េŪបЧបĜĀត់ថŬ
ីŊ ល់Łរមកពិនត
ិ ŏមŉងៗ សŪŌប់ūសŉីŌĖក់ៗ។ មិនŪតСវទុកបĜĀត់ឱŏេĝទំេនរ េលЧកែលងែតŁរČប់េផŉម
Ч ទំពរ័ ថŊៃី នែខ។

សរេសរŁលបរЋេច¯ទៃនៃថĞនម
ី យ
ួ ៗ េĝចំក₧
ŉ លៃនេសЬវេŅŪតСវេŪបЧទព
ំ រ័ ថŊស
ី ŪŌប់ŁរČប់េផŉម
Ч ែខថŊ។
ី

បំេពញេសЬវេŅេនះ ŪពមĈំងេធſŁ
Ч រសរុបŪបČំែខនូវŬល់ទន
ិ ន
Ė យ
័ នីមយ
ួ ៗេŢយេŪបЧŪģស់ទŪមង់រģយŁរណ៍ŪបČំែខ ។

យរបព័នធពត
័ ម
៌ ន
ករយល័
ិ

៌ នសុ ខភប
នយកដឋនែផនករ និងព័តម
ិ ល

៨

៧

៦

៥

៤

៣

២

១

ខ្ទង់ទី

ចុងេŪŁយ (ឧĈហរណ៍ ៖ ៥ សģŉហ៍)។

សរេសរΖយុៃផĀេĵះរបស់ūសŉីែដលģនមកពិនិតŏៃផĀេĵះ គិតďសģŉហ៍ េŢយŬប់Čប់ពីៃថĞទី១ៃនŁរģត់រដូវ

ΖយុៃផĀេĵះែដលពិនិតŏ និងកំណត់េŢយឆŊប គិតďសģŉហ៍

Ūបវតŉិរលូត និងរжលូតកូនពីមុនមក។

ឧĈហរណ៍ G1P0A0។ G1=ៃផĀេĵះេលЧកទី១, P0=មិនែដលŌនŪបវតŉិសŪŌលកូនពីមុនមក, A0=មិនែដលŌន

សរេសរ ៖ ចំនួនៃផĀេĵះ, ចំនួនសŪŌលកូន, ចំនួនរលូត/រжលូតពីមុនមក រួមបŃĀС លĈំងŁរŌនៃផĀេĵះេលЧកេនះ។

ចំនួនៃផĀេĵះ/សŪŌលកូន/រលូត/រжលូតពីមុនមក

ŪបសិនេបЧមិនŌនŁរបŃąСន សូមសរេសរ▫ ýŊន (មិនŪតСវទុកខĀង់ ទេទ)។

សរេសរទីកែនųង ឬមូលŢťនសុžភិģលែដលបŃąСនūសŉីមក ដូចď OI/ART, VHSG,TBA, HC េផ℮ងេទЬត។ល។

បŃąСនមកពី

េខតŉ/Ŭជēនី និងេលខទូរស័ព។
Ā

សរេសរ ΖសយŢťនបចĆប
О ġនĖ របស់ūសŉីែដលមកពិនិតŏៃផĀេĵះ។ ŪតСវសរេសរ ភូមិ ឃុំ/សİ˛ត់ ŪសОក/ŪកОង/ ខណŹ

ΖសយŢťនបចĆប
О ġនĖ និងេលខទូរស័ពĀ

សរេសរៃថĞែខĂĖំកំេណЧតរបស់ūសŉី ឬេបЧýត់មិនČំេទ សូមសរេសរΖយុ (ឧĈហរណ៍៖ ២/២/១៩៨៤ ឬ ២៦)។

Ζយុ

េΊេŪłរបស់ūសŉីេĜះ Ţក់កĖОងវង់Ūកចក ŪបសិនďŌន ឧĈហរណ៍៖ ែប៉ន Ūសីេō៉ (េΊ េō៉)។

សរេសរេě
Ŋ ះ (ĜមŪតកូល និងĜមខųФន) របស់ūសŉីŌនៃផĀេĵះែដលមកទទួលŁរពិនិតŏៃផĀេĵះ និងសរេសរេě
Ŋ ះ

េě
Ŋ ះ

គឺďេលខេសЬវេŅសុខļពŌ″ ែដលģនផŉល់ជូនūសŉីŌនៃផĀេĵះ េដЧមġី″មŢនសុខļពរបស់ýត់ និងកូនកĖОងៃផĀ។

េលខេសЬវេŅសុខļពŌ″ (ប័ណ‼Ĭ˛ឈូក)

ពីេលខ ១ េឡЧង វЋញ។

ពីេលខ ១ និងបនŉេĉេលខបនŉបĜĀប់េទЬតរហូតដំ₧ច់ែខ។ េĝេពលČប់េផŉЧមែខថŊី េលខេរЬងេនះ ŪតСវČប់េផŉЧម

គឺďេលខេរЬង″មលំŢប់ែដលūសŉីមកពិនិតŏៃផĀេĵះកĖОងែខនីមួយៗ ďេរЬងŬល់ែខ។ េលខេរЬងេនះŪតСវČប់េផŉЧម

េលខេរЬង

េសចក្តីែណនាំ

ŪតСវបំេពញព័ត៌Ōនលម∆ិតេĝបĜĀត់(ជួរេផŉក) ដូចďŁរែណĜំžងេŪŁម នូវŪគប់ករណីĈំងអស់ ៖

=

=

=

គឺďបŃąក
ី ត់Ū″ពិនត
ិ ŏៃផĀេĵះមុនសŪŌលែដលេŪបЧេĝមណŹលសុខļព និងមនĀរី េពទŏបែង∆កែដលŌនេសǻពិនត
ិ ŏៃផĀេĵះ ។ ŪតСវ ៖

េសចក្តីែណនាំស្តីពីការបំេពញទិន្នន័យក្នុងបញ្ជីកត់្រតា
ែផ្នកពិនិត្យៃផ្ទេពាះ

១៩

១៨

១៧

១៦

១៥

១៤

១៣

៩
១០
១១
១២

ខ្ទង់ទី

សូមបនŉŁរពŜģល ែថĈំ ឬេធſЧŁរបŃąСន ែតŪតСវសរេសរប៊ЌចេខЬវវЋញេដЧមġីកុំឲŏ Ŭប់ចំនួនūសŉីពីរដង។

ឬ រេបងសង℮័យ។ ប៉ុែនŉŪបសិនďūសŉីមកជួបďេលЧកទីពីរ″មŁរ₧ត់ជួប េហЧយេĝែតŌនបŔΆដែដល

តូចďងធមŊ″ ឬ ធំďងΖយុៃនគភ៌, ŌនជំងឺŬмំៃរм ដូចď៖ ជំងឺេបះដូង, ជំងឺពកក, ជំងឺទឹកេĜមែផ∆ម, និង ជំងឺរេបង

ឬ ŪកΐេភųЧង, កមįស់Ĉប, ΖយុេលЧសពី៣៥ĂĖំ, ŌនŪបវតŉិŌនៃផĀេĵះ ឬ សŪŌលŌនបŔΆ, កមįស់សġСន

ŌនកូនេŪចЧន, ēųប់វះយកកូន, កូនេļųះ, ŌនŪបវតŉិēųក់ěម, ŌនŪបវតŉិកូន⅜ųប់េកЧត, ŌនŪបវតŉិបŪមОងŪកΐេភųЧង

ទឹកេļųះមុនេពលŪគប់ែខ, ក∆Ф តញឹកőប់ ឬ ďប់រហូត, ឈឺេĵះžųង
ំ ។ ក″ŉŪបឈមនឹងេŪýះ▫Ėក់ ដូចď៖

មិនសូវេរВបŪមះ ឬឈប់កេŪមЧក, ទŪមង់កូនមិនធមŊ″ (ទŪមង់Ĉរកទទឹងេĵះ ឬ បūŔĆសេជЧង) ŪបŁច់, ែបកេŪ⅜ម

ំ , ដេងΆЧមőប់ ឬ ពិģកដកដេងΆЧម, Ĉរក
ēųក់ěម, េសųក⅜ųង
ំ , ឈឺកĤលžųង
ំ , ŪសǻំងែភĖក, ŪគОនេłŉžųង

ែដលūសŉីមកជួបេលЧកដំបូង។ សŔňĈំងេĜះŌនដូចď៖ េលЧសěម, េហЧមៃដ, េហЧមមុខ ឬ េហЧមេជЧង,

េŪýះ▫Ėក់របស់Ūកសួងសុžភិģល។ ŪតСវសរេសរប៊ЌចŪកហម អំពីសŔňេŪýះ▫Ėក់ែដលរកេឃЧញេĝេពល

សរេសរសŔňបŪមОងŌនេŪýះ▫Ėក់ សŪŌប់ūសŉីŌនៃផĀេĵះេĉ″មពិធី⅜រďតិŪគប់Ūគងគų ីនិកŌតុļពýŊន

សŔňេŪýះ▫Ėក់/ūសŉីŌនៃផĀេĵះŌនេŪýះ▫Ėក់

ឌីŗ៉សŉСលិក ៨០ ម.ម.ģរត (mmHg)។

សរេសរďេលខរបស់ សុីសសŉСលិក និងឌីŗ៉សŉСលិក ។ ឧĈហរណ៍៖ សុីសសŉСលិក ១២០ ម.ម.ģរត (mmHg) និង

សŌįធěម

សូមសរេសរៃថĞែខĂĖំែដលŪតСវČក់េលЧកេŪŁយេĝកូេΐនសŌðល់។

ឬ ŪតСវសរេសរអក℮រ C (Ōនន័យ▫ ģនČក់Ūគប់) ŪបសិនេបЧ មិនĈន់ដល់េពលČក់េទ សូមសរេសរេលខ 0 ។

សរេសរ▫Ėំបİ˛រេត″ណូសែដលūសŉីŌនៃផĀេĵះģនទទួលពិតŪģកដ (ឧĈហរណ៍ TT1,TT2,TT3,TT4 ឬ TT5)

ទទួលǻмក់⅜ង
ំ Łរĵរេត″ណូស

ែតប៉ុេ₧
‼ ះ។

គូសសŔň (ü) េĝេពលែដលģនផŉល់▫Ėំ Mebendazole េĉឲŏ ūសŉី។ ចំេĵះែតŪតីŌសទី២ ឬទី៣ៃនΖយុៃផĀេĵះ

ទទួល▫Ėំ Mebendazole

សរេសរចំនន
ួ Ūýប់▫Ėំďតិែដក/Ζសុត
ី ហſСលក
ី ែដលģនផŉលឲ
់ ŏūសŉីសŪŌប់ŁរពŜģល។ ឧĈហរណ៍ ៖ ២៨ Ūýប់។

ģនទទួលŪýប់▫Ėំďតិែដក/ΖសុីតហſСលីក សŪŌប់ពŜģល

ករណីūសŉីមកពិនិតŏេលЧកដំបូង ឬសរេសរេលខ ៣០Ūýប់ កĖОងករណីែដលūសŉីមកទទួលŁរពិនិតŏបនŉ។

សរេសរចំនួនŪýប់▫ĖំែដលŪតСវផŉល់ឲŏ ។ ឧĈហរណ៍ ៖ សរេសរេលខ ៦០Ūýប់ ៃន▫Ėំďតិែដក/ΖសុីតហſСលីក កĖОង

ģនទទួលŪýប់▫Ėំďតិែដក/ΖសុីតហſСលីកសŪŌប់Łរĵរ

េĝចុងែខ។

គូសសŔň (ü) ឬ សរេសរេលខេរЬងសŪŌប់ūសŉីមកពិនិតŏៃផĀេĵះេលЧកទី៥ ឬេលЧសពី៥ដង, េហЧយŬប់ចំនួនសរុប

ពិនិតŏៃផĀេĵះេលЧកទី ៥ និង +

គូសសŔň (ü) ឬ សរេសរេលខេរЬងសŪŌប់ūសŉីមកពិនិតŏៃផĀេĵះេលЧកទី៤ េហЧយŬប់ចំនួនសរុបេĝចុងែខ។

ពិនិតŏៃផĀេĵះេលЧកទី៤

គូសសŔň (ü) ឬ សរេសរេលខេរЬងសŪŌប់ūសŉីមកពិនិតŏៃផĀេĵះេលЧកទី៣ េហЧយŬប់ចំនួនសរុបេĝចុងែខ។

ពិនិតŏៃផĀេĵះេលЧកទី៣

គូសសŔň (ü) ឬ សរេសរេលខេរЬង សŪŌប់ūសŉីមកពិនិតŏៃផĀេĵះេលЧកទី ២ េហЧយŬប់ចំនួនសរុបេĝចុងែខ។

ពិនិតŏៃផĀេĵះេលЧកទី២

គូសសŔň (ü) ឬ សរេសរេលខេរЬង សŪŌប់ūសŉីមកពិនិតŏៃផĀេĵះេលЧកដំបូង េហЧយŬប់ចំនួនសរុបេĝចុងែខ។

ពិនិតŏៃផĀេĵះេលЧកទី១

េសចក្តីែណនាំ

២៧

២៦

២៥

២៤

២៣

២២

២១

២០

ខ្ទង់ទី

េĝេពលមកពិនិតŏេŪŁយៗេទЬត ŪបសិនេបЧģនេធſЧេតសŉរួចេហЧយ សូមសរេសរ▫ (រួច)។

សរេសរ (មិនēųប់) ŪបសិនេបЧមិនģនេធſЧេតសŉ

សរេសរ (មិនដឹង) ŪបសិនេបЧýត់មិនģនទទួលលទť ផលេតសŉ ឬ

េបЧលទċ ផលអវЋជŌ
ą នŪតСវគូសសŔň (-) ឬ

េបЧលទċ ផលេតសŉវЋជŌ
ą នŪតСវគូស សŔň (+)

េបЧūសŉីេĜះēųប់េធſЧេតសŉ HIV ŪតСវសួរពីលទċ ផលេតសŉេĜះ

េបЧលទċ ផលេតសŉ HIV វЋជŌ
ą ន ŪតСវសរេសសŔň (+)

េបЧលទċ ផលេតសŉ HIV អវЋជŌ
ą ន ŪតСវសរេសរសŔň (-)

សŪŌប់លទċ ផលវЋជŌ
ą ន ឬ េបЧលទċ ផលអវЋជŌ
ą ន សូមសរេសរ (-)។ សរេសរេលខ “០” ŪបសិនេបЧមិនģនេធſЧេតសŉ។

សរេសរបŔąក់ŪបេភទៃនŪគОនČញ់។ ឧĈហរណ៍៖ PF+, PF++, PF+++ ឬ PV+, PV++, PV+++

េតសŉŪគОនČញ់

សរេសរលទċ ផលេតសŉេŢយេŪបЧសŔň វЋជŌ
ą ន (+) ឬអវЋជŌ
ą ន (-) ។ សរេសរេលខ “០” េបЧមិនģនេធſЧេតសŉ។

លទċ ផលេតសŉេមេŬគ⅜ſយ

=

=

លទċ ផលេតសŉេមេŬគេអដស៏

(ខĀង់ទី១) េទ េបЧūសŉីមិនģនពិនិតŏៃផĀេĵះ។

ឆųងែខ ŪតСវចុះេě
Ŋ ះ និងសរេសរៃថĞ ែខ ĂĖំ ែដលūសŉីģនទទួលលទċ ផលេតសŉěម ប៉ុែនŉមិនģច់ចុះេលខេរЬង

Ūបសិនďýត់មកទទួលលទċ ផលេតសŉេĝកĖОងអំឡОងេពលៃនែខដែដល។ កĖОងករណីūសŉីមកទទួលលទċ ផលេតសŉěម

សរេសរៃថĞ ែខ ĂĖំ ែដលūសŉីģនទទួលលទċ ផលេតសŉěម។ ŪតСវសរេសរេĝកĖОងជួរ ៃនៃថĞែដលūសŉី/ៃដគូģនេធſЧេតសŉ

ៃថĞ ែខ ĂĖំ ផŉល់លទċ ផល

បិទរģយŁរណ៍ ŪតСវ₧ត់ឲŏūសŉីមកទទួលលទċ ផលេĝេពលពិនិតŏៃផĀេĵះបĜĀប់។

សរេសរៃថĞ ែខ ĂĖំ ែដលūសŉីŪតСវģន₧ត់មកយកលទċ ផលៃនŁរេធſЧេតសŉěម។ ŪបសិនďៃថĞ₧ត់ចំេពល

ៃថĞ ែខ ĂĖំ ₧ត់មកយកលទċ ផលេតសŉ

េលЧកទី១។ េŪłពីេលЧកទី១ សូមសរេសរ ប៊ЌចេខЬវ ។

* េដЧមġីឲŏ İយŪសФលŬប់ េលខកូដសំ₧កěម ŪតСវសរេសរេŢយ ប៊ЌចŪកហម សŪŌប់ūសŉីែដលមកេធſЧេតសŉ

ឧĈហរណ៍ ៖ R០០០០១។

ខųФនឯង ឬបŃąСនពីកែនųងេផ℮ង (ឧĈហរណ៍ ៖ មកពីេសǻ OI/ART…) ŪតСវសរេសរេលខកូដែដលĜំមុខេŢយអក℮រ R

សរេសរេě
Ŋ ះមណŹលសុខļពែដលģនេធſЧេតសŉ េĝកូេΐនសŌðល់។ េបЧūសŉីŌនផĀក
О េមេŬគេអដស៍មកេŢយ

េលខកូដ W .......ďប៊ЌចេខЬវ (ឧĈហរណ៍ ៖ មកពីមណŹលសុខļព “ក” ែដលŌនេលខកូដ W០០០៣០) និងŪតСវ

េបЧūសŉីŌនផĀក
О េមេŬគេអដស៍មកេŢយខųФនឯង ឬបŃąСនពីមណŹលសុខļពេផ℮ងេĝៃផĀេĵះ េលЧកេនះŪតСវសរេសរ

េធſЧេតសŉěមែដរ េលខកូដŪតСវយកេលខរបស់Ūបពនċ ែតĜំមុខេŢយអក℮រ H, ឧĈហរណ៍៖ H ០០០០១។

រហូតេĉ េĈះបីŢច់ែខ ឬដំ₧ច់ĂĖំក៏េŢយ គឺមិនŪតឡប់មកេលខ ០០០០១ វЋញេឡЧយ។ ចំេĵះករណីៃដគូ

៥ខĀង់ ĜំមុខេŢយអក℮រ W Čប់េផŉЧមពីេលខ ០០០០១ េឡЧងេĉ ឧĈហរណ៍៖ W០០០០១ ″មលំŢប់េលខេរЬង

េបЧūសŉីŌនៃផĀេĵះសŊ័Ūគចិតឲ
ŉ ŏ បូមěម ŪតСវចុះេលខកូដសំ₧កěមកĖОងជួរេនះ ែដលŌនេលខĈំងអស់ចំនួន

េលខកូដសំ₧កěម

គូសសŔň (ü) កĖОងករណីūសŉីģនទទួលŁរŪបឹក⅝មុនេពលេធſЧេតសŉ។ េបЧមិនģនេធſЧ ŪតСវសរេសរ▫ (មិនģនេធſЧ)។

ព័ត៌ŌនមុនេពលេធſЧេតសŉ

=

=

=

=

=

=

គឺសួរពីŪបវតŉិេធſЧេតសŉěមរកេមេŬគេអដស៍កĖОងអំឡОងេពលŌនៃផĀេĵះេលЧកេនះ៖

⅜□នļពេមេŬគេអដស៍

េសចក្តីែណនាំ

៣៣

៣២

៣១

៣០

២៩

២៨

ខ្ទង់ទី

សូមសរេសរ E: សŪŌប់ករណីេលЧកែលង។

សូមសរេសរ V(Voucher): ŪបសិនេបЧýត់Ōនប័ណ‼សុខļព។ ឩĈហរណ៍៖ V

សូមសរេសរCBHI: សŪŌប់Łរបង់េŢយគំេŬងēĜŬм ប់រងសហគមន៍។

សូមសរេសរ HEF: សŪŌប់Łរបង់េŢយគំេŬងមូលនិធិសមធម៌។

សូមសរេសរ P: សŪŌប់Łរបង់លុយេŢយខųФនឯង។

រжពឹងទុក, ទីកែនųងែដលŪតСវេĉសŪŌលកូន ឬែណĜំឲŏ េŪបЧŪģស់មេធŜģយពនŜរកំេណЧត ឬបŔΆេផ℮ងៗ។

សរេសរចំណច
ុ សŌðល់សំžន់ៗ ែដលĈក់ទងនឹងūសŉីŌនៃផĀេĵះ។ ឧĈហរណ៍៖ Łរអប់រжសុខļព, ៃថĞសŪŌលកូន

សŌðល់

កĖОងខĀង់សŌðល់។

ŪបសិនេបЧŁរបង់ៃថųេសǻេŢយ HEF ឬ CBHI ឬ V សូមសរេសរេលខកូដែដលŪសង់េចញពីប័ណ‼េĜះ

=

=

=

=

=

ŪបេភទៃនŁរបង់ៃថųេសǻ

សរេសរេលខ “០” ŪបសិនេបЧមិនŌនŁរបŃąСនេĉកែនųងេផ℮ង។

សរេសរេě
Ŋ ះទីកែនųងែដលŪតСវបŃąСនūសŉីេĉ។ ឧĈហរណ៍៖ OI/ART ឬ គų ីនិកŁមេŬគ ឬមនĀីរេពទŏបែង∆ក…។

បŃąСនេĉ

ŪបសិនេបЧមិនģនេធſЧេតសŉ។

សរេសរលទċ ផលេតសŉďតិសរ˛ កĖОងទឹកេĜម េŢយេŪបЧសŔň វЋជŌ
ą ន (+) ឬអវЋជŌ
ą ន (-)។ សរេសរេលខ “០”

ďតិសរ˛

(-)។ សរេសរេលខ “០” ŪបសិនេបЧមិនģនេធſЧេតសŉ។

សរេសរលទċ ផលេតសŉΖល់ប៊ុយមីនកĖОងទឹកេĜម េŢយេŪបЧសŔň វЋជŌ
ą ន (+, ++, +++) ឬ េŪបЧសŔňអវЋជŌ
ą ន

Ζល់ប៊ុយមីន

មិនģនេធſЧេតសŉ។

សរេសរលទċ ផលŁរពិនិតŏេអម៉ូគС ų ប៊ГនďŪŁម(g) និងេអŌ៉តូŪគីត ďļគរយ (%)។ សរេសរេលខ “០” ŪបសិនេបЧ

េអម៉ូគС ų ប៊Гន, េអŌ៉តូŪគីត

េសចក្តីែណនាំ

ចំនួនūសŉីģនទទួលŪýប់▫Ėំďតិែដក/
ចំនួនūសŉីŌនៃផĀេĵះģនទទួល▫Ėំ
ចំនួនūសŉីŌនៃផĀេĵះŌនសŔňបŪមОង

ពិនិតŏេលЧកទី២
ពិនិតŏេលЧកទី៣
ពិនិតŏេលЧកទី៤

ចំនួនūសŉីែដលេធſЧេតសŉរកេមេŬគេអដស៏
ចំនួនūសŉីែដលŌនលទċ ផលេមេŬគ

ចំនួនūសŉីŌនៃផĀេĵះģនទទួល

Ζល់ប៊ុយមីន + (Albumin+)

ចំនួនūសŉីែដលŌនលទċ ផល

Ht 21-30%

(Sugar+)

ចំនួនūសŉីែដលŌនលទċ ផលďតិសរ˛ +

ǻмក់⅜ង
ំ Łរĵរេត″ណូសŪគប់

ចំនួនūសŉីŌនៃផĀេĵះģនទទួល

Hb 7-11 g/dl

ǻмក់⅜ង
ំ Łរĵរេត″ណូសេលЧកទី៥

ចំនួនūសŉីŌនៃផĀេĵះģនទទួល

ចំនួនūសŉីែដលŌន

ចំនួនūសŉីែដលŌន Ht<21%

ចំនួនūសŉីែដលŌន

ចំនួនūសŉីែដលŌន Hb<7g/dl

ចំនួនūសŉីŌនៃផĀេĵះģនទទួល

ǻмក់⅜ង
ំ Łរĵរេត″ណូសេលЧកទី៤

(Malaria+)

ចំនួនūសŉីែដលŌនលទċ ផលŪគОនČញ់

ចំនួនūសŉីŌនៃផĀេĵះģនទទួល

ǻмក់⅜ង
ំ Łរĵរេត″ណូសេលЧកទី៣

(Syphilis+)

ចំនន
ួ ūសŉីែដលŌនលទċ ផលេមេŬគ⅜ſយ

ចំនួនūសŉីŌនៃផĀេĵះģនទទួល

ǻмក់⅜ង
ំ Łរĵរេត″ណូសេលЧកទី២

េអដស៏បូក (HIV+) ថŊីៗេនះ

ǻмក់⅜ង
ំ Łរĵរេត″ណូសេលЧកទី១

េអដស៏បូក (HIV+) ពីមុនមក

ចំនួនūសŉីបŃąСនេĉ

និងេលЧស

ចំនួនūសŉីែដលŌនលទċ ផលេមេŬគ

ចំនួនពិនិតŏសរុប ១+២+៣+៤+៥

mmHg

ចំនួនūសŉីŌនសŌįធěម ≥140/90

ពិនិតŏេលЧកទី៥ និង េលЧសពី៥ដង

ថŊីេĝកĖОងែខេនះ

េŪýះ▫Ėក់ ឬក″ŉŪបឈមនឹងេŪýះ▫Ėក់

Mebendazole

ΖសុីតហſСលីក សŪŌប់Łរĵរ

Ζសុត
ី ហſСលក
ី ៣០Ūýប់សŪŌប់Łរĵរ

ចំនួនūសŉីģនទទួលŪýប់▫Ėំďតិែដក/

ពិនិតŏេលЧកទី១

ΖសុីតហſСលីក ៦០Ūýប់សŪŌប់Łរĵរ

ចំនួនūសŉីģនទទួលŪýប់▫Ėំďតិែដក/

ចំនួនūសŉីបŃąСនមកពី

េĝ HC/RH មូលŢťន សរុប

ŪតСវបូកសរុបរģយŁរណ៍កĖОង″Ŭងេនះ និងបិទļąប់និងេសЬវេŅពិនិតŏៃផĀេĵះមុនសŪŌល (Ŭល់ែខ)
េĝ HC/RH មូលŢťន សរុប

ទ្រមង់របាយការណ៍បូកសរុប្របចាំែខ

A15

េតសŉŪគОនČញ់

េអមូគС ų ប៊Гន/េអŌ៉តូŪគីត

១៨

១៩

A16

A14

A13

A12

A11

A10

A9

លទċ ផលេតសŉេមេŬគ⅜ſយ

ថŊីៗ

លទċ ផលេតសŉេមេŬគេអដស៏ (+)

ពីមុន

លទċ ផលេតសŉេមេŬគេអដស៏ (+)

ŌនេŪýះ▫Ėក់

សŔňេŪýះ▫Ėក់/ūសŉីŌនៃផĀេĵះ

ំ Łរĵរេត″ណូស
ទទួលǻмក់⅜ង

១Ūýប់

A8

១៧

១៦

១៥

១៤

១២

១១

ទទួល Mebendazol (500 mg)

ពŜģល

សŪŌប់

ហſСលីក

១០

ďតិែដក/Ζសុីដ

សŪŌប់Łរĵរ A7

ទទួលŪýប់▫Ėំ

៩

A6

េលЧកទី៥ និង+

៨

A5

A4

េលЧកទី៤

េលЧកទី៣

A3

A2

A1

ü

ü

ü

ü

ü

ü

េលខកូដ HMIS

៧

ŁរពិនិតŏៃផĀេĵះ

េលЧកទី២

៥
៦

េលЧកទី១

បŃąСនមកពី

ទិន្នន័យ

៤

១

ល.រ
ៃផĀេĵះមុនសŪŌល

េĝកĖОងខĀង់ទី២៨។

>8g/dl និង <8g/dl ពីបŃąីកត់Ū″ŁរពិនិតŏៃផĀេĵះមុនសŪŌល

Ŭប់ចំនួនūសŉីŌនៃផĀេĵះែដលŌនលទċ ផលេតសŉេអមូគС ų ប៊Гន/េអŌ៉តូŪគីត

ៃផĀេĵះ ពីបŃąីកត់Ū″ŁរពិនិតŏៃផĀេĵះមុនសŪŌល េĝកĖОងខĀង់ទី២៦។

Ŭប់លទċ ផលេតសŉេមេŬគ⅜ſយ (+) របស់ūសŉីែដលģនមកពិនិតŏ

ៃផĀេĵះ ពីបŃąីកត់Ū″ŁរពិនិតŏៃផĀេĵះមុនសŪŌល េĝកĖОងខĀង់ទី២៦។

Ŭប់លទċ ផលេតសŉេមេŬគ⅜ſយ (+) របស់ūសŉីែដលģនមកពិនិតŏ

កត់Ū″ŁរពិនិតŏៃផĀេĵះមុនសŪŌល េĝកĖОងខĀង់ទី២៥។

េតសŉěមរកេមេŬគេអដស៏ កĖОងកំឡОងេពលមកពិនិតŏៃផĀេĵះ ពីបŃąី

Ŭប់លទċ ផលេតសŉេមេŬគេអដស៏ (+) របស់ūសŉីែដលģនសŊ័Ūគចិតេŉ ធſЧ

ពីបŃąីកត់Ū″ŁរពិនិតŏៃផĀេĵះមុនសŪŌល េĝកĖОងខĀង់ទី២០។

Ŭប់ចំនួនេតសŉេមេŬគេអដស៏ (+) របស់ūសŉីែដលģនមកពិនិតŏៃផĀេĵះ

ៃផĀេĵះមុនសŪŌល េĝកĖОងខĀង់ទី១៩។

Ŭប់ចំនួនūសŉីŌនៃផĀេĵះបŪមОងŌនេŪýះ▫Ėក់ ពីបŃąីកត់Ū″Łរពិនិតŏ

ŁរពិនិតŏៃផĀេĵះមុនសŪŌល េĝកĖОងខĀង់ទី១៧។

ំ Łរĵរេត″ណូស ពីបŃąីកត់Ū″
Ŭប់ចំនួនūសŉីែដលģនទទួលǻмក់⅜ង

មុនសŪŌល េĝកĖОងខĀង់ទី១៦។

ទី២ និងទី៣ៃនΖយុៃផĀេĵះ) ពីបŃąីកត់Ū″ŁរពិនិតŏៃផĀេĵះ

Ŭប់ចំនួនūសŉីែដលģនទទួល Mebendazole (500 mg) (កĖОងŪតីŌស

ពŜģល ពីបŃąីកត់Ū″ŁរពិនិតŏៃផĀេĵះមុនសŪŌល េĝកĖОងខĀង់ទី១៥។

Ŭប់ចំនួនūសŉីែដលģនទទួលŪýប់▫Ėំďតិែដក/ΖសុីដហſСលីក សŪŌប់

Łរĵរ ពីបŃąីកត់Ū″ŁរពិនិតŏៃផĀេĵះមុនសŪŌល េĝកĖОងខĀង់ទី១៤។

Ŭប់ចំនួនūសŉីែដលģនទទួលŪýប់▫Ėំďតិែដក/ΖសុីដហſСលីក សŪŌប់

ពិនិតŏៃផĀេĵះមុនសŪŌល េĝកĖОងខĀង់ទី១៣។

Ŭប់ចំនួនūសŉីែដលģនមកពិនិតŏៃផĀេĵះេលЧកទី៥ និង+ ពីបŃąីកត់Ū″Łរ

ៃផĀេĵះមុនសŪŌល េĝកĖОងខĀង់ទី១២។

Ŭប់ចំនួនūសŉីែដលģនមកពិនិតŏៃផĀេĵះេលЧកទី៤ ពីបŃąីកត់Ū″Łរពិនិតŏ

ពិនិតŏៃផĀេĵះមុនសŪŌល េĝកĖОងខĀង់ទី១១។

Ŭប់ចំនួនūសŉីែដលģនមកពិនិតŏៃផĀេĵះេលЧកទី៣ ពីបŃąីកត់Ū″Łរ

ៃផĀេĵះមុនសŪŌល េĝកĖОងខĀង់ទី១០។

Ŭប់ចំនួនūសŉីែដលģនមកពិនិតŏៃផĀេĵះេលЧកទី២ ពីបŃąីកត់Ū″Łរពិនិតŏ

ៃផĀេĵះមុនសŪŌល េĝកĖОងខĀង់ទី៩។

Ŭប់ចំនួនūសŉីែដលģនមកពិនិតŏៃផĀេĵះេលЧកទី១ ពីបŃąីកត់Ū″Łរពិនិតŏ

Ŭប់ចំនួនūសŉីែដលģនបŃąСនមកពីកែនųងេផ℮ង ពីបŃąីកត់Ū″Łរពិនិតŏ

ការែណនាំ

េសចក្តីែណនាំស្តីពីការបំេពញទិន្នន័យ
ក្នុងស្រមង់ទិន្នន័យែផ្នកពិនិត្យៃផ្ទេពាះមុនស្រមាល

A23

ទី២ (២)
A3

ទី១ (១)
A2

A4

ទី៣ (៣)

ពិនិតŏេលЧក

A5

ទី៤ (៤)

ពិនិតŏេលЧក

A6

ទី៥ (៥)

ពិនិតŏេលЧក

A8

A7

សរុប

⅜ŵបឋមសិក⅝ School

ចុះ″មភូមិ Outreach

េĝមណŹលសុខļព (HC)

Łរផŉល់េមបង់Ţហ℮Оល

Ūស

Ūប

Ūប

Ūស

កុŌរ 24-59 ែខ

កុŌរ 12-23 ែខ

Ūប

A19

េចញេĉ

ūសŉីបŃąСន

Ūស

A9

4 ែខ-9 ែខ

ūសŉីŌនៃផĀេĵះ

ŁរពŜģលŪýប់▫Ėំďតិែដក

កុŌរ 6 ĂĖំ -15 ĂĖំ

មណŹលសុខļព (៤២Ūýប់)

ďតិែដក(កĖОងនិងេŪł)

ūសŉីេŪŁយសំŬលកូនទទួល

ŁរបŃĆО ះŪពСន-េមបង់Ţហ℮Оល (Deworming: Mebendazole)

ជួបេលЧកទី២(៣០Ūýប់)

ជួបេលЧកទីមួយ(៦០Ūýប់)

មណŹលសុខļព (៤២Ūýប់)

ūសŉីេŪŁយសំŬលកូនទទួលďតិែដក(កĖОងនិងេŪł)

A10

េŪýះ▫Ėក់

បŪមОងŌន

ៃផĀេĵះ

ជំនួនūសŉីŌនៃផĀេĵះģនទទួល

A1

A2+A3+
A4+A5+A6

៤+៥+ _

បŃąСនមកពី
១+២+៣+

ពិនិតŏសរុប

Łរទទួលďតិែដក-ΖសុីដហſСលីក (Folic acid and iron supplementation)

ពិនិតŏេលЧក

ពិនិតŏេលЧក

ŁរពិនិតŏៃផĀេĵះមុនសំŬល និងŁរŪ⅜វŪďវរកៃផĀេĵះបំរុងŌនេŪýះ▫Ėក់

ŁរពិនិតŏៃផĀេĵះមុនសŪŌល (Antenatal Care)

ūសŉីបំេĦកូន

ŁរពŜģលŪýប់▫Ėំďតិែដក

A12

Ōន HIV+

ចំនួនūសŉីេŪŁយសំŬលģនទទួល

A12+A13

ěម HIV

ចិតេធſ
ŉ Чេតសŉ

េĵះសŊ័Ūគ

ūសŉីŌនៃផĀ

ūសŉីŌនៃផĀេĵះ

Ŭប់Łរបង់ៃថųេសǻ េŢយករណីេលЧកែលង ែដលŌនសរេសរអក℮រ E
េĝកĖОងខĀង់ទី៣២ ពីបŃąីកត់Ū″ŁរពិនិតŏៃផĀេĵះមុនសŪŌល។

Ŭប់ករណីបង់លុយេŢយខųФនឯង ែដលŌនសរេសរអក℮រ V េĝកĖОង
ខĀង់ទី៣២ ពីបŃąីកត់Ū″ŁរពិនិតŏៃផĀេĵះមុនសŪŌល។

Ŭប់Łរបង់ៃថųេសǻ ŪបសិនេបЧŌនបណ‼ស
័ ខ
ុ ļព ែដលŌនសរេសរអក℮រ
CBHI េĝកĖОងខĀង់ទី៣២ ពីបŃąីកត់Ū″ŁរពិនិតŏៃផĀេĵះមុនសŪŌល។

Ŭប់Łរបង់ៃថųេសǻេŢយēĜŬм ប់រងសហមគន៍ ែដលŌនសរេសរអក℮រ
HEF េĝកĖОងខĀង់ទី៣២ ពីបŃąីកត់Ū″ŁរពិនិតŏៃផĀេĵះមុនសŪŌល។

Ŭប់Łរបង់ៃថųេសǻេŢយគំេŬងមូលនិធិសមធម៌ ែដលŌនសរេសរ
អក℮រ P េĝកĖОងខĀង់ទី៣២ ពីបŃąីកត់Ū″ŁរពិនិតŏៃផĀេĵះមុនសŪŌល។

Ŭប់ចំនួនūសŉីŌនៃផĀេĵះែដលŌនលទċ ផលេតសŉďតិសរ˛ (+) ពីបŃąី
កត់Ū″ŁរពិនិតŏៃផĀេĵះមុនសŪŌល េĝកĖОងខĀង់ទី៣០។

ពីបŃąីកត់Ū″ŁរពិនិតŏៃផĀេĵះមុនសŪŌល េĝកĖОងខĀង់ទី២៩។

Ŭប់ចំនួនūសŉីŌនៃផĀេĵះែដលŌនលទċ ផលេតសŉΖល់ប៊ុយមីន (+)

របាយការណ៍សរុប្របចាំែខ
ស្រមាប់កម្ម វីធីគាំពារមាតា និងទារក

E: ករណីេលЧកែលង

២៦

A21
A22

CBHI: គំេŬងēĜŬм ប់រងសុខļព
សហគមន៍

២៥ V: ប័ណ‼សុខļព

២៤

A20

A18

២៣ HEF: គំេŬងមូលនិធិសមធម៌

ďតិសរ˛

A17

A19

ទឹកេĜម

Ζល់ប៊ុយមីន

២២ P: បង់លុយេŢយខųФនឯង

២១

២០

ស្រមង់ទិន្នន័យ្របចាំែខែផ្នកពិនិត្យៃផ្ទេពាះមុនស្រមាល
េលខខĀង់កĖОង
បŃąីកត់Ū″
៦

ៃនែខ..............ĂĖំ.............
បŃąСនមកពី

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Total Code
A1

េលЧកទី១

A2

េលЧកទី២

A3

េលЧកទី៣

A4

េលЧកទី៤

A5

េលЧកទី៥ និង+

A6

សŪŌប់Łរĵរ

A7

សŪŌប់ពŜģល

A8

១៦

ទទួល Mebendazol (500 mg) ១Ūýប់

A9

១៩

សŔňេŪýះ▫Ėក់/ūសŉីŌនៃផĀេĵះŌនេŪýះ▫Ėក់

A10

២០

⅜□នļពេមេŬគេអដស៍

A11

ą ន (+)
លទċ ផលេតសŉេមេŬគ វЋជŌ

A12

២៦

លទċ ផលេតសŉេមេŬគ⅜ſយ

A14

២៧

េតសŉŪគОនČញ់

A15

២៨

េអមូគС ų ប៊Гន/េអŌ៉តូŪគីត

A16

៩-១០-១១១២-១៣

១៤
១៥

២៥

២៩
៣០

៣១

៣២

ŁរពិនិតŏៃផĀេĵះ

ទទួលŪýប់▫Ėំďតិ

ែដក/ΖសុីដហſСលីក

េអដស៍

ទឹកេĜម

អវЋជŌ
ą ន (-)

A13

Ζល់ប៊ុយមីន

A17

ďតិសរ˛

A18

បŃąСនេĉ

A19

P: បង់លុយេŢយខųФនឯង

A20

HEF: គំេŬងមូលនិធិសមធម៌

A21

CBHI: គំេŬងēĜŬм ប់រងសុខļពសហគមន៍

A22

V: ប័ណ‼សុខļព

A23

E: ករណីេលЧកែលង

A24

