មាតិកា
ក/របាយការណ៍ស ង្ខេប សរុប សមិទ្ធិផ លរបស់ម ជ្ឍមណឌ លជាតិប្បយុទ្ឋនឹខជ្ំខឺ
ប្រុនចាញ់ឆ្ន ំ២០១១
១. ជំងឺររុនចាញ់

ទំព័រ-02

២. ជំងឺររុនឈាម

ទំព័រ-03

៣. ជំងឺសុ៊ីសូ ត និង ដងកូវរពូន

ទំព័រ-04

ខ/របាយការណ៍ស មិទ្ធិផ លរបស់កមម វិ ធីជា តិប្បយុទ្ឋនឹខជ្ំខឺប្រុនចាញ់ឆ្ន ២
ំ ០១១
I. សសចក្ត៊ីសផ៊ីតម

ទំព័រ-06

III.សមិទធិផលការងារក្មមវ ិធ៊ីរបយុទឋនឹងជំងឺររុនចាញ់ ឆ្ន ំ២០១១

ទំព័រ-07

II. ទិសសៅសក្មមភាពការងារក្មមវ ិធ៊ីរបយុទឋនឹងជំងឺររុនចាញ់ ២ ០១១

ទំព័រ-07

១. ការររបដណ្ដប់បានទំងរសុង(១០០ភាររយ)សោរវ ិនិចជ័យជំងឺររុនចាញ់ ឲ្យបាន
ឆ្ប់រហ័សនិងការពាបាលទន់សពលសវលា

ទំព័រ-07

១.១. សសវាសុខភាពសាធាណ្:

ទំព័រ-07

១.២. សសវាសហរមន៍

ទំព័រ-09

១.៣. សសវាឯក្ជន

ទំព័រ-15

២. អនតោ រមន៍បញ្ឈប់នូវការសរប៊ីរបាស់ឱសថ

ទំព័រ-21

៣.ធានាបាននូវការទទួលយក្សសវាបងាករជាពិសសស ការបងាករការចមលងសមសោរររុនចាញ់

ទំព័រ-22

៤.ធានាថាសហរមន៍បានទទួលការយល់ដឹងទូលំទូលាយអំពជ
៊ី ំងឺររុនចាញ់ នង
ិ ការរបកាន់
យក្ឥរយាបថររ
ិ
ឹមររូវ

ទំព័រ-29

៥.ររប់ររងក្មមវ ិធរ៊ី បក្បសយយរបសិទធភាពរួមបញ្ចូ លទំងរបពនធ័ពរ៌មានសុខាភបា
ិ ល

ទំព័រ-35

៥.១ផ្ផនក្សអពស៊ី ដមសា
៊ី ស្ដសដ
៥.២ រសាវរជាវ

ទំព័រ-35
ទំព័រ-42

៥.២.១.ការសក្
ំ AH+PIP &A+M ទំព័រ-42
ិ ារសាវរជាវអំពភា
៊ី ពសាុ ំសមសោរររុនចាញ់ សៅនង
ឹ ថានD
៥.២.២.ការសក្
ិ ាសៅសលជ
៊ី ៊ីវសាស្ដសតនង
ិ បរសា
ិ ា នសៅសលភា
៊ី ន ក្់ងារចំលង
៥.៣.ភសតុភានង
ិ ការផគរ់ផគង់

ទំព័រ-42

ទំព័រ-43

រ/របាយការណ៏ប ូកសរុប សភាពការណ៏ជ្មង ឺប្រុនឈាមឆ្ន ២
ំ ០១១
I- សសចក្ដ៊ីសផដ៊ីមៈ

II- សភាពការណ្៏ររុនឈាមឆ្ន ំ២០១១( Dengue situation in 2011)
២-១, របសភទវ ៊ីរុសររុនឈាមនង
ិ របជាសាស្ដសដ
២-២, របាយននក្រណ្៊ីនង
ិ ការរសាវរជាវ

III- ការងាររបយុទធនឹងជមងឺររុនឈាមសៅរបសទសក្មពុជា
ក្. វ ិធានការណ្៏-សក្មមភាពសៅដំណាក្់កាលសររៀម

3.1- ការងារសោសនាអប់រ ំតាមមូលយឋន/អប់រ ំចល័រ

3.1.1- ការងារក្ំចារ់ភានក្់ងារចមលងររុនឈាមតាមសាលាសរៀន-សហរមនង
ិ ការអប់រ ំចល័រ
3.1.2- ទវា
ិ អនាម័យរបយុទធនង
ឹ ជមងរឺ រុនឈាមៈ

3.2- ការងារតាមយនសអពស៊ី ដមសា
៊ី ស្ដសដ

3.3- យុទធនាការយក្់ថានបា
ំ ណ្ក្ោដៈ

3.4- វរគបណ្ុ ដ ុះបណា
ដ លការងារពាបាល-នង
ដ លៈ
ិ ការតាមយនសរកាយវរគបណ្ុ ដ ុះបណា
3.4-1. សដម
៊ី បកា
៊ី រងារររប់ររងលអបរបសសរ៊ី នូវសភាពការណ្៏ររុនឈាម
នង
ិ ការ់បនាយអរតាសាលប់ឱយសៅរច
ិ ជាង<1%

3.4.2- ការងារតាមយនសរកាយការបណ្ុ ដ ុះបណា
ដ លនង
ិ អភបា
ិ លឧសថ-សំភារៈបរកា
ិ ារ
3.4.3- ការពន
ិ រ
ិ យនង
ិ ផ្ក្រសំរួលមរគុសទេសន៏ពាបាលជមងរឺ រុនឈាម

ខ.ការសឆល៊ីយរបបនាេន់សពលមានការោររារឆ្ន ំ២០១១
3.5-ការងារអភបា
ិ លក្ច
ិ ចជមងរឺ រុនឈាម

ទំព័រ-47
ទំព័រ-49
ទំព័រ-51

ទំព័រ-52

ទំព័រ-53
ទំព័រ-54
ទំព័រ-54
ទំព័រ-54

ទំព័រ-55
ទំព័រ-56
ទំព័រ-56
ទំព័រ-68
ទំព័រ-68
ទំព័រ-69
ទំព័រ-69
ទំព័រ-59

ទំព័រ-60

3.6-ការសក្
ិ ារសាវរជាវៈការរបយុទធនង
ឹ ជមងរឺ រុនឈាមក្នុងរបសទសអាសា៊ានសយយសរបរ៊ី ររ៊ី បាំពរ៊ី ពណ្៌ ទំព័រ-60

IV- សក្មមភាពការពារជមងឺររុនឈាមសផេងៗសទៀរ

ទំព័រ-65

VI- ការងារបណ្ុ ដ ុះបណា
ដ ល

ទំព័រ-69

V- ការផ្បងផ្ចក្ឧសថនិងថានបា
ំ ណ្ក្ោដ

ទំព័រ-66

ឃ/របាយការណ៏ប ូកសរុប ការងារផ្ផន កដខកូវ ប្ពូនឆ្ន ំ២០១១
I-ការររប់ររង និង សំរបសំរួលសហរបរិបរតិការ

II-ការតាមយនព៊ីរបសិទិឋភាពននការផតល់ថានទ
ំ ំលាក្់រពូនៈ

ក្-ការរបយុទឋនឹងជំងឺដងកូវរពូនផ្ដលឆលងតាមការបុះពាល់ដ៊ី:
ខ-ការរបយុទធនឹងរពូនសុ៊ីសូ ត (Schistosomiasis)

រ-ការរបយុទធ នឹងរពូនផ្ដលឆលងតាមមហូបអាហារ(Food Borne Trematode)
ឃ-ជំងឺដងកូវរពូន ក្នុងទឹក្រនង (Lymphatic filariasis)

ទំព័រ-72

ទំព័រ-73
ទំព័រ-73

ទំព័រ-70
ទំព័រ-76
ទំព័រ-76

ខ/របាយការណ៍ប ូកសរុប ការងាររដឋបាល, ហិរញ្ញ វ ត្ថុ ឆ្ន ំ២០១១
I. ការយាល័
យរដឋបាល
ិ

1. សក្មមភាពការងារ
2. បុរគលិក្

ទំព័រ-78
ទំព័រ-78
ទំព័រ-78

3. ការងាររក្បខ័ណ្ឌ

ទំព័រ-79

5. ការងារបណ្ុ ដ ុះបណា
ដ លសៅសរៅរបសទស

ទំព័រ-73

4. ការងារបណ្ុ ដ ុះបណា
ដ ល
II.ការយាល័
យរណ្សនយយ
ិ

1. សោលបំណ្ងនង
ិ ទស
ិ សៅ

2. ផ្ផនការសក្មមភាពនិងលទធផលផ្ដលសំសរចបានក្នុងឆ្ន ំ២០១១
3. ទស
ិ សៅរំសោងផ្ផនការសំោ ប់ឆ្ន ំ២០១២

ទំព័រ-80
ទំព័រ-83

ទំព័រ-83
ទំព័រ-83

ទំព័រ-85

ច/ សមទ
ធិ លរួមការងាររបស់ ម រ ច ឆ្ន ំ២០១១
ិ ផ

ទំព័រ-87

ឆ/ បញ្ហហរបឈម

ទំព័រ-89

ជ/ ការផដល់ជាអនុសាសន៍

ទំព័រ-90

ញ/ ផលូវសឆ្ពុះសៅមុខរបស់ ម រ ច ២០១២

ទំព័រ-94

ឈ/ សសចក្តស
៊ី ននយ
ិ ឋន

ដ/ ឧបសមព័នធ១៖ការសិក្ារសាវរជាវអំព៊ីភាពសាុ ំសមសោរររុនចាញ់ សៅនឹងថានD
ំ AH+PIP &A+M

ទំព័រ-92

ទំព័រ-95

ថ/ ឧបសមព័នធ២ ៖ ការសិក្ាសៅសល៊ីជ៊ីវសាស្ដសតនិងបរសា
ិ ា នសៅសល៊ីភានក្់ងាររចំលង

ទំព័រ-110

ឌ/ ឧបសមព័នធ៣៖

ទំព័រ-131

ការក្ំចារ់ជំងរឺ រូពិចផ្ដលសរមន
ិ ចាប់អារមមណ្៏សៅក្មពុជា

