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វិញេទមកកនង
ុ េស

្គលគ
់ េទ

ែថទំ (MRA-NS) េន

កនុង្របេទសកមពុជ

Nurses activities at RTC in Kampot province, photos by Mr. Nin Ratha

MRA-NS៖ មគ៌េដើមបីក្លយេទជគិ
ទីផ ែតមួយរបស់
ករអភិវឌ ន៍តិចតួចដូចជ

នុប ្ឋ កែដលទទួល

គ ល់េ

យសមជិក

៊ន

៊ នផ្តល់នូវសក្តនុពលយ៉ ងខ្លំងស្រមប់្របេទសសមជិក
្របេទសកមពុជ

ខណៈែដលពួកេគ

៊ នែដលមន

ចេធ្វើដំេណើរចូលកនុងទីផ កនុងតំបន់កន់ែត

ងយ្រសួល និងបនដឹងពីទំហំៃនេសដ្ឋកិចច។ បញ
្ហ េនះក៍ជបញ
្ហ ្របឈមផងែដរពីេ្រពះ ត្រមូវឱយមនករ
បេងកើនចំេណះដឹង ជំនញ និងករៃចន្របឌិតៃនកម្លំងពលកមមរបស់ខួន។
្ល
៊ ន វ ិស័យែថទំសុខភពជ

ស្រមប់
ចំ

ទិភព។ ្របេទសសមជិក

៊ នបនរ ំពឹងថនឹងបេងកើន

យេលើសុខភពេដើមបីផ្តល់នូវេស ែថទំសុខភពែដល្របេសើរជងេនះ។ េទះជយ៉ ង

ខតអនកជំនញែផនកែថទំសុខភពែដលមនសមតថភព និងករខ្វះខតគិ
កនុង្របេទសកមពុជ មនគិ

ក៍េ

នុប ្ឋ កគឺជឧបសគគមួយ។ េន

នុប ្ឋ កតិចជង ០១ (មួយ) ឬឆមប េដើមបីេមើលែថ្របជជនចំនួន ១,០០០នក់ េបើ

េ្រប បេធៀបេទនឹង្របេទស

ល្លឺម៉ង់គឺមន ១១ (ដប់មួយ) នក់។

េន្រគប់្របេទសទំងដប់កុងសមគម្របជជតិ
ន

សុី

េគនយ៍ (

៊ ន) ករងរព្រងឹងវ ិជជជីវៈែថទំ

កំពុង្រតូវបនអនុវត្តេឡើង។ រ ្ឋ ភិបល្របេទសនីមួយៗបនចុះហតថេលខេលើកិចច្រពមេ្រព ងទទួល
េទវ ិញេទមកកនុងេស ែថទំ (MRA-NS)។

េគលបំណងែដលបន្រពមេ្រព ងគនេ
បនយល់្រពមថ៖


្ត ្របេទសសមជិក

៊ នេផ ងៗេទៀត



េធ្វើឱយ្របេសើរេឡើងេលើេស ែថទំ្របកបេ



ផ្តល់ឱកសបែនថមេទៀតេដើមបីេធ្វើករក
កនុង្របេទសកមពុជ



េន

មប

មប

ងសមតថភព និងករបណុ្ត ះប

្ត ្របេទសសមជិក

េស កមមរបស់

៊ន

ងឱយ្របេទសកមពុជេនកនុងក្រមិត
ែដលេ
េ

កត់ថ

កត់ថ

នុប ្ឋ កេន

នុប ្ឋ កកមពុជែដលមនបរ ិញញប័្រតវ ិទយ

ករងរេលើេគលបំណងទំងេនះេនកនុង្របេទសកមពុជគឺ គណៈគិ
៊ នស្តីពីករែថទំ

្ត លគិ

្រស្តែថ

៊ នេផ ងៗេទៀត

ថ នប័នកនុងវ ិស័យសុខភិបលែដលទទួលខុស្រតូវេលើករអនុវត្ត

្ត ្របេទសនីមួយៗ

កមពុជ គឺជអនកតំ

ចផគូរផគងជមួយ

យវ ិជជជីវៈេនកនុង្របេទសកមពុជ

េធ្វើឱយមនលកខណៈងយ្រសួលស្រមប់គិ
ទំេដើមបីេទេធ្វើករេន

គ ល់គន

យរ ្ឋ ភិបល្របេទសនីមួយៗ រួមទំង ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ

រ និងគុណវឌ ន៍វ ិជជជីវៈកនុង្របេទសកមពុជេដើមបី

េធ្វើឱយ្របេសើរេឡើងេលើសង
្ត ់
ប

យកង្វះ

(AJCCN)

(HSSWG)

នុប ្ឋ កកមពុជ។

គណៈគិ

នុប ្ឋ ក

៊ ន កនុងគណៈកមមធិកស្រមបស្រមួលរួមរបស់

ែដលជគណៈកមមធិកេនេ្រកម្រកុមករងរែផនក

ែដលេធ្វើករពិភក េលើបញ
្ហ ែដលជប់ទក់ទងនឹងករ

ស្រមបស្រមួលៃនកិចចសហ្របតិបត្តិករេលើ MRA-NS។

GIZ

គំ្រទេលើគំនត
ិ ផ្តួចេផ្តើមស្រមប់ករេធ្វើសមហរណកមម

៊ន

(IAI)

េ

យរមបញចូលទំង

៊ន MRA-NS
ស្រមប់រយៈេពល

០២

ឆនំខងមុខេទៀតេនះ

គណៈគិ

នុប ្ឋ កកមពុជនឹងេធ្វើកររូមគនជមួយ

គេ្រមងកនុងតំបន់មួយរបស់ GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH)។

គេ្រមងេនះនឹងផ្តល់នូវករគំ្រទេលើករផ្តួចេផ្តើមៃនករេធ្វើសមហរណកមម

បេចចកេទស និងករែណនំេដើមបីឱយ គណៈគិ
េដើមបី

ចអនុវត្ត

៊ន

(IAI)

និងករផ្តល់ជំនួយ

នុប ្ឋ កកមពុជ និងៃដគូរដ៍ៃទេទៀតេនកនុង្របេទសកមពុជ

MRA-NS។ េ្រកពី្របេទសកមពុជគេ្រមង IAI ក៍មនកិចច្របតិបត្តិករេនកនុង្របេទស

្របេទសភូម និង្របេទសេវៀត

វ

មផងែដរ ដូេចនះេហើយក៍ជួយបេងកើននូវករស្រមបស្រមួលកនុងតំបន់ និងករ

ផ្លស់បូរព័
្ត ត៌មនរ ង្របេទសទំងេនះែដរ។
គណៈគិ

នុប

គណៈគិ
កមពុជ

កកមពជ
ុ
(CCN) ជតួអងគដស
៍ ំខន់េលើករអនុវត្ត
នុប ្ឋ កកមពុជ គឺជ

ែដល្រតូវបនបេងកើតេឡើងេ្រកមចបប់ៃន្រពៈ ជ

អស់េនកនុង្របេទសកមពុជ។ គណៈគិ
ំងេ

ជញធរែដលទទួល

យ្រកសួងសុខភិបល

គ ល់្រសបចបប់េលើេស ែថទំស្រមប់្របេទស
ច្រកកមពុជេដើមបី្រគប់្រគងេលើគិ

នុប ្ឋ កកមពុជដឹកនំេ

និងបនេបះេឆនតេ្រជើសេរ ើសេ

ដូេចនះេហើយករយល់ដឹងយ៉ ងចបស់ពីតួនទីរបស់គិ

៊ន MRA-NS

នុប ្ឋ កទំង

យអនកមនវ ិជជជីវៈែថទំ ែដល្រតូវបនែតង
យគិ

នុប ្ឋ កែដលរួមករងរជមួយគន

នុប ្ឋ ក និងករអនុវត្តវ ិជជជីវៈគឺមនខពស់។

គណៈ

គិ
គឺ៖

នុប ្ឋ កកមពុជទទួលខុស្រតូវេលើករករពរ្របជពលរដ្ឋកមពុជេ



បនចុះេឈមះជមួយគណៈគិ
គិ



នុប ្ឋ ក

យធនថគិ

នុប ្ឋ នទំង

យ

និងបនបង់ៃថ្ល្របចំឆនំេន្រកុម្របឹក គណៈ

នុប ្ឋ ក ជធនី-េខត្តេដើមបីទទួលបនសិទិផ
ធ ្តល់ករែថទំដល់អនកជំងឺ

យល់ដឹង

និងអនុវត្ត

ម្រកមសីលធម៌

និងស្តង់

រវ ិជជជីវៈករែថទំរបស់គណៈគិ

នុប ្ឋ ក

កមពុជ


នឹង្រតូវេធ្វើករេសុើបអេងកត

្របសិនេបើរកេឃើញអ្វីមិន្របកតី

ករពិន័យដ៍សមរមយមួយ

អនុវត្តេឡើងបនទប់ពីមនរបយករណ៍ៃនកំហុសវ ិជជជីវៈរបស់គិ
គណៈគិ

នុប ្ឋ កកមពុជនឹងបន្តេផ្តតេលើករបេងកើនករចុះបញជីគិ

នឹង្រតូវ

នុប ្ឋ ក។
នុប ្ឋ កឱយបន ១០០% (មួយ
រៃនករែថទំវ ិជជជីវៈ និងពី

រយភគរយ) ផ្តល់ករបណុ្ត ះប

្ត លដល់គិ

នុប ្ឋ កពី្រកមសីលធម៌ និងស្តង់

បេងកើនទំរង់ករ និងករទទួល

គ ល់បញញតិវ ិជជជីវៈករែថទំែដលបនរួមចំែណកផ្តល់នូវគុណភព ករែថទំ

វ ិធីែណនំេលើករអនុវត្តវ ិជជជីវៈ។ ករបង្ហញមុខងរបញញតិថីមែដលមនដូចជ ករបន្តអភិវឌ ន៍វ ិជជជីៈ ករ

អនកជំងឺ្របកបេ

គិ
េន

យសុវតថិភព និងករព្រងឹងគុណភពករបណុ្ត ះប

កនុងេពលទនទឹមគនេនះែដរ គណៈគិ

្ត ល និងករអនុវត្តករែថទំ។

នុប ្ឋ កេធ្វើជៃដគូរជមួយ្រកសួងសុខភិបល និងសមគម

នុប ្ឋ កកមពុជេដើមបីេលើកកំពស់ចំេណះដឹងែថទំ ករអនុវត្ត និងព្រងឹងគុណភពៃនករបណុ្ត ះប

្ត ល

និងករបង្ហត់បេ្រង នេនមនទីរេពទយ។

រចនសមព័នធរបស់គណៈគិ
ជតិែដលមនទី

នុប ្ឋ កកមពុជ្រតូវបនកំណត់េ

យ្រពះ ជ្រកឹតយ

ំងកនុង្រកុងភនំេពញ ្រកុម្របឹក ភូមិភគចំនួន៥ និង្រកុម្របឹក

ករ ិយល័យរបស់គណៈគិ

ផទះេលខ ៧៣ ម

រួមមន្រកុម្របឹក

ជធនី-េខត្តចំនួន២៥។

នុប ្ឋ កកមពុជ

វ ិថី្រពះមុនីវង ភនំេពញ កមពុជ

https://sites.google.com/site/cambodianccn/
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