ស្ថានទូតអូស្ត្ស្ថាលី
ភ្នំពេញ
ពេចក្ដីប្រកាេេ័ត៌មាន
ការពលើក្ក្ំេេ់េខ
ុ ភាេរនាេូជ េុខភាេមាតា និងទារក្ក្នងប្រពទេក្ម្ព
ជា
ុ
ុ
ថ្ងៃននេះ ស្ថានទូតអូស្ត្ស្ថាលី ក្រសួងសុខាភិ បាល អងគការសនរ្គេះរុ មារ អងគការឃែរ និងអងគការមា៉ា រ ីសាូប
អនារៈជាតិ រួមគ្នារាុងភាពជាឃែគូ នែើមបីន្វើឲ្យក្បនសើរន

ើងនូវសុខភាពបនាពូជ សុខភាពមាតា និងទាររតាមរយៈ

ពិ្ីសនមាោ្ការផ្ាួចនផ្ាើមងមីមួយ សក្មាប់រយៈនពល៣ឆ្ាាំ គឺរមមវ ិ្ីរម
ួ គ្នា នែើមបីជួយជី វ ិតមាតា និងទាររ។
គាំនិតផ្ាួចនផ្ាើមងមីននេះ គឺ ភាពជាថ្ែគូឃែលក្តូវបានបនងកើតន

ើង នែើមបីនក្បើក្បាស់ និងពក្ងឹងជាំនាញ និងតួ

នាទីរបស់ថ្ែគូទាាំងអស់ឲ្យ សនក្មចបានជាលទធផ្លលអក្បនសើរ។ វានឹងផ្ារភាាប់ ការផ្ាល់មូលនិ ្ិពីរដ្ឋាភិបាលអូ
ស្ត្ស្ថាលី បទពិនស្ថ្ន៍ រាុងការអនុវតារបស់អងគការមិនឃមនរដ្ឋាភិបាលទាាំង៣ និងការែឹរនាាំនគ្នលននោបាយ
របស់ក្រសួងសុខាភិ បាល រាុងការន្វើឲ្យក្បនសើរន

ើង នូ វនសវាសុខភាពបនាពូជ សុខភាពមាតា និងទាររ។

ឯរឧតាម ស្ថស្ត្ស្ថាចារយ ពអង ហួត រែានលខា្ិ ការក្រសួងសុខាភិ បាល បានមានក្បស្ថសន៍ ៖ “រមមវ ិ្ី រម
ួ
គ្នា នែើមបីជួយជីវ ិតមាតា និងទាររ រួមជារមាលាំងបឃនាមែល់រាជរដ្ឋាភិ បាល និងអងគការមិ នឃមនរដ្ឋាភិ បាជាថ្ែគូ រ
នានា រាុងការសនក្មចនគ្នលនៅថ្នឃផ្នទី សក្មាប់ពននលឿនការកាត់បនាយមរណៈភាពមាតា និងទាររ”។
រមមវ ិ្ីរម
ួ គ្នានែើមបីជួយជីវ ិតមាតា និងទាររ មានការនតាតជាពិនសសមួ យ នលើការផ្ាល់នសវាសុខភាពបនា
ពូជ សុខភាពមាតា និងទាររក្គប់ក្ជុងនក្ជាយ នក្កាមការផ្ាល់នសវារមម នៅរាុងនខតាថ្នភូ មិភាគឥស្ថនា។ រមមវ ិ្ីរ៏
នឹងន្វើឲ្យក្បនសើរន

ើងនូវគុ ណភាពនសវាសុខភាពបនា ពូជ ជាពិនសសែល់ស្ត្សាីវយ័នរមងឃែលរាំពុងន្វើការនៅរាុង

នរាងចក្រកាត់ នែររាុងទី ក្រុងភាាំនពញ និងនខតារណ្ត
ា ល។
មានក្បស្ថសន៏ នៅរាុងពិ ្ីសនមាោ្នៅរាុងស្ថានទូតអូស្ត្ស្ថាលីរុងទី
ា
ក្រុងភាាំនពញ នោរជាំទាវ

Alison

Burrows ឯរអគគរាជទូតអូស្ត្ស្ថាលីក្បចាាំរមោុជា បានមានក្បស្ថសន៍ ថា “រដ្ឋាភិ បាលអូ ស្ត្ស្ថាលីនពញចិតានឹងនៅរាុង
ភាពជាថ្ែគូឃែលនឹងជួ យែល់ស្ត្សាីទាាំងឡាយ ជាពិ នសស ស្ត្សីនា ៅរាុងនខតាឆ្ៃយៗ និ ងស្ត្សីឃា ែលមរន្វើការនៅ
នរាងចក្ររាុងក្រុងភាាំនពញ និ ងនខតារណ្ត
ា ល បានទទួ លនូ វនសវាសុខភាពបនាពូជ សុខភាពមាតានិងទាររលអ

ក្បនសើរ”។ រដ្ឋាភិបាលអូ ស្ត្ស្ថាលីនឹងផ្ាល់ជាងវ ិការចាំនួន ១៤ោនែុោលរអូ ស្ត្ស្ថាលី ែល់ភាពជាថ្ែគូ សាំរាប់រយៈនពល
៣ឆ្ាាំ ពី២០១៣ ែល់២០១៦។
រាុងពិ្ីសនមាោ្ននាេះ នោរស្សី ស្ថាវ ហ្សូតាលីស នាយិការក្បចាាំក្បនទស អងគការឃែរអនារជាតិ បាន
ពនយល់ថា “ រមមវ ិ្ីរម
ួ គ្នានែើមបីជួយជីវ ិតមាតានិងទាររ រ ាំពឹ ងថានឹងអាចជួយែល់ស្ត្សាីជិត១៨ ០០០នារ់ រាុងនខតា៤
នៅភូមិភាគឥស្ថនា សាំរាលរូ ននដ្ឋយមានការជួយពី ឆ្មបជាំ នាញ។ ននេះនឹងផ្ាល់ែល់មាតានិងទាររជាមួយ ការឃង
ទាាំជាស្ថរវនា រាុងអាំ

ុងនពលក្បរបនដ្ឋយនក្គ្នេះថាារ់ ជុាំវ ិញការសាំរាលរូ ន នែើមបីជួយកាត់បនាយមរណៈភាពមាតា

និងទាររ ”។
នោរស្សី នសានហ្វនី វ ៉ាលន

ច នាយិការក្បចាាំក្បនទស អងគការមា៉ា រ ីសាូបអនារជាតិ បានផ្ាល់នោបល់ថា “

ស្ត្សីវា យ័នរមងជានក្ចើនមរពីបណ្ត
ា នខតានានាន្វើការនៅរាុងនរាងចក្រកាត់នែរនៅជុាំវ ិញទីក្រុងភាាំនពញនហ្ើយមិនអាច
ទទួលបាននសវាសុខភាពបនាពូជ សុខភាពមាតាឃែលពួរនគក្តូវការនទ។ រមមវ ិ្ីរម
ួ គ្នានែើមបីជួយជីវ ិតមាតានិង
ទាររនឹងជួ យ ផ្ាល់ឲ្យពួរនគនូវព៌ត័មាននិងនសវា ែូ នចាេះពួ រនគអាចឃងទាាំសុខភាពរបស់ពួរនគបាន ”។
រមមវ ិ្ីមានការនតាតខាលាំងនៅនលើនមនរៀននិងបទពិ នស្ថ្ន៍ ឃែលបានមរពីនជាគជយ័និងឧបសគគនានា។
នោរ ឃអនក្រូ មួរ នាយរក្បចាាំក្បនទសអងគការសនរ្គេះរុ មារក្បនទសរមោុជា បានមានក្បស្ថសន៏ ថា “រមមវ ិ្ីរម
ួ គ្នា
នែើមបីជួយជីវ ិតមាតានិងទាររនឹងន្វើឲ្យនមនរៀននិងបទពិនស្ថ្ន៍ ឃែលបានមរពី អងគការមិនឃមនរដ្ឋាភិបាល បាន
ឃចររ ាំឃលរជាមួ យរដ្ឋាភិបាលរមោុជា នែើមបីជួយន្វើឲ្យក្បនសើរន

ើងនូវនសវារមមរបស់ពួរនគរាុងរយៈនពលឃវង”។

រមមវ ិ្ីរម
ួ គ្នានែើមបីជួយជីវ ិតមាតានិងទាររនឹងផ្ារភាាប់ ជាមួ យថ្ែគូអភិ វរឍន៍សាំខាន់ៗនែើ មបីឃចររ ាំឃលរនម
នរៀននិងបទពិ នស្ថ្ន៍ និងកាត់បនាយសរមមភាពជាន់ គ្នានៅរាុងរមមវ ិ្ី ែូ នចាេះក្គប់ ថ្ែគូ ទាាំងអស់អាចមានលទធភាព
គ្នាំក្ទែល់រាជរដ្ឋាភិ បាលរមោុជា ឲ្យសាំនរចបានតាមនគ្នលនៅថ្នឃផ្នទី សាំរាប់ពននលឿនការកាត់បនាយមរណៈភាពមា
តានិងទាររ។
ចាប់តាាំងពី ឆ្ាាំ២០០៧មរ ក្បនទសអូស្ត្ស្ថាលីបានផ្ាល់ជាំនួយរហ្ូតែល់៨០ោនែុ ោលរអូ ស្ត្ស្ថាលី ែល់វ ិស័
យសុខាភិបាលនៅក្បនទសរមោុជា។ អូស្ត្ស្ថាលីន្វើការជាមួ យស្ថាបន័ នានារបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ពហ្ុភាគី និងនទវ
ភាគីថ្ែគូ មាាស់ជាំនួយ អងគការមិនឃមនរដ្ឋាភិបាល និងសហ្គមន៍រុងស្សុ
ា
រ នែើមបីន្វើឲ្យក្បនសើរន

ើងនូ វនសវាសុខ

ភាពសាំរាប់ សុខភាពក្បនសើរនៅរាុងសហ្គមន៍។
អងគការឃែរជាអងគការមនុសស្ម៌អនារជាតិឃែលនតាតនលើការពក្ងឹងភាពអង់អាចែល់ស្ត្សាីនិងរុមារ ី ។ នៅ
ក្បនទសរមោុជាអងគការឃែរនតាតជាពិ នសសនៅនលើក្រុមស្ត្សាីក្រី ក្រនិង្យរងនក្គ្នេះ នហ្ើយនិងជនជាតិ ភាគតិច
ឃែលបាត់បង់ឪកាស នែើមបីធានាថាពួរនគមានឪកាសនសមើរគ្នារាុងការទទួ លបានការផ្ាល់នសវាសុខភាពឃែលមាន
គុណភាព ការអប់ រ ាំនិងមុខរបរចិញ្ាឹមជី វ ិត។ នៅនក្កាមរមមវ ិ្ីរម
ួ គ្នានែើមបីជួយជីវ ិតមាតានិងទាររ អងគការឃែរនឹង
នតាតនលើការន្វើឲ្យក្បនសើរន

ើងនូ វគុណភាពថ្នការផ្ាល់នសវាសុខភាព ធានាថាសហ្គមន៍អាចមានលទធភាព

ទទួលបាន និងនក្បើ ក្បាស់នសវាសុខភាពបនាពូជ សុខភាពមាតានិងទាររ ន្វើការជាមួ យនរាងចក្រកាត់នែរនែើមបី
ន្វើឲ្យរមមររ រមមការ ិនីនរើនន

ើងនូវការទទួលបាននិងនក្បើ ក្បាស់នសវាសុខភាពបនាពូជ សុខភាពមាតានិងទាររ

និងចូលរួមចាំឃណររាុងរមមភាព ភាពជាថ្ែគូ។

អងគការមា៉ា រ ីសាូបអនារជាតិរមោុជា ជាអារែឹរនាាំរុងការផ្ា
ា
ល់នសវាសុខភាពបនាពូជ សុខភាពផ្លូវនភទ។ អងគ
ការមា៉ា រ ីសាូបអនារជាតិរមោុជា នបាជាានឹងបនងកើនការទទួលយរបាននសវាភាពបនាពូជ សុខភាពផ្លូវនភទគុណភាពខោស់
មានសុវតាិភាពនិងអាចររបាន នែើមបីឲ្យបុ រសនិងស្ត្សាីនៅរាុងក្បនទសរមោុជាអាចរស្ថងអនាគតភលឺថាលសាំរាប់ពួរនគ
និងក្គួស្ថររបស់ពួរនគ។ នៅនក្កាមរមមវ ិ្ីរម
ួ គ្នានែើមបីជួយជីវ ិតមាតានិងទាររ អងគការមា៉ា រ ីសាូបអនារជាតិ រមោុជា ថ្ែ
គូជាមួយក្រសួងសុខាភិបាលរាុងការបណុា េះបណ្ត
ា លអារផ្ាល់នសវា បនងកើនសមតាភាពក្រសួងសុខាភិ បាល និង ន្វើ
ឲ្យចាំនរ ើនន

ើងនូ វគុណភាពនិ ងការទទួ លបាននសវាសុខភាពបនាពូជនៅទូទាាំងក្បនទស។ សរមមភាពរបស់អងគការ

មា៉ា រ ីសាូបអនារជាតិរមោុជា បនងកើនចាំនណេះែឹង និងការយល់ែឹងពីសុខភាពបនាពូជ និងកាត់ បនាយឧបសគគហ្ិរញ្ញ វតាុ
ចាំន

េះស្ត្សាី និងបុរស រាុងការទទួលបានមន្ោបាយពនោរាំនណើតជាជាំនរ ើសរបស់ពួរនគ។ តាំបន់ពិនសសឃែល អងគ

ការមា៉ា រ ីសាូបអនារជាតិ រមោុជានតាតនៅនលើ គឺតក្មូវការឃផ្ារសុខភាពបនាពូជរបស់រមមររ រមមការ ិនី នៅនរាងចក្រ
កាត់នែររាុងភាាំនពញនិងខតារណ្ត
ា ល។

អងគការសនរ្គេះរុ មារ (Save the Children) គឺជាអងគការសិទិធរុមារអនារជាតិមួយ ឃែលក្តូវបានបនងកើតន
នៅរាុងឆ្ាាំ ១៩៩១ នែើមបីពុេះ

ើង

ររាុងការជួ យនលើររមោស់សិទិរ
ធ ុមារ នែើមបីជួយឱ្យពួរនគទទួលបានសកាានុពល

នពញនលញ។ នៅរាុងក្បនទសរមោុជា អងគការសនរ្គេះរុ មារ មានបទពិ នស្ថ្ន៍ ជាង២០ឆ្ាាំ នលើឃផ្ាររមមវ ិ្ីសុខភាព
នដ្ឋយនតាតការយរចិតាទុរដ្ឋរ់ នលើការពក្ងឹងវ ិ្ីស្ថស្ត្សាថ្នការឃងទាាំបនាពីមូលដ្ឋានសុខាភិបាលែល់សហ្គមន៍
ឃែលវ ិ្ីស្ថស្ត្សាននេះ អាចនលើររមោស់ការផ្ាល់នសវារមមក្បរបនដ្ឋយសម្ម៌ ឃផ្ារនសវារមមសុខភាពែាំណរពូជ និង
ឃផ្ារគ្នាំ

រមាតា និងទាររ ជូ នែល់ស្សីា ទាររនទើប នរើត ក្ពមក្រុមក្គួស្ថររបស់ពួរនគ។ តាមរយៈ ភាពជាថ្ែគូ

នែើមបីជួយសនរ្គេះជីវ ិត អងគការសនរ្គេះរុ មារ នឹងនតាតនគ្នលនៅនលើក្បជាជន ឃែលជួបការលាំបារ និងឃែលក្តូវ
សងគមនបាេះបង់នចាល នៅរាុងនខតាសឹង
ទ ឃក្តង និងក្រនចេះ។ អងគការសនរ្គេះរុ មារ រាំពុងបាំ នពញការ្រននេះជាមួ យ
មនទីរសុខាភិ បាល និងបណ្ត
ា ស្សុរក្បតិបតាិការ នែើមបីឃរលមអនសវារមមសុខភាព នៅថាារ់ មូលដ្ឋានសុខាភិបាល។
គនក្មាងននេះ នឹងជួយពក្ងឹងឃផ្ារតក្មូវការសហ្គមន៍ផ្ងឃែរ សក្មាប់គុណភាពនសវារមមសុខភាព និងការចូ លរួម
ែ៏សរមមរុងក្បព័
ា
នធសុខាភិ បាល។
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