សាារៈ�សំំខាាន់់នៃ�កាារផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រ

កម្រិ�ិតនៃ�កាារចូូលរួួមចំំណែ�ករបស់់កម្មមវិិធីី

កាារផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រដែ�លបាានរាាយកាារណ៍៍នេះ�ះចាាត់់ទុុកថាា

កម្រិ�ិតនៃ�វិិភាាគទាាន ក្នុុ�ងកាារផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រត្រូ�ូវបាានវាាយ

សំំខាាន់់ដោ�ោយឆ្លុះះ�បញ្ចាំំ��
�
ងពីីភស្តុុ�តាាងបង្ហាា�ញថាាកាារផ្លាា�ស់់

តម្លៃ�ៃ ថាា មាា នសំំ ខាា ន់់ ស ម្រា�ា ប់់ ទាំំ� ង ចំំ ណេះ�ះ ដឹឹ ង និិ ង

ប្តូូ�រដែ�លបាានរាាយកាារណ៍៍អាាចមាានលើ�ើសពីីកម្មមវិិធីី ។

ជំំ នាា ញ រ បស់់ បុុ គ្គគ លិិ កសុុ ខាា ភិិ បាា លនិិ ង កាា ររៀ�ៀបចំំ
មូូលដ្ឋាា�នសុុខាាភិិបាាលដើ�ើម្បីី�សម្រ�បសម្រួ�ួលករណីី។

ភ័័ស្តុុតា
� ាងបង្ហាា�ញថាា កាារផ្លាា�ស់់ប្តូូរ� ត្រូ�ូវបាានកើ�ើតឡើ�ើង

ជាាប្រ�ព័័ ន្ធធ នៅ�ៅក្នុុ� ង មូូ លដ្ឋាា�នថែ�ទាំំ�សុុ ខ ភាាដោ�ោយមាាន

អ្ននកផ្ដដ ល់់ បទ សម្ភាា� សនជឿ�ឿជាាក់់ ថាាបើ�ើ គ្មាា�ន កាារងាារ

កាារយោ�ោគយល់់គ្នាា�ទៅ�ៅវិិញទៅ�ៅមក និិងកិិច្ចស
ច ហប្រ�តិិបត្តិិ�កាារ

អ ភិិ វ ឌ្ឍឍ ន៍៍ ស មត្ថថ ភាា ព រ បស់់ អ ង្គគ កាា រ ក្រោ��ោមជំំ នួួ យ

ជាាមួួយមន្ទីី�រសុុខាាភិិបាាល ក្នុុ�ងកាារផ្តតល់់សេ�វាា GBV ដល់់

ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�របស់់ទេ� កាាផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រដែ�លបាានរៀ�ៀបរាាប់់ក្នុុ�ង

ជនរងគ្រោះ��ះ�នៅ�ៅក្នុុ�ងសហគមន៍៍។

អត្ថថបទនេះ�ះ ប្រ�ហែ�លជាាមិិនអាាចកើ�ើតឡើ�ើងទេ�។

អត្ថបទរំលេចអំពីការផ្លាស់ប្តូរវិជ្ជមានសំខាន់ៗ៖
ការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវការទទួលបានសេវាសុខភាពសម្រាប់
ជនរងគ្រោះដោយអំពើហិង្សាពាក់ព័ន្ធនឹងយេនឌ័រក្នុងខេត្តរតនគិរី
សេ�វាាសុុខភាាពក្នុុ�ងខេ�ត្តតរតនគិិរីីនៅ�ៅមាានកម្រិ�ិត
សេ�វាាសុុខភាាព ជាាផ្នែ�ែកមួួយដ៏៏សំំខាាន់់នៃ�កញ្ចចប់់សេ�វាាសំំខាាន់់ៗដើ�ើម្បីី�ឆ្លើ�ើ�យតបនឹឹងអំំពើ�ើហិិង្សាាពាាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងយេ�នឌ័័រ (GBV) ។ GBV

មិិនត្រឹ�ឹមតែ�ប៉ះះ�ពាាល់់សុុខភាាពរាាងកាាយប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែថែ�មទាំំ�ងប៉ះះ�ពាាល់់ដល់់សុុខភាាពផ្លូូ�វចិិត្តត និិងស្មាា�រតីីផងដែ�រ។ អ្ននកផ្តតល់់

សេ�វាាសុុខភាាព គឺឺស្ថិិ�តក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអ្ននកដំំបូូងគេ�ដែ�លជួួបជនរងគ្រោះ��ះ�ដោ�ោយ GBV ដោ�ោយសាារគេ�នៅ�ៅក្បែ�ែរសហគមន៍៍។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែដោ�ោយ
សាារតែ�កង្វះះ�នៃ�កាារគាំំ�ទ្រ�និិងឱកាាសទទួួលបាានកាារបណ្តុះះ�� បណ្តាា�លអំំពីកា
ី ារឆ្លើ�យ
ើ� តបនឹឹងGBVនៅ�ៅមាានកម្រិ�ិតអ្ននកផ្តតល់់សេ�វាាសុុខភាាព

ភាាគច្រើ�ើ�នមាានចំំណេះ�ះដឹឹងមិិនគ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់អំំពីី GBV និិងផលប៉ះះ�ពាាល់់របស់់វាាទៅ�ៅលើ�ើសុុខភាាពផ្លូូ�វកាាយ និិងផ្លូូ�វចិិត្តត។កង្វះះ�ចំំណេះ�ះដឹឹង
ទាាក់់ទងនឹឹងGBVក៏៏សបញ្ជាា�ក់ឱ្យ
់ យឃើ�ើញពីីកាាររៀ�ៀបចំំមូលដ្ឋា
ូ
ា�នសុខា
ុ ាភិិបាាលនិិងកាារផ្តតល់់សេ�វាាពោ�ោលគឺឺកង្វះះ�ទីីកន្លែ�ែងសេ�វាាមាានភាាពឯកជន

សមស្រ�ប ហើ�ើយអ្ននកផ្តតល់់សេ�វាាសុុខភាាពមិិនអាាចផ្តតល់់ប្រឹ�ឹក្សាាយោ�ោបល់់និិងគ្រ�ប់់គ្រ�ងភាាពតាានតឹឹងផ្លូូ�វចិិត្តតរបស់់ជនរងគ្រោះ��ះ�ពីី GBV

បាានជាាដើ�ើម។ អត្ថថបទនេះ�ះមាានគោ�ោលបំំណងបង្ហាា�ញពីីកាារផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រសំំខាាន់់ៗនៅ�ៅក្នុុ�ងកាារឆ្លើ�ើ�យតបនឹឹង GBV ក្នុុ�ងវិិស័័យសុុខាាភិិបាាល

បន្ទាា�ប់់ពីីអង្គគកាារឃែ�រកម្ពុុ�ជាា (CARE)បាានអនុុវត្តតគម្រោ��ោងនៅ�ៅក្រុ�ុងបាានលុុង ស្រុ�ុកអូូរយ៉ាា�ដាាវ និិងស្រុ�ុកអណ្តូូ�ងមាាស ខេ�ត្តតរតនគិិរីី
ដោ�ោយទទួួលបាានហិិរញ្ញញប្បបទាានពីី ACCESS ។

រតនគិិរីី ជាាខេ�ត្តតស្ថិិ�តនៅ�ៅភូូមិភា
ិ ាគឦសាាននៃ�ប្រ�ទេ�សកម្ពុុជា
� ា ដោ�ោយមាានប្រ�ជាាជនភាាពច្រើ�ើ�នលើ�ើសលុុបជាាជនជាាតិិដើ�ម
ើ ភាាគតិិច។

នៅ�ៅក្នុុ�ងតំំបន់់នេះ�ះ បើ�ើតាាមបុុគ្គគលិិកអង្គគកាារឃែ�របញ្ជាា�ក់់ថាាករណីី GBV កើ�ើតមាានច្រើ�ើ�នហើ�ើយគេ� មិិនរាាយកាារណ៍៍ទៅ�ៅអជ្ញាា�ធរទេ�។
កាារដោះ�ះ�ស្រា�ាយករណីីGBVធ្វើ�ើ�ជាាលក្ខខណៈៈប្រ�ពៃ�ណីីហើ�ើយជាារឿ�ឿយៗមាានកាារលើ�ើកលែ�ងទោ�ោសដល់់ជនល្មើ�ើ�សដែ�លធ្វើ�ើ�ឲ្យយប៉ះះ�ពាាល់់ដល់សិ
់ ទ្ធិិ�
ិ

និិងយុុត្តិិ�ធម៌៌សម្រា�ាប់់ស្ត្រី�ី�និិងកុុមាារីី។ ជាាឧទាាហរណ៍៍ ក្នុុ�ងករណីីកាាររំំលោ�ោភបំំពាានផ្លូូ�វភេ�ទជាាច្រើ�ើ�ន ក្រុ�ុមគ្រួ�ួសាារធ្វើ�ើ�តាាមពាាក្យយរបស់់
គ្រូ�ូបុុរាាណ (Sharma1 ) ហើ�ើយ ប្រើ�ើ�មធ្យោ�ោ�បាាយដោះ�ះ�ស្រា�ាយជម្លោះ�ះ�� ដោ�ោយផ្តតល់់សំំណងដល់់គ្រួ�ួសាាររបស់់ស្ត្រី�ី� ឬក្មេ�េងស្រី�ីរងគ្រោះ��ះ�
អាាសយដ្ឋាា�នៈៈ
		
ទូូរស័័ព្ទៈៈ�

អគាារលេ�ខ ២៤០ ជាាន់់ទីី៣ អគាារ អាានីីណាា ផ្លូូ�វ ២៧១ សង្កាា�ត់់បឹឹងទំំពុុន

ខណ្ឌឌមាានជ័័យ រាាជធាានីីភ្នំំ�ពេ�ញ ព្រះ�ះរាាជាាណាាចក្រ�កម្ពុុ�ជាា
(៨៥៥) ១២ ៨៧៦ ៥៤៩

អីុុ�ម៉ែ�ែល:

info@accesscambodia.org

វេេបសាាយៈៈ

www.accesscambodia.org

នូូវគោ�ោក្រ�បីី និិង/ឬប្រា�ាក់់កាាស។ ក្នុុ�ងករណីីខ្លះះ�ដើ�ើម្បីី�ដោះ�ះ�ស្រា�ាយករណីីរំំលោ�ោភ ក្មេ�េងស្រី�ីបាានរៀ�ៀបកាារជាាមួួយបុុរស ដោ�ោយមាាន
កាារព្រ�មព្រៀ��ៀងគ្នាា�រវាាងគ្រួ�ួសាារខាាងប្រុ�ុស និិងខាាងស្រី�ី។

មុុនពេ�លកាារងាាររបស់់អង្គគកាារឃែ�រ ចាាប់់ផ្តើ�ើ�មនៅ�ៅខែ�កញ្ញាា� ឆ្នាំំ��២០១៩ ករណីី GBV ចំំនួួនតិិចតួួច ត្រូ�ូវបាានរាាយកាារណ៍៍ទៅ�ៅ

អាាជ្ញាា�ធរ ហើ�ើយជនរងគ្រោះ��ះ�ពីី GBV ទៅ�ៅរកសេ�វាានៅ�ៅមណ្ឌឌលសុុខភាាព ដើ�ើម្បីី� ព្យាាបាាលរបួួសរាាងកាាយទូូទៅ�ៅ។ បុុគ្គគលិិកម្នាា�ក់់នៅ�ៅ
មណ្ឌឌលសុុខភាាពអូូរយ៉ាា�ដាាវ បាានអះះអាាងថាា “កាាលពីីមុុន យើ�ើងកម្រ�ឃើ�ើញករណីី GBV មករកយើ�ើង ដើ�ើម្បីី�ទទួួលសេ�វាា GBV

ណាាស់់។ បើ�ើពួួកគេ�មក យើ�ើងក៏៏មិិនដឹឹងថាាត្រូ�ូវផ្ដដល់់សេ�វាាអ្វីី�ដែ�រ»។

1

1 មនុុស្សសចាាស់់ជរាាប្រ�ចាំំ�ភូូមិិ ដែ�លមាានប្រ�ជាាជនសហគមន៍៍គោ�ោរព និិងជឿ�ឿថាាមាានប្រា�ាជ្ញាា� និិងទស្សសន៍៍ទាាយអនាាគត

ខណៈៈមណ្ឌឌលសុុខភាាពផ្តតល់់កាារព្យាាបាាលរបួួសរាាងកាាយ សេ�វាាសុុខាាភិិបាាលមិិនដឹឹងថាាជួួយជនរងគ្រោះ��ះ�បញ្ហាា�កង្វវល់់

របាាយកាារណ៍៍ហ្វឹឹ�កហ្វឺឺ�នពីមន្ទីី�
ី រសុុខាាភិិបាាលក្នុុ�ងត្រី�ីមាាសចុុងក្រោ��ោយនៃ�ឆ្នាំំ��២០២០បាានបង្ហាា�ញពីីលទ្ធផល
ធ
កាារងាារល្អអក្នុុ�ងកាារផ្តតល់់

គោ�ោរពតាាមស្តតង់់ដាារឯកជនភាាពដែ�លមាាន ក្នុុ�ងគោ�ោលកាារណ៍៍ណែ�នាំំ�ជាាតិិស្តីី�ពីីកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងអំំពើ�ើហិិង្សាាលើ�ើស្ត្រី�ី�នៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�ព័័ន្ធធ

ពេ�លនេះ�ះអ្ននកផ្តតល់់សេ�វាាដែ�លទទួួលកាារបណ្តុះះ��បណ្តាា�លប្រ�មាាណ ៧៣% អាាចផ្តតល់់សេ�វាាបាានដោ�ោយអនុុលោ�ោមតាាមស្តតង់់ដាារ

ផ្លូូវ� ចិិត្តតនិិងសុុវត្ថិិភា
� ាពរបស់់គេ�របៀ�ៀបណាាទេ�។កាារព្យាាបាាលកើ�ើតឡើ�ើងជាាមួួយគ្នាា�ក្នុុ�ងកន្លែ�ែងរួួមគ្នាា�ជាាមួួយអ្ននកជំំងឺទូ
ឺ ទៅូ �ៅដោ�ោយមិិន

សុុខាាភិិបាាលទេ�។ ម្យ៉ាា��ងវិិញទៀ�ៀត អ្ននកផ្តតល់់សេ�វាាសុុខភាាពមាានចំំណេះ�ះដឹឹងមិិនគ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់អំំពីីកាារផ្តតល់់កាារប្រឹ�ឹក្សាាយោ�ោបល់់ដល់់
ជនរងគ្រោះ��ះ�ពីី GBV មិិនអាាចផ្តតល់់ដំំបូូន្មាា�នដល់់អតិិថិិជនអំំពីីដំំណោះ�ះ�ស្រា�ាយនាានាា កាារវាាយតម្លៃ�ៃសុុវត្ថិិ�ភាាពអតិិថិិជន កាាររក្សាា
កំំណត់់ត្រា�ាសុុវត្ថិិភា
� ាពកាាររាាយកាារណ៍៍និិងកាារបញ្ជូូ�នបន្តតទៅ�ៅរកសេ�វាាចាំំ�បាាច់់ផ្សេ�េងទៀ�ៀត។តាាមសម្ដីី�របស់់បុគ្គ
ុ លិ
គ កម
ិ ណ្ឌឌលសុខ
ុ ភាាព
អូូរយ៉ាា�ដាាវបាាននិិយាាយថាា“ពីីមុនយើ�
ុ
ង
ើ អាាចផ្តតល់់កាារព្យាាបាាលរបួួសរាាងកាាយដល់់ជនរងគ្រោះ��ះ�ពីីអំពើ�
ំ ហិ
ើ ង្សា
ិ ាក្នុុ�ងគ្រួ�ួសាារប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។

ក្រោ��ោយពីីព្យាាបាាលរួួច យើ�ើងគ្រា�ាន់់តែ�ឲ្យយជនរងគ្រោះ��ះ�ត្រ�ឡប់់ទៅ�ៅផ្ទះះ�វិិញ ហើ�ើយដោះ�ះ�ស្រា�ាយបញ្ហាា�វិវាិ ាទរបស់់ពួកគេ�ដោ
ួ
�ោយខ្លួួ�នឯង
ព្រោះ��ះ�យើ�ើងមិិនដឹឹងត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�យ៉ាា�ងណាានោះ�ះ�ទេ�”។

សេ�វាារបស់់បុុគ្គគលិិកសុុខាាភិិបាាលដែ�លបាានទទួួលកាាបណ្តុះះ��បណ្តាា�ល។ របាាយកាារណ៍៍នេះ�ះបាានលើ�ើកឡើ�ើងថាា "រហូូតមកដល់់

សេ�វាាសុុខភាាព" ។ បុុគ្គគលិិកសុុខាាភិិបាាលមកពីីមណ្ឌឌលសុុខភាាព អូូរយ៉ាា�ដាាវ បាានយល់់ស្រ�បនឹឹងកាារផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រនេះ�ះហើ�ើយបាាន
បន្ថែ�ែមថាា "បន្ទាា�ប់ពី
់ ទទួ
ី ល
ួ បាានកាារបណ្តុះះ��បណ្តាា�ល ឥឡូូវនេះ�ះខ្ញុំំ�អា
� ាចផ្តតល់់កាារគាំំ�ទ្រ�ផ្សេ�េងៗដល់់អតិិថិជន
ិ រួួមទាំំ�ងជំំនួយ
ួ សុុខភាាព

ផ្លូូវ� ចិិត្តតកាារបញ្ជូូ�នបន្តតទៅ�ៅកាាន់់ទីជម្រ�កសុ
ី
វុ ត្ថិិភា
� ាពកាារសម្រ�បសម្រួ�ួលជាាមួួយឃុំំ�និិងមន្រ្តី�ី�នគរបាាលដើ�ើម្បីី�ទទួួលបាានកាារគាំំ�ទ្រ�បន្ថែ�ែម
សម្រា�ាប់់ជនរងគ្រោះ��ះ� និិងកាារបញ្ជូូ�នជនរងគ្រោះ��ះ�មកធ្វើ�ើ�កោ�ោសល្យយវិិច្ច័័�យនៅ�ៅមន្ទីី�រពេ�ទ្យយបង្អែ�ែក ។ល។”

កិិច្ចស
ច ហកាារដ៏៏ល្អអរវាាងអង្គគកាារ CARE និិងមន្ទីី�រសុុខាាភិិ បាាលខេ�ត្តត ក្នុុ�ងកាារកសាាងសមត្ថថភាាពបុុគ្គលិ
គ កសុ
ិ
ខា
ុ ាភិិបាាលតាាមរយៈៈ

កាារបណ្តុះះ�បណ្តាា
�
�លជាាបន្តតបន្ទាា�ប់់ ក៏៏បាានជះះឥទ្ធិិ�ពលយ៉ាា�ងខ្លាំំ��ងដល់់កាារយល់់ដឹង
ឹ ពីីGBV និិងបរិិយាាបន្នននៅ�ៅក្នុុ�ងកាារប្រ�កបកាារងាារនៅ�ៅ

កាារពង្រឹ�ឹងសមត្ថថភាាពបុុគ្គគលិិកសុុខាាភិិបាាល និិងកាាររៀ�ៀបចំំមូូលដ្ឋាា�នសុុខាាភិិបាាល
ដោ�ោយមាានជំំនួួយផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ពីីកម្មមវិិធីី ACCESS ទើ�ើបជួួយធ្វើ�ើ�ឱ្យយអង្គគកាារ CARE អនុុវត្តតកាារងាាររបស់់ពួួកខ្លួួ�ន ដែ�លមាានកាារ

ផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រជាាវិិជ្ជជមាានជាាច្រើ�ើ�ននៅ�ៅក្នុុ�ងសេ�វាាសុុខភាាពរបស់់មណ្ឌឌលសុុខភាាព និិងមន្ទីី�រពេ�ទ្យយបង្អែ�ែក នៅ�ៅក្នុុ�ងតំំបន់់គោ�ោលដៅ�ៅ។

មណ្ឌឌលសុុខភាាពនិិងមន្ទីី�រពេ�ទ្យយបង្អែ�ែក គោ�ោលដៅ�ៅទាំំ�ងនោះ�ះ�។ មណ្ឌឌលសុុខភាាពនិិងមន្ទីី�រពេ�ទ្យយបង្អែ�ែកនីីមួួយៗបាានចាាត់់តាំំ�ង
យ៉ាា�ងហោ�ោចណាាស់់បុុគ្គគលិិកសុុខាាភិិបាាលម្នាា�ក់់ដែ�លទទួួលខុុសត្រូ�ូវចំំពោះ�ះ�អតិិថិិជន GBV។ ពួួកគេ�ក៏៏បាានចាាត់់តាំំ�ងបុុគ្គគលិិក
សុុខាាភិិបាាលជនជាាតិិដើ�ម
ើ ភាាគតិិចធ្វើ�ើ�ជាាអ្ននកបកប្រែ�ែដើ�ើម្បីី�ជួួយដល់់អតិិថិជន
ិ GBVជាាជនជាាតិិដើ�ម
ើ ភាាគតិិចផងដែ�រ។លើ�ើសពីីនេះ�ះ

មណ្ឌឌលសុុខភាាពនិិងមន្ទីី�រពេ�ទ្យយបង្អែ�ែក ទាំំ�ងនេះ�ះក៏៏បាានរៀ�ៀបចំំបន្ទទប់់ឯកជនមួួយសម្រា�ាប់់ផ្តតល់់សេ�វាា GBV តែ�ម្យ៉ាា��ងនិិងបង្កើ�ើ�ត
ទម្រ�ង់់ ដើ�ើម្បីី�កត់់ត្រា�ាករណីី GBV។ កាាររៀ�ៀបចំំដែ�លបាានផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រនេះ�ះ ធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងដើ�ើម្បីី�ធាានាាឧ្យយមាានឯកជនភាាព និិងសេ�ចក្តីី�ថ្លៃ�ៃថ្នូូ�រ

របស់់អតិិថិិជន ខណៈៈទទួួលបាានសេ�វាាដោ�ោយអនុុលោ�ោមតាាមគោ�ោលកាារណ៍៍ ណែ�នាំំ�ជាាតិិ។ សមាាជិិកបុុគ្គគលិិកសុុខាាភិិបាាលម្នាា�ក់់

បាាននិិយាាយថាា “បន្ទទប់់ឯកជននេះ�ះមាានប្រ�យោ�ោជន៍៍ណាាស់់ព្រោះ��ះ�ពេ�លខ្លះះ�ជនរងគ្រោះ��ះ�ពីី GBV មិិនមាានចេ�តនាាចង់់ប្រា�ាប់់បញ្ហាា�

របស់់ពួកគេ�មកពួ
ួ
កយើ�
ួ
ង
ើ នៅ�ៅក្នុុ�ងបន្ទទប់់រួមនោះ�ះ�ទេ�ប៉ុុ�ន្តែ�
ួ
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ើ ពីីរនាាក់់
ពួួកគេ�ចាាប់់ផ្តើ�ើ�មនិិយាាយពីីបញ្ហាា�របស់់ពួួកគេ�បណ្តើ�ើ�រៗ។

ហើ�ើយដោ�ោយសាារតែ�សមត្ថថភាាពនិិងជំំនាាញក្នុុ�ងកាារប្រឹ�ឹក្សាាយោ�ោបល់់

របស់់យើ�ើងទើ�ើបយើ�ើងអាាចបញ្ចុះះ��បញ្ចូូ�លជនរងគ្រោះ��ះ�ឱ្យយមាានអាារម្មមណ៍៍ស្រួ�លក្នុុ
ួ
ង
� កាារពិិភាាក្សាាអំំពីបញ្ហា
ី
�ា របស់់ពួកគេ�
ួ
ជាាមួួយយើ�ើង
ព្រ�មទាំំ�ងមាានទំំនុកចិ
ុ ត្តតលើ
ិ �ើសមត្ថថភាាពរបស់់យើ�ើងក្នុុ�ងកាារគាំំ�ទ្រ�ពួួកគេ� ដោះ�ះ�ស្រា�ាយបញ្ហាា�របស់់ពួួកគេ�ផ្ទាា�ល់់ ”។ បន្ថែ�ែមលើ�ើ
កាារផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រជាាវិិជ្ជជមាាននេះ�ះ របាាយកាារណ៍៍វាាយតម្លៃ�ៃគម្រោ��ោង CARE ក៏៏បាានលើ�ើកឡើ�ើងពីីកាារពេ�ញចិិត្តតរបស់់អតិិថិិជន GBV
នូូវសេ�វាាសុុខភាាពដោ�ោយលើ�ើកឡើ�ើងថាា"អ្ននកផ្តតល់់សេ�វាាសុុខភាាពគួួរឱ្យយគោ�ោរព និិងរួួសរាាយរាាក់់ទាាក់់ចំំពោះ�ះ�ពួួកគេ�"។

សកម្មមភាាពបណ្តុះះ��បណ្តាា�លដល់់បុុគ្គគលិិកសុុខាាភិិបាាលនៅ�ៅមណ្ឌឌលសុុខភាាពតាាឡាាវGBV

កាារគាំំ�ទ្រ�នេះ�ះបាានជួួយធ្វើ�ើ�ឱ្យយអង្គគកាារធ្វើ�ើ�កាារសហកាារជាាមួួយមន្ទីី�រសុុខាាភិិបាាលខេ�ត្តតដើ�ើម្បីី�ពង្រឹ�ឹងសមត្ថថភាាពបុុគ្គលិ
គ កសុ
ិ
ខា
ុ ាភិិបាាល

នៅ�ៅក្នុុ�ងតំំបន់់គោ�ោលដៅ�ៅ។ រវាាងខែ�តុុលាា ឆ្នាំំ�� ២០១៩ ដល់់ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២០ បុុគ្គគលិិកសុុខាាភិិបាាលសរុុបចំំនួួន ៤៩នាាក់់

មកពីីមណ្ឌឌលសុុខភាាព និិងមន្ទីី�រពេ�ទ្យយបង្អែ�ែកគោ�ោលដៅ�ៅ ទទួួលបាានវគ្គគបណ្តុះះ�� បណ្តាា�ល ស្តីី�ពីី "គោ�ោលកាារណ៍៍ណែ�នាំំ�ជាាតិិ

ស្តីី�ពីីកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងអំំពើ�ើហិិង្សាាលើ�ើស្ត្រី�ី�នៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�ព័័ន្ធធសុុខាាភិិបាាល" កាារបណ្តុះះ��បណ្តាា�លអាាកប្បបកិិរិិយាា កាារបៀ�ៀតបៀ�ៀនផ្លូូ�វភេ�ទ
និិងកាារវិិភាាគសង្គគម និិងសកម្មមភាាពស្តតង់់ដាារអប្បបបរមាា នៃ�កាារប្រឹ�ឹក្សាាយោ�ោបល់់ជាាមូូលដ្ឋាា�ន និិងកាារបញ្ជូូ�នបន្តត។ គ្រូ�ូបង្គោ�ោ�ល

មន្ទីី�រសុុខាាភិិបាាល បន្តតហ្វឹឹ�កហ្វឺឺ�ន និិងគាំំ�ទ្រ�ផ្នែ�ែកត្រួ�ួតពិិនិិត្យយសម្រា�ាប់់បុុគ្គគលិិកសុុខាាភិិបាាលដែ�លបាានទទួួលកាារបណ្តុះះ��បណ្តាា�ល
ផងដែ�រ។

បទអន្តតរាាគមន៍៍អភិិវឌ្ឍឍន៍៍សមត្ថថភាាពទាំំ�ងនេះ�ះ បាានជួួយពង្រឹ�ឹងចំំណេះ�ះដឹឹង និិងសមត្ថថភាាពរបស់់បុុគ្គគលិិកសុុខាាភិិបាាលក្នុុ�ង

កាារឆ្លើ�ើ�យតបទៅ�ៅនឹឹងករណីី។ នេះ�ះត្រូ�ូវបាានឆ្លុះះ��បញ្ចាំំ��ងតាាមរយៈៈ កាារកើ�ើនឡើ�ើងជាាមធ្យយមនៃ�លទ្ធធផលមុុន និិងក្រោ��ោយកាារធ្វើ�ើ�

តេ�ស្តតសាាកល្បបងលើ�ើប្រ�ធាានបទបណ្តុះះ��បណ្តាា�លទាំំ�ងប្រាំ�ំ�។ ភាាគរយនៃ�បុុគ្គគលិិកសុុខាាភិិបាាលដែ�លឆ្លើ�ើ�យសំំណួួរសាាកល្បបង
ត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវបាានកើ�ើនឡើ�ើងជាាមធ្យយមចំំនួួន ៣០% បន្ទាា�ប់់ពីីបញ្ចចប់់វគ្គគបណ្តុះះ��បណ្តាា�ល (ពីី ៥០% ទៅ�ៅ ៨០%)។ ម្យ៉ាា��ងវិិញទៀ�ៀត
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បុុគ្គគលិិកមណ្ឌឌលសុុខភាាពកញ្ចាា�ញ ផ្តតល់់សេ�វាាប្រឹ�ឹក្សាាយោ�ោបល់់ដល់់ជនរងគ្រោះ��ះ�ពីី GBV នៅ�ៅក្នុុ�ងបន្ទទប់់ឯកជនមួួយដែ�លរៀ�ៀបចំំឡើ�ើង
សម្រា�ាប់់សម្រ�បសម្រួ�ួលករណីី GBV
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