួួលអ្ននកជំំងឺឺ
ទារក លើ�ើសចំំនួួនកំំណត់នៅ់ �ក្នុុ�ងខែ�មេ�សា និង
ិ ឧសភា។
លោ�ក ជា ផល និង
កផ្សេ�េងទៀ�ៀត
ិ បុុគ្គគលិិកគិលានុុបដ្ឋាា
ិ

ផ្ដដល់់ការអប់់រំំអំំពីីជំំងឺឺកូូវីដ១៩
ជាប្រ�ចាំំសម្រា�ប់់ក្រុ�ុម
ី

អ្ននកម្តាា យដែ�លពួួកគេ�ជាច្រើ�ើ�នសម្រា�កនៅ�ក្នុុ�ងមន្ទីី�រពេ�ទ្យយ

ជាច្រើ�ើ�នសប្តាាហ៍៍រង់ចាំំមើ�
់
លកូូន
ៗរបស់់គេ�ជាសះះស្បើ�ើ�យ
ើ

Chea Phal saw the rise in patient
numbers in his department. The NICU
was near capacity throughout April and
May.
Phal and AHC’s nurses hold regular
COVID-19 educational sessions for
mothers, many of whom stay at the
hospital for weeks at a time, waiting for
their baby to get well.

ឡើ�ង
ិ
ើ វិញ។

AHC Neonatal
Nursing Unit Manager
34
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វេេជ្ជជបណ្ឌិិ�ត

ងួួន ច័័ន្ទទភក្ត្រា�ា�
នាយកមន្ទីី�រពេ�ទ្យយកុុមារអង្គគរ

“

Dr Ngoun
Chanpheaktra:
AHC Hospital
Director

�គឺ����ំដ៏លំ�កមួយេ�េពលែដលេមើលេឃើញ��ព���លកុ�រមកដល់

មន�ីរេពទ��ក��ង���ន�ពគួរឱ��េ�កសេ�ងង����ំង។ ប៉ុែន�េយើងដឹង�េយើង�ន
ជំ�ញេដើម��ីជួយ�កុម�គ��រ�ំងេ�ះ និងកូនៗរបស់ពួកេគដូចែដលេយើង���ប់
�នេធ�ើអស់រយៈេពលេ�ចើន�ង ២០���ំ កន�ងមកេហើយ។

េលាកេវជ�បណ�ិត ងួន ច័ន�ភ����
នយកមន�រី េពទ្យកុមរអង�រ

”

“

It has been a difﬁcult year watching families
arrive at the hospital in increasingly desperate
situations.
But we know we have the power to help these
families and their children, because we have
been doing it for over 20 years.

”

Dr Ngoun Chanpheaktra
AHC Hospital Director

36

STORIES OF RESILIENCE

37angkorhospital.org

ស៊ីី�តា 

អ្ននកដេ�រស្បែ�ែកជើ�ង
ើ
នៅ�ក្នុុ�ងភូូមិតា
ិ រៀ�ៀម

“

Sita:

Shoe Cobbler in
Ta Ream Village

ខ��ំព���ម�ងស���តៃដកូនរបស់ខ�ំឱ���នញឹក�ប់ �ពិេសសេ�េពល
េលងេ��ផ�ះ។

សុី�

អ�កេដរែស្បកេជើង េនក�ុងភូមតា
ិ េរៀម

ជំំងឺឺកូូវីដ១៩
មិន
ី
ិ បានរើើ�សអើ�ង
ើ រវាងអ្ននកមានឬក្រ�

ឡើ�ើយ។ សហគមន៍៍ដាច់ស្រ�យាល
់
គឺឺជាកន្លែ�ែងដែ�លរង

ទម្ងងន់នេះ់ �ះធ្ងងន់ជា
់ ងគេ�។ ពួួកគេ�ខ្វះះ�ព័័ត៌មានអំំ
៌
ពីកា
ី រអនុុវត្តត

ន៍៍ការលាងសម្អាាតដៃ� ការយល់់ដឹឹងអំំពីីការឆ្លលងរបស់់ជំំងឺឺ

កូូវីដ១៩
និង
ី
ិ ចំំណេះ�ះដឹឹងអំំពីសា
ី រៈ�សំំខាន់់នៃ�ការការពារ
ខ្លួួ�ន និិងក្រុ�ុមគ្រួ�ួសារ។

ដូូចជាប្រ�ជាជនខ្មែ�ែរជាច្រើ�ើ�ននាក់់ទៀ�ៀតដែ�រ អ្ននកស្រី�ី

រស់់នៅ�ជុំំ�គ្នាាជាមួួយគ្រួ�ួសារដែ�លមានសមាជិិកច្រើ�ើ�ន

ដែ�លមានភាពពិិបាកក្នុុ�ងការអនុុវត្តតន៍៍គម្លាាតសង្គគម។

ការប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ទឹក
ឹ ស្អាាតមានចំំនួួនកំំណត់់ មានន័័យថា

គ្រួ�ួសាររបស់់អ្ននកស្រី�ីត្រូ�ូវប្រើ�ើ�ជែ�ល ឬអាល់់កុុលសម្អាាតដៃ�

តែ�ពេ�លដែ�លពួួកគេ�មានលទ្ធធភាពទិញ
ះ �។
ិ ប៉ុុ�ណ្ណោះ�

“

”

While COVID-19 does not distinguish
between rich and poor, the rural
communities have been the ones to
bear the biggest burden. They lack
essential hand hygiene information,
an understanding of how the virus is
transmitted, and knowledge of the
importance of simple preventative
measures to protect themselves and their
families.
Sita, a cobbler and a mother, is concerned
about protecting her children from
COVID-19. Like most rural Cambodians,
she shares her house with her extended
family, struggling to practise safe social
distancing measures. Her limited access
to clean water means her family must
resort to using alcohol gel to clean their
hands — when they can afford it.

I am trying to wash my children’s hands regularly,
especially after playing outside.
Sita

”

Rural Cambodian mum
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សុុខុុម និងិ កូូនស្រី�ី
របស់់គាត់ យ៉ា
់
ា�និិត
ជាអ្ននកជំំងឺរុំាាឺ រ៉ៃៃ�
�

“

Sokhom and
her daughter
Priyanith:

Chronic Care
Recipients at AHC

ខ��ំ�នទុកកូនរបស់ខ�ំេ�ក��ងផ�ះ មិនឱ��េលង�មួយេក�ងៗដ៏ៃទេទៀតេទ។
េបើជំងឺកូនខ��ំេធ�ើទុក��ថ�ីេទៀត េយើង�ំ�ច់�ត�វមកមន�ីរេពទ��។

សុខុម

ម�យរបស់យ៉នត
ិ

សុុខុុម និិងកូូនស្រី�ីរបស់់គាត់់ យ៉ាានិិត បានមកកាន់់

មន្ទីី�រពេ�ទ្យយកុុមារអង្គគរជាទៀ�ៀងទាត់់ ដើ�ើម្បីី �ព្យាាបាលជំំងឺឺ
ហឹឹតរុំាា រ៉ៃៃ�របស់
�
់កូូនស្រី�ី។ ដូូច ក្រុ�ុមគ្រួ�ួសារផ្សេ�េងទៀ�ៀត

ដែ�រនៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជា គាត់់គ្មាានការងារតាំំងពីី
មានជំំងឺឺរាតត្បាាតមក ដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយមិនមានលទ្ធធ
ភាព
ិ
គ្រ�ប់់គ្រា�ន់លើ�
់ ើ រ៉ាាប់រ់ ងថ្លៃ�ៃធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរមកខេ�ត្តតសៀ�ៀមរាប

ដើ�ើម្បីី �ព្យាាបាលបានទេ�។ គាត់់ត្រូ�ូវបង្ខំំ�ចិិត្តតពន្យាារពេ�លការ
ព្យាាបាលរហូូតដល់់គាត់អ
់ ស់់ថ្នាំំ� ធ្វើ�ើ�ឱ្យយអាការៈ�កូូនរបស់់

គាត់់ធ្ងងន់ធ្ង
់ ងរជាងមុុន។

តាមរយៈៈការអប់់រំំពីីសារៈ�សំំខាន់់នៃ�ការព្យាាបាល

ជាប់់លាប់លើ�
់ ើ ជំំងឺឺឯកទេ�ស និង
ិ វគ្គគបណ្តុះះ� �បណ្តាាល

ការពារជំំងឺឺកូូវីដ១៩
សុុខុុម និិងយ៉ាានិិតបានវិលត្រ�ឡប់់
ី
ិ
មកទទួួលការព្យាាបាលឯកទេ�សជាបន្តតឡើ�ង
ិ
ើ វិញនៅ�

មន្ទីី�រពេ�ទ្យយកុុមារអង្គគរសម្រា�ប់កា
់ រព្យាាបាលជំំងឺឺផ្លូូ�វដង្ហើ�ើ�ម
នេះ�ះ។

”

Sokhom and her daughter Priyanith
visited AHC regularly to treat her
chronic asthma. But like many parents in
Cambodia, Sokhom became unemployed
since the beginning of the pandemic and
was unable to afford the cost of travel to
Siem Reap, over three hours drive away.
She was forced to delay seeking care
until they ran out of medication, and her
daughter’s symptoms worsened.
Through education on the importance of
continued care for specialty conditions,
and preventative training on COVID-19,
Sokhom and Priyanith have now returned
to AHC to receive specialist respiratory
care.

“

I had been keeping my daughter inside, not
letting her play with the other kids, in case she
became sick again and we had to go to the
hospital.
Sokhom

”

Priyanith’s mum
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អ្ននកស្រី�ី ស្រ៊ឺ�ឺ� ផាន់់ស៊ីី� 

គិលានុុបដ្ឋាា
កផ្នែ�ែកអាហារូូបត្ថថម្ភភ
ិ
នៃ�មន្ទីី�រពេ�ទ្យយកុុមារអង្គគរ

Phannsy Sroeu:

AHC Nutrition Nurse

“

េស�ើរែត�ំងអស់ៃនកុ�រ និង�រកែដលេយើងសេង�តេឃើញេកើតជំងឺកង�ះ
��រូបត�ម�េ�ក��ងមន�ីរេពទ�� គឺមកពីតំបន់ភូមិ�ច់�ស�ល។

អ�កភូមិ�ំងេ�ះ�គេ�ចើន គឺមិន�ន�រយល់ដឹង ឬមិន�នលទ��ពទិញ��រ
ែដល�នជីវ�តិ�គប់��ន់ដល់កូនៗរបស់ពួកេគេទ។ េហតុដូេច�ះេហើយ�ន�
�កុមរបស់ខ�ំ និង�កុម�រ�រសហគមន៍េ���តេលើ�រក�ងចំេណះដឹងដល់ពួក
េគ េដើម��ីប���រជំងឺកង�ះ��រូបត�ម� និង�ពិេសសេ�ក��ងអំឡ�ងេពល
ៃន�រ�តត��តជំងឺកូវ�ដ១៩ េនះ។

“

Almost all of the malnourished children we see
in-hospital come from rural villages.
These communities often do not understand or
cannot afford proper nutrition for their child.
That is why my team and the community
outreach team focus on building the knowledge
of these rural communities to prevent
malnutrition during the global COVID-19
pandemic.

”

Phannsy Sroeu

អ�ក្រសី �សុឺ �ន់សុី

គលា
ិ នុបដា�កែផ�កអាហារូបត�ម�

”

ៃនមន�ីរេពទ្យកុមរអង�រ

នៅ�ក្នុុ�ងអគារមន្ទីី�រពេ�ទ្យយកុុមារអង្គគរ ក្រុ�ុមការងារផ្នែ�ែក
អាហារូូបត្ថថម្ភភជួួបប្រ�ទះះនឹង
ឹ លទ្ធធផលនៃ�ការបំំបៅ�ដោះ�ះ
កូូនដោ�យមិនត្រឹ�
ិ
ឹមត្រូ�ូវរបស់់ក្រុ�ុមគ្រួ�ួសារក្រី�ីក្រ� និិង

មិនមានចំំណេះ�ះដឹ
ឹង។ ។ នៅ�តាមបណ្ដាាភូូមិនៅិ �ជុំំ�វិញ
ិ
ិ

ខេ�ត្តតសៀ�ៀមរាប ក្រុ�ុមការងារសហគមន៍៍របស់់មន្ទី�រី ពេ�ទ្យយ

កុុមារអង្គគរក៏សង្កេ�េតឃើ
៏
�ញ
ចគ្នាានេះ�ះដែ�រ។
ើ ពីលទ្ធធផលដូូ
ី

In AHC’s hospital wards, the nutrition
team face the result of families facing
the barriers of poverty and lack of
nutrition knowledge, struggling to feed
their children correctly. Throughout the
villages surrounding Siem Reap, AHC’s
community outreach team see the same.

AHC Nutrition Nurse
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លោ�ក ភឿ�ឿក អមរា  Phoeurk Amra:
អនុុប្រ�ធានផ្នែ�ែក
សុុខភាពសហគមន៍៍
នៃ�មន្ទីី�រពេ�ទ្យយកុុមារអង្គគរ

Unit Manager
of the AHC
Community
Outreach team

“

េយើង�ំងអស់���ត�វែតេធ�ើ�ររួម���េដើម��ីទប់��ត់ជំងឺកូវ�ដ១៩ ក៏ដូច�េធ�ើឱ��

�បេសើរេឡើងនូវ��រូបត�ម�របស់កុ�រេ�ក��ងសហគមន៍។ អ�កភូមិ�ងស���ត

ៃដ�នេទៀង�ត់�ងមុន និងបរ�េវណេ�ជុំវ�ញផ�ះ ែដល�ក���ប���ប់�រឆ�ងៃន

ជំងឺកូវ�ដ១៩។ េលើសពីេនះេទៀត �ក៏�នជួយ�រ�រជំងឺេផ��ងេទៀតែដរដូច��គ

មួល និងជំងឺឆ�ង�េ�ចើនេទៀត។ ��ន�រៈសំ�ន់�ស់េដើម��ីជួយ�រ�រេក�ងៗ
ពីជំងឺកង�ះ��រូបត�ម� ។

េលាក េភឿក អម�

”

អនុ្របធនែផ�កសុ ខភពសហគមន៍
ៃនមន�ីរេពទ្យកុមរអង�រ

លោ�ក ភឿ�ឿក អមរា (អនុុប្រ�ធានផ្នែ�ែកសុុខភាព

សហគមន៍៍នៃ�មន្ទីី�រពេ�ទ្យយកុុមារអង្គគរ)។ លោ�ក អមរា

មានការព្រួ�ួយបារម្ភភអំំពីីផលប៉ះះ�ពាល់់នៃ�ជំំងឺឺកូូវីដ១៩
ី
មកលើ�ើអាហារូូបត្ថថម្ភភរបស់់កុុមារ ក៏៏ប៉ុ�ន្តែុ �ែគាត់បា
់ ន

មើ�លឃើ
រឱ្យយកត់់សម្គាាល់់លើ�ើ
ើ �ើញអំំពីីការរីកចម្រើ�ើ�នគួួ
ី

អនាម័័យផ្ទាាល់់ខ្លួួ�ននៅ�ក្នុុ�ងសហគមន៍៍ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�ល

ប៉ុុ�ន្មាានខែ�ចុុងក្រោ��យនេះ�ះបន្ទាាប់់ពីីបានទទួួលការអប់់រំំអំំពីី

ការបង្កាារ ជំំងឺកូូវី
នេះ�ះពីមន្ទី
ឺ ដ១៩
ី
ី �រី ពេ�ទ្យយកុុមារអង្គគរ និង
ិ
ក្រ�សួួ ងសុុខាភិបា
ិ លនៃ�ព្រះ�ះរាជាណាចក្រ�កម្ពុុ�ជា។
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Phoeurk Amra is Unit Manager of the
AHC Community Outreach Team. Amra is
concerned about the impact COVID-19
may have on child nutrition, but he has
seen a marked improvement in personal
hygiene in the community, following
months of COVID-19 prevention
education from AHC and the Cambodian
Ministry of Health.

“

Everyone has to work together to prevent
COVID-19 and also improve child nutrition in
these communities. People are washing their
hands more regularly and keeping their homes
clean, which is helping stop the spread of
COVID-19. But it is also helping prevent
illnesses like dysentery and other infections
from spreading, which is important to helping
protect children who may be malnourished.
Phoeurk Amra

”

AHC Community Outreach
Team Unit Manager

45angkorhospital.org

វេេជ្ជជបណ្ឌិិ�ត
ខេ�វីីន ហ្គាា�ន់់ឌីី

អ្ននកស័្មម�គ្រ�ចិត្តត
ិ ជំំងឺឺឯកទេ�ស
តម្រ�ង់់នោ�ម

Dr Kevin Gandhi:
Volunteer Paediatric
Urologist

“

�គ�េពទ��េ�ក��ង�បេទសកម����ំ�ច់�ត�វេធ�ើ�រ�រ�េ�ចើនេ�យ�រក�មិត

ធន�ន�បេបើេ�បៀបេធៀបេ�នឹងអ�ីែដលេយើង�នេ�ក��ងសហរដ��េមរ�ក េហើយ
�ញឹក�ប់េ�ះ��យប���េ�យ���នឧបករណ៍ថ�ី ឬ�រេធ�ើេតស��ជំនួយ។
���ំេ��យ ខ��ំសង��ឹម�ខ��ំនឹង�ចឧបត�ម�និស��ិតជំ�ញែផ�កវះ�ត់េ�ះមួយរូប

េដើម��ីឱ��េ�សិក��េ��បេទស�មួយក��ងពិភពេ�ក និង�តឡប់មកវ�ញេ�យ
�ំអ�កជំ�ញ����ក់មក�មួយែដល�ចបេ�ងៀន�កុម�រ�រមន�ីរេពទ��
កុ�រអង�រេលើជំ�ញវះ�ត់េ�ះេ�យឆ��ះ។

េវជ�បណិ� ត េខវ�ន ���ន់ឌី

”

អ�កស័�្រគចិត�ជំងឺឯកេទសត្រមង់េនម

“

The physicians in Cambodia have to do more
with fewer resources than what we have in the
US, often solving problems without a new tool
or test to help.
Next year I am hoping to fund a laparoscopy
student to go anywhere in the world for training
and bring someone back who can teach the AHC
team the laparoscopy skills needed.
Dr Kevin Gandhi
AHC Volunteer
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”

អស់់រយៈៈពេ�លជាង ១០ឆ្នាំំ � វេេជ្ជជបណ្ឌិិ�ត ខេ�វីន
ី ហ្គាាន់់ឌីី
បានស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តតបម្រើ�ើ�ការងារនៅ�មន្ទីី�រពេ�ទ្យយកុុមារអង្គគរជា
រៀ�ៀងរាល់់ឆ្នាំំ � ដើ�ើម្បីី �ធ្វើ�ើ�ការវះ�កាត់់ដល់់កុុមារកម្ពុុ�ជា និង
ិ

កសាងសមត្ថថភាពបុុគ្គគលិិកនៅ�ផ្នែ�ែកវះ�កាត់់។ លោ�កគ្រូ�ូ
គឺជា
ឺ អ្ននកស័្មម�គ្រ�ចិត្តត
ិ មួួយរូូបក្នុុ�ងចំំណោ�មអ្ននកស្ម័័�គ្រ�ចិត្តត
ិ

ជាច្រើ�ើ�នរូូបផ្សេ�េងទៀ�ៀតដែ�លបានជួួយអភិវិ ឌ្ឍឍជំំនាញផ្នែ�ែក
ពិនិ
ិ ត្យ
ិ យព្យាាបាល និង
ិ ថែ�ទាំំឯកទេ�សកុុមារនៅ�មន្ទីី�រពេ�ទ្យយ
កុុមារអង្គគរ។

ក្រោ��មការណែ�នាំំពីីវេេជ្ជជបណ្ឌិិ�តហ្គាាន់ឌី
់ ី បច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះ

Over the past decade, Dr Kevin Gandhi has
volunteered at AHC every year to perform
life-saving surgery on Cambodian children
and build the capacity of AHC’s Surgical Unit.
He is one of the many volunteers helping
develop AHC’s paediatric subspecialty care
and education curricula.
Under Dr Gandhi’s skilled guidance, AHC’s
surgery team can now perform select
surgeries for Cambodian children who cannot
access treatment anywhere else in the
country.

ក្រុ�ុមការងារផ្នែ�ែកវះ�កាត់់របស់់មន្ទី�រី ពេ�ទ្យយកុុមារអង្គគរអាច

ធ្វើ�ើ�ការវះ�កាត់់លើ�ើជំំងឺឺជាក់់លាក់មួ
់ យ
ួ ចំំនួួនសម្រា�ប់កុុមារ
់
កម្ពុុ�ជាដែ�លមិនមានលទ្ធធ
ភាពទទួួលបានការព្យាាបាល
ិ
នៅ�ទីីកន្លែ�ែងផ្សេ�េងទៀ�ៀតនៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�ស។
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សឹឹម ចាន់់មេ�ត្រី�ី

ឆ្មមប នៅ�មណ្ឌឌលសុុខភាព
រវៀ�ៀង

សឹឹម ចាន់់មេ�ត្រី�ី គឺឺជាឆ្មមបមួួយរូូបក្នុុ�ងចំំណោ�មឆ្មមប

ផ្សេ�េងទៀ�ៀត ដែ�លធ្វើ�ើ�ការនៅ�មណ្ឌឌលសុុខភាពរវៀ�ៀង

ក្នុុ�ងខេ�ត្តតព្រះ�ះវិហារ។
បច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះ មេ�ត្រី�ីបានកំំពុុង
ិ
សិិក្សាាអំំពីប្រ�ព័
ន្ធធ
័ ដង្ហើ�ើ�មទារកឈ្មោះ�ះ �ថា ប្រ�ព័័ន្ធធ BarT
ី

ដែ�លជាប្រ�ព័័ន្ធធមួួយត្រូ�ូវបានណែ�នាំំដោ�យក្រុ�ុមការងារ
សង្គ្រោះ��ះ �ជីវិី តទារក
នៅ�មណ្ឌឌលសុុខភាពកាលពីី
ិ

ខែ�មិថុុ
� ០២០។ ប្រ�ព័័ន្ធធ BarT បង្រៀ��ៀនបុុគ្គគលិិក
ិ នា ឆ្នាំំ២
សុុខាភិបា
ត
ិ សា
ិ លពីវិី ធី
ី ស្ត្រ�រសង្គ្រោះ��ះ �ទារកទើ�បកើ�
ើ
ើ

Sim
Chanmetrey:

Midwife, Rovieng
Health Centre

Sim Chanmetrey is one of a dozen midwives
working at Rovieng Health Centre in Preah
Vihear province. Recently, she has been
familiarising herself with the BaRT system,
which the SBL team introduced to the health
centre in June 2020. BaRT teaches health
workers how to resuscitate a neonate by
measuring air pressure and pace delivered on
an app, giving them real-time feedback when
they are performing resuscitation.

តាមរយៈៈការវាស់់វែែងសម្ពាាធខ្យយល់់ និិងល្បឿ�ឿ�នដែ�ល

បង្ហាាញនៅ�ក្នុុ�ងកម្មមវិធី
័ព្ទទ និង
ិ ទូូរស័
ី
ិ ផ្តតល់់ពួួកគេ�នូូវការឆ្លើ�ើ�យ
តបភ្លាាមៗនៅ�ពេ�លពួួកគេ�កំំពុុងធ្វើ�ើ�ការសង្គ្រោះ��ះ �ទារក។

Last week she had to use her BaRT training
when a baby stopped breathing shortly after
birth.

មេ�ត្រី�ី បានរំំលឹឹកថា សប្តាាហ៍៍មុុននេះ�ះ គាត់់បាន

ប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ប្រ�ព័ន្ធធបណ្ដុះះ
័
� �បណ្ដាាល BarT នៅ�ពេ�លដែ�ល
ទារកម្នាាក់់ឈប់់ដកដង្ហើ�ើ�មរយៈៈពេ�លខ្លីី�បន្ទាាប់់ពីីកើ�ើត។

“

ខ��ំ�ននឹកេឃើញពី�របណ��ះប���លរបស់ខ�ំអំពីស���ធ និងេល���នៃន�រ�ច�ច់ថង់
ខ��ល់ និងទី�ំង�តឹម�ត�វៃន���ស់ែដលបំ�ក់េ�ជុំវ�ញ�ត់របស់�រក។ ប���ប់ពី

�ច�ច់ថង់ខ��ល់អស់រយៈេពលយូរបន�ិចមក �រក�ប់េផ�ើមដកដេង�ើមេឡើងវ�ញ។
ខ��ំ�ន�រម�ណ៍សប��យចិត��ស់ែដលខ��ំ�នេធ�ើសកម��ព���មៗ
និងេ�យ�ពេជឿ�ក់។

សឹម �ន់េម�តី

ឆ�បេនមណ�លសុ ខភពរេវៀង
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”

“

I called on my training; the pressure and the
pace to squeeze the bag, and the correct
position of the mask around the baby’s mouth.
After squeezing the bag for some long
moments, the baby started breathing again. I
was pleased that I acted so quickly and
conﬁdently.
Sim Chanmetrey
Midwife

”
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អភិិបាលកិិច្ចច 
ក្នុុ�ងខណៈៈពេ�លដែ�លសម្ពាាធនៃ�វិបត្តិ
ិ ិ�ជំំងឺឺរាតត្បាាតបាន
និិងកំំពុុងបន្តតកើ�ើតមានឡើ�ើងមកលើ�ើសុុខុុមាលភាពកុុមារ
នៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជា សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចពិិភពលោ�កក៏៏មាន
ឥទ្ធិិ�ពលប៉ះះ�ពាល់់មកលើ�ើសមត្ថថភាពរបស់់មន្ទី�រី ពេ�ទ្យយ

កុុមារអង្គគរផងដែ�រក្នុុ�ងការធានាសុុវត្ថិិ�ភាពនៃ�ការស្វែ�ែងរក

មូូលនិិធិិ។

យើ�ើងត្រូ�ូវបង្ខំំ�ចិិត្តតបត់បែ�ន
់
តាមសម្ពាាធនៃ�ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ក្នុុ�ងប្រ�តិិ
បត្ដិិ�ការរបស់់យើ�ើង ដោ�យរួួមមានការកើ�ើនឡើ�ើងនៃ�តម្លៃ�ៃថ្នាំំ�

និិងសម្ភាារៈ�ផ្គគត់ផ្គ
់ គង់់ ការលុុបចោ�លនៃ�ព្រឹ�ឹត្តិិ�ការណ៍៍ស្វែ�ែងរក
មូូលនិិធិិផ្សេ�េងៗ និិងការផ្លាាស់់ប្តូូ�រគោ�លដៅ�មូូលនិិធិិ

សប្បុុ�រសធម៌៌ទៅ�លើ�ើការឆ្លើ�ើ�យតបនឹឹងឥទ្ធិិ�ពលនៃ�ជំំងឺឺកូូ
វីដ១៩។
ី
ជាលទ្ធធផល មន្ទីី�រពេ�ទ្យយកុុមារអង្គគរបានធ្វើ�ើ�សកម្មមភាព

មួួយចំំនួួនដើ�ើម្បីីកា
� ត់់បន្ថថយការធ្លាាក់់ចុះះ�នៃ�មូូលនិិធិិ និិង
បន្ធូូ�របន្ថថយផលប៉ះះ�ពាល់់នេះ�ះមកលើ�ើយុុទ្ធធសាស្ត្រ�ររបស់់
អង្គគភាព។ សកម្មមភាពទាំំងនេះ�ះរួួមមាន វិធី
ិ ីសាស្ត្រ�រ
សន្សំំ�សំំចៃ�នៅ�ក្នុុ�ងអង្គគភាពទាំំងមូូលក៏៏ប៉ុ�ន្តែុ �ែព្យាាយាម
រក្សាាគុុណភាព សេ�វាកម្មម ដល់់អ្ននកជំំងឺឺទាំង
ំ អស់់ ការ

ពន្យាារពេ�លនៃ�គម្រោ��ងមូូលធនមួួយចំំនួួន ការប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់

មូូលនិិធិិបម្រុ�ុងដើ�ើម្បីី �បំំពេ�ញចន្លោះ�ះ �ប្រ�ហោ�ងនៃ�មូូលនិិធិិ
និិងការប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់មូូលនិិធិិបន្ទាាន់។
់

ទស្សសនហរិញ្ញញវត្ថុុ
ិ
� សម្រា�ប់់ឆ្នាំំ � ២០២១ គឺឺប្រា�កដណាស់់

ថានឹឹងចោ�ទជាបញ្ហាាប្រ�ឈមខ្លាំំ ង
� ក៏៏ប៉ុ�ន្តែុ �ែយើ�ើងរក្សាា
ស្មាារតីីរឹងមាំំលើ�
ឹ
ើ កិិច្ចចការងាររបស់់យើ�ើងដើ�ើម្បីីធា
� នា

លើ�ើកកម្ពពស់់សុុខុុមាលភាព កុុមារមិន
ិ ឱ្យយធ្លាាក់់ចុះះ�ឡើ�ើយ។

គម្រោ��ងថវិកាប្រ�តិ
� ួន ៥.៥លានដុុល្លាារ
ិ
ិបត្ដិិ�ការប្រ�ចាំំឆ្នាំំចំំនួ

អាមេ�រិក
់ ំ២
� ០២១ ដែ�លចំំនួួន
ិ ត្រូ�ូវបានកំំណត់់សម្រា�ប់ឆ្នាំ

នេះ�ះឆ្លុះះ��បញ្ចាំំ �ងអំំពីីយន្ដដការបន្តតអនុុវត្ដដវិធានការសន្សំំ�
សំំចៃ�
ិ
ដែ�លបានធ្វើ�ើ�នៅ�ក្នុុ�ងឆ្នាំំ២
� ០២០។
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មន្ទីី�រពេ�ទ្យយកុុមារអង្គគរ ត្រូ�ូវបានគ្រ�ប់់គ្រ�ងដោ�យក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិបា
ិ លស្ម័័�គ្រ�ចិិត្ដដ។ ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិបា
ិ លទទួួលខុុសត្រូ�ូវលើ�ើការ
ត្រួ�ួតពិនិ
័ ភាពជាអ្ននកដឹក
ឹ នាំំ និង
ិ ត្យ
ិ យយុុទ្ធធសាស្ត្រ�ររបស់់មន្ទី�រី ពេ�ទ្យយកុុមារអង្គគរ គ្រ�ប់់គ្រ�ងយុុទ្ធធសាស្ត្រ�រហានិភ័
ិ យ
ិ គណនេ�យ្យយភាព។

Despite the increasing pressure the
pandemic has had and will continue
to have on child health throughout
Cambodia, the global economic downturn
has had an impact on AHC’s ability to
secure funding.

angkorhospital.org/our-board

Operationally, we have been forced to
adapt to financial pressures, including
cost increases for medications and
supplies, the cancellation of fundraising
events, and a shift in philanthropic
funding towards more localised
COVID-19 response efforts.
As a result, AHC took a number of
steps to reduce the funding shortfall
and mitigate the impact of this on our
organisational strategies. This included
cost saving measures across the
organisation while maintaining quality
and service to our patients, delay of
capital projects, the use of existing
reserve funds to fill in a portion of the
funding gap, and emergency funding.
The financial outlook for 2021 is sure to
be challenging, but we remain resolute in
the urgency of our work to ensure child
health outcomes do not slip backwards.
An operating budget of US$5.5 million
has been set for 2021 which reflects
a number of continued cost saving
measures enacted in 2020.

ដើ�ើម្បីី �សិិ ក្សាាស្វែ�ែងយល់់បន្ថែ�ែមអំំពីីក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិបា
ិ លរបស់់មន្ទី�រី ពេ�ទ្យយកុុមារអង្គគរ សូូមចូូលទៅ�កាន់់គេ�ហទំំព័រ័

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

ប្រ�ធានក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល

ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលប្រ�ចាំំចក្រ�ភពអង់់គ្លេ�េស

Chairman of the Board

AHC UK Board Members

Robert Gazzi

ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល

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
Billy Gorter

Aurore Gil
Catherine Gaynor
Denys Firth
Lisa Genasci
Dr Michael Carter
Robert Gazzi

គណៈៈកម្មាា�ធិិការក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល

Board Committees

Audit & Operational Risk
Medical Education, Ethics & Oversight
Remuneration

ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាពិិគ្រោះ��ះយោ�បល់់របស់់មន្ទីី�រពេ�ទ្្យ

AHC Advisory Council

Chhour Y Meang
Hun Socheat
ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលប្រ�ចាំំសហរដ្ឋឋអាមេ�រិិក Jay Cohen
AHC USA Board Members Prof Ka Sunbaunat
Lim Kuy
Dr Robbert Nassau
H.E. Seang Nam
John Canan
Dr Tia Phalla
Lisa Genasci
Chris Chapman
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របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

Financials

SOURCE OF FUNDS: FULL YEAR 2020

International
individuals & events
Local
fundraising

21%
15%

មន្ទីី�រពេ�ទ្យយកុុមារអង្គគរធ្វើ�ើ�របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ �

ដោ�យអនុុលោ�មតាមស្តតង់់ដាររបាយការណ៍៍ហិរញ្ញញវត្ថុុ
ិ
�

1% Donations in kind

របស់់ទីីក្រុ�ុងហុុងកុុង ហើ�ើយរបាយការណ៍៍ទាំំងនេះ�ះត្រូ�ូវ

3%

បានធ្វើ�ើ�សវនកម្មមដោ�យក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន Baker Tilly Hong

Kong។ ដើ�ើម្បីី �ចូូលមើ�ើលរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ �

5%

ដែ�លត្រូ�ូវបានបញ្ចច ប់់នៅ�ថ្ងៃ�ៃទី៣
� ០២០
ី ១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ២

Overseas government
grants
Other income

សូូមចូូលទៅ�កាន់់គេ�ហទំំព័ររបស់
័
់មន្ទី�រី ពេ�ទ្យយកុុមារអង្គគរ
angkorhospital.org/report

USE OF FUNDS: FULL YEAR 2020
Partnerships
Core mission support

55%

7%

14%

International foundations
& institutions

24%

General
paediatric care

Capital

17%

Total funds raised in 2020:

$5.7 million

Community, research &
health system strengthening

Audited Financial Statements

2%

Holistic support
programmes

NOTE: The figures above excluding $234k donation-in-kind received from
The Royal Government of Cambodia.

AHC ANNUAL REPORT 2020

Specialist
paediatric care

4%
Education

AHC produces annual financial
statements in accordance with Hong
Kong Financial Reporting Standards
and these are audited by Baker Tilly
Hong Kong. To see our financial
statements for the year ended 31st
December 2020, visit angkorhospital.
org/report
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22%

10%

Total use of funds in 2020:

$6.3 million
53angkorhospital.org

សេ�ចក្តីី�ថ្លែ�ែងអំំណរគុុណ

Thank You.

Corporate
យើ�ង
ើ សូូមថ្លែ�ែងអំំណរគុុណយ៉ាា ងជ្រា�លជ្រៅ��ចំំពោះ�ះការ
ប្តេ�េជ្ញាាចិិត្តត និិងទឹឹកចិិត្តតសប្បុុ�រសធម៌៌របស់់សប្បុុ�រសជន

ទាំំងអស់់ដែ�លបានបរិច្ចាាគទាំំ
ងពេ�លវេេលា និង
ិ
ិ
ិ ថវិកា
ដើ�ើម្បីី �ធ្វើ�ើ�ឱ្យយប្រ�សើ�ើរឡើ�ើងនូូវសុុខុុមាលភាពកុុមារនៅ�

កម្ពុុ�ជា។

ក្រោ��មការគាំំទ្រ�របស់់អ្ននកទាំំងអស់់គ្នាា យើ�ង
ើ បេ្ដ�ដជ្ញាាបន្តត

ចូូលរួួមធ្វើ�ើ�ឱ្យយប្រ�សើ�ើរឡើ�ើងនូូវការថែ�ទាំំសុុខភាពសម្រា�ប់់

កុុមារកម្ពុុ�ជា។ សូូមថ្លែ�ែងអំំណរគុុណដល់់ម្ចាាស់់ជំំនួួយ
ទាំំងអស់់ដែ�លបានជួួយឧបត្ថថម្ភភដោ�យទឹឹកចិិត្តតដ៏៏សប្បុុ�រស

ដល់់មន្ទី�រី ពេ�ទ្យយកុុមារអង្គគរ។

យើ�ង
ដល់់
ើ ខ្ញុំំ�� សូូមថ្លែ�ែងអំំណរគុុណជាពិសេ�ស
ិ

រាជរដ្ឋាាភិបា
ិ លកម្ពុុ�ជា ដែ�លបានផ្តតល់់ឱកាសនូូវកិិច្ចច

សហប្រ�តិប
ិ ត្តិកា
ិ� រ ដែ�លមិន
ិ អាចកាត់់ថ្លៃ�ៃបានជាមួួយ

យើ�ើងខ្ញុំំ�� នៅ�ក្នុុ�ងការប្រ�តិិបត្តិិ�ផ្តតល់់សេ�វាសុុខភាពជូូនកុុមារ

We are profoundly thankful for
the commitment and generosity
of those who donate their time
and money to improve child
health in Cambodia. With you
by our side, we will continue to
transform paediatric healthcare in
Cambodia. Thank you to all of our
donors for your generous support.

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.

កម្ពុុ�ជា។

ក្រ�សួួ ងសុុខាភិបា
ិ ល

ឃ្លាំំ ង
� ឱសថកណ្តាាល (កម្ពុុ�ជា)

មជ្ឈឈមណ្ឌឌលជាតិិប្រ�យុុទ្ធធប្រ�ឆាំំងជំំងឺឺអេ�សដ៍៍ ជំំងឺឺ
សើ�ើស្បែ�ែក និង
ិ ជំំងឺឺកាមរោ�គ
មន្ទីី�រពេ�ទ្យយកុុមារជាតិិ

មន្ទីី�រសុុ ខាភិបា
ិ លខេ�ត្តតសៀ�ៀមរាប

មន្ទីី�រពេ�ទ្យយបង្អែ�ែកខេ�ត្តតសៀ�ៀមរាប

មន្ទីី�រសុុ ខាភិបា
ិ
ិ លខេ�ត្តតព្រះ�ះវិហារ
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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

Advance Entrepreneurs of Battambang
Albizia Capital
Cambodia Chemical Supply Co., Ltd.
Cook Medical Australia
Danone Specialized Nutrition
(Cambodia)
Easy Cash Pawn Company
hawo GmbH
Heng Development Co., Ltd
Herbalife Nutrition Foundation
Janus Henderson Foundation
K Distribution Co., Ltd.
KOOMPI
Manulife
Peng Huoth Group
PwC Charitable Foundation, Inc.
Rouy Infinity Co.Ltd
Sathapana Bank PLC
Smart Axiata Cambodia
Sokha Hotel Co., Ltd
Trip.com Cambodia
Urban Hub (Cambodia) Co., Ltd.
Vital Premium Water Company
Vitol Foundation

Foundations & Trusts
A Drop of Life
Belgium Association
Cambodia Red Cross
Carraresi Foundation
Catholic Relief Services
Chao Foundation
CRH Charitable Trust
Daylesford Trust
FDI World Dental Association
Firetree Asia Foundation
Force for Good Foundation
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
Leon Judah Blackmore Foundation
Lotus Foundation Cambodia
Manan Trust

Oral Health Foundation Pierre
Fauchard Academy
Peter Bennett Foundation
Pignatellie Foundation
Porticus
Ptarmigan Charitable Foundation
Rosebud Foundation
SEVA Foundation
T. & J. Meyer Family Foundation
Limited
The Lloyd George Asia Foundation
Third Monday Foundation
YP Foundation
Zau Foundation

Individuals & Families
Alistair Thompson
Anonymous
Ben Hall and Shen Hsieh
Bilan Cooper Family
Dan and Mandy Simmons
Dana Stapleton
Dieter Turowski and Laura Howard
Dr Matsumi Kamachi
Ea Chiva
Edwin and Peta McAuley
Francoise and Marie Michele Turner
Fred Huston
H.E. Chhay Leakhena
H.E. Heng Sour
H.E. Hour Hub
H.E. HUN Manet and Lok Chumteav
Pich Chanmony
H.E. Keo Rattanak
H.E. Khuong Sreng
Hanna Sörensson
Il Yong Jung and Sonya Kim
Ing Sotheara
James Fulton
John Canan
John Harrison
John Scott
Kathie Mundy and Fred Hessler
Kevin Kishin Gandhi
Khim Finang and Thieng Katika
Koy Lepol
Lina Saem Stoey and family
Linda Chandler
Ly Eang Hong and Chea Eam
Matthew Bording

Nikola Kemper and Damien Ryan
Oknha Cheam Khun Nath
Oknha Hong Nikolin and Ngov Pisey
Oknha Leang Khun
Oknha Ngov Sarin
Oknha Tea Vichet
Paul Bamatter
Paul Brough
Peng Sen and Ret Sarong
Pu Hean
Robert and Sue Gazzi
Robert Johnson and Trudy Chan
Samdech Kittiprittbandit Bun Rany
Hun Sen
Sao Sokny
Seng Teavmeng
So Hok Long
Te Seamla
Thomas Triplett
Thu Pach
Vong Sovann
Walter Scott

Institutional & Academic
Aiglon College
Boston Children’s Hospital Global
Health Program
Cambodia Oxford Medical Research
Unit (COMRU)
Cambodia Youth Movement 157
Civil Society in Development (CISU)
JERUDONG INTERNATIONAL
SCHOOL
Sihanouk Hospital Center of Hope
Union of Youth Federations of
Cambodia (UYFC)
University of Technology Sydney (UTS

In-Kind Donors
Eco-Soap Bank
Health Partners International Of
Canada (HPIC)
National Pediatric Hospital
NCHADS
SHOFU Dental Asia-Pacific Pte. Ltd.

Events & Virtual
Fundraisers
AHC Rouleurs
Catherine Scott
Kong Boeb and Dom Ros
Lawrence Tsang
Luk Sovanna
Martin and Vanessa Wynne
Rifle Range Riders
Ross Pienaar
Simmons Family
Wing (Cambodia) Ltd Specialised
Bank

សូូមសប្បុុ�រសជនទាំំងអស់់
មេ�ត្តាា អធ្យាាស្រ័�័យនូូវការដែ�ល

មិន
ិ បានរាយនាមសប្បុុ�រសជន
ទាំំងអស់់នៅ�ក្នុុ�ងរបាយការណ៍៍
នេះ�ះទេ�។ ខាងក្រោ��មនេះ�ះ គឺជា
ឺ

បញ្ជីី�រាយនាមសប្បុុ�រសជនដែ�ល
បានឧបត្ថថម្ភភគាំំទ្រ�ដល់់មន្ទី�រី ពេ�ទ្យយ
កុុមារអង្គគរ ចាប់់ពីី ២ ៥០០
ដុុល្លាារអាមេ�រិកឡើ�
ង
ិ
ើ ទៅ�។

We couldn’t list all of
our generous donors
within this report. Donors
contributing US $2,500
or more are included in
this list.
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