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និងឿរពើាបាលជំងឺរធបង

ទំព័រទី ១ ៃៃ ៩

សិទ្ធិមនុសើឝ និងជំងឺរធបង
ធេតុអ្វីត្តូវមានធសចក្តីណែនំធនេះ?

េសចែតីែែនំេៃេះ គឺសរាប់អនែែដលាៃជំងឺរេបង មៃុសើឝែដលៃយរងេរេេះពីជំងឺរេបង ៃិងអនែែដលផ្តលឿ
់ រែែទំអនែ
ជំងឺរេបង។ េសចែតីែែនំេៃេះាៃេេលបំែងពៃើយល់ពីសតង់៉រសាែល សរាប់ឿរែែទំជំងរឺ េបង ែដលរួមាៃទំង
េសវាេផ្ើឝងៗ ែដលអនែាៃសិទធិររូវទទួលបាៃ។ េសចែតីែែនំេៃេះ ាៃេេលបំែងបញ្ជើែព
់ ស
ី ិទធិរបស់អនែ ទែ់ទង
េៅៃឹងឿរឿរពារជំងឺរេបង ឿរេ្វើេរសត ឿរពើាបាល ៃិងឿរែែទំ។ េេលេៅរបស់េយើង គឺសរាប់មៃុសើឝែដលទទួល
រងផ្លបេះពាល់េ៉យជំងឺរេបង ាៃឿរយល់ដឹងថា េរើេៅេពលណា ែដលពួែេគ ៃឹងទទួលបាៃឿរែែទំែដលាៃ
ែរមិរខ្ពស់បផ្
ំ ុរ ែដលអាចជួយេអាយពួែេគេអាយេសនើសុំៃូវសតង់៉រែដលាៃឿរទទួលសាគើល់ំសាែល។

ធតើអ្វីធៅជាបទ្ោឋើនសតង់ោរណែលមានឿរទ្ទ្ួលស្គើល់ជាស្ក្ល?
អងឿរសុខ្ភាពពិភពេោែ (WHO) គឺំអងឿររបស់សហរបំំរិ (UN) ែដលាៃជំនញៀងែផ្នែសុខ្ភាព។
ែផ្នែមួយៃៃឿរៃររបស់អងឿរសុខ្ភាពពិភពេោែគឺផ្ល
ត ់ឿរែែនំ

ែនហងដំេែើរឿរៃៃឿរែំែរ់សតង់៉រ

ៃិងេេល

ឿរែ៍ែែនំនន សរាប់ឿរបៃកើរ ឿរេ្វើេោគវិៃិចឆ័យ ៃិងឿរពើាបាលជំងរឺ េបង។ បទ៉ឋើៃសតង់៉រទំងេៃេះជួយដល់
អនែេ្វើេេលៃេោបាយ ៃិងអាំញើ្រសុៀភិបាល េដើមបើ ីេរៀបចំែផ្ៃឿរ ៃិងផ្តលជ
់ ូៃៃូវែមមវិ្ីសុៀភិបាលរបស់របេទស
ពួែេគ ែដលេេរពឿរពារ ៃិងបំេពញៃូវសិទធិរបស់មៃុសើឝរគប់រូប ែនង
ហ ឿរទទួលបាៃេសវាសុខ្ភាព ៃិងសិទម
ធិ ៃុសើឝែដល
ពាែ់ព័ៃធដៃទេផ្ើឝងេទៀរ។
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ធតើអ្វីជាសិទ្ធិមនុសើឝ និងធេតុអ្វីបានជាវាមានស្រៈសំៀន់ចំធ

េះអ្នក្ណែលរងផលបេះ

ល់ធោយជំងឺរធបង?

អនែែដលាៃជំងឺរេបង ៃិងអនែែដលរបឈមំមួយៃឹងជំងឺរេបង ាៃមូល៉ឋើៃសិទម
ធិ ៃុសើឝរបស់ពួលេគ។ រ៉ឋើភិបាលាៃ
ឿរពវែិចផ្
ច លឡវចើាប់េរឿមចើាប់អៃតរំរិ ចើាប់រប
ំ ៃ់ ៃិងចើាប់ែង
នហ រសុែែនហងឿរផ្តល់ឿរេេរព ឿរឿរពារ ៃិងេ្វើឲយើ ពួែេគ
យល់ពីសិទធិមៃុសើឝទំងេៃេះ។ សិទធិមៃុសើឝគឺាៃលែែ:សែល ែដលពួែេគានើែ់ៗាៃ។ សិទិធមៃុសើឝគឺមិៃអាចខ្ែឌ
ផ្ឍើច់ ាៃលែែ:អ្ើារស័យេនើ ៃិងាៃទំនែ់ទំៃងំមួយេនផ្
ើ ងែដរ។ េនេះាៃៃ័យថា សិទធិមៃុសើឝាៃសារៈសំៀៃ់
េសមើេនើ ពឹងពាែ់េេនើ ៅវិញេៅមែ េហើយាៃទំនែ់ទៃ
ំ ងោឝើងជិរសនិរំមួយេន។
ើ េបើយែេចញសិទធិណាមួយផ្តលផ្
់ ល
បេះពាល់ដល់សិទធិមួយេទៀរ។
សិទិធមៃុសើឝំេរចើៃ ាៃសារៈសំៀៃ់ចំេពាេះអនែែដលរងផ្លបេះពាល់េ៉យជំងឺរេបង។ សិទធិទង
ំ េៃេះ ាៃេៅែនហងសៃធិ
សញ្ញអ
ើ ៃតរំរិ ៃិងែនហងថានើែរ
់ ំបៃ់ ៃិងែ៏ាៃែចងែនង
ហ រដឋ្មមៃុ្ញនៃៃបណាតាើរបេទសៃីមយ
ួ ៗែនហងពិភពេោែ។ សិទទ
ធិ ំងេនេះ
រួមប្ចឡល សិទធិរស់ោៃាៃជីវិរ សិទទ
ធិ ទួលបាៃេសវាសុខ្ភាព សិទធិមៃ
ិ ររូវបាៃេគេរើសេអើង សិទធិទទួលបាៃេសរើភាពេពញ
េលញ សិទធិទទួលបាៃែផ្នែវិទើាសាស្រសត សិទធិទទួលឿរពិេរេេះេោបល់ សិទធិទទួលព័រា
៌ ៃ សិទឯ
ធិ ែជៃភាព សិទធិែនហងឿរ
ចូលរួម េសរើភាពពីឿរេ្វើទរុែែមម ៃិងអំេពើេែរេៅ អមៃុសើឝ្ម៌ ឬបនតើបបេនណើែ េសរើភាពែនហងឿរេ្វើដំេែើរេសរើភាព
ពីឿរឃុំខ្លអៃេ៉យអំេពើចិរត េសរើភាពែនហងឿរបេងើរសាគម ៃិងេសរើភាពែនហងឿរជួបរបជុំ។

ធតើសិទ្ធិរស់ោនមានជីវិត មានន័យយើងណាចំធ

េះអ្នក្ណែលរងផលបេះ

ល់ធោយជំងឺរធបង?

សិទធិរស់ោៃាៃជីវិរាៃៃ័យថា ោជរ៉ឋើភិបាលៃៃរបេទសរបស់អនែ មិៃអាចយែសិទធិរស់ោៃាៃជីវិររបស់អនែពីអនែបាៃ
េទ។ រដឋែ៏ាៃភារែិចចោរ់វធា
ិ ៃឿរ េដើមើបីឿរពារជីវិររបស់អនែផ្ងែដរ។ េៃេះាៃៃ័យថារ៉ឋើភិបាលៃៃរបេទសរបស់អនែ
ររូវោរ់វិធាៃឿរេដើមើបីប្ចប់ជំងឺ ៃិងេដើមើបីធានឿរទទួលបាៃេសវាែែទំ េ៉យេ្វើឿរអៃុវរតយុទសា
ធ ស្រសតប្ចបជ
់ ង
ំ ឺរេបង
េ៉យផ្វើែេលើឿរេេរពសិទធិមៃុសើឝ។

ធតើសិទ្ធិទ្ទ្ួលបានធសវាសុខភាព មានន័យយើងណាចំធ

េះអ្នក្ណែលរងផលបេះ

ល់ធោយជំងឺរធបង?

សិទធិទទួលបាៃេសវាសុខ្ភាពរួមប្ចឡលែផ្នែសំៀៃ់ចំៃួៃពីរ។ ែផ្នែដំបង
ូ គឺេសវាែែទំសុខ្ភាព ៃិងរបព័ៃែធ ែទំសុខ្ភាព
របស់របេទសមួយ។ សិទធិទទួលបាៃេសវាសុខ្ភាពាៃៃ័យថា គឺឿរទទួលបាៃឿរែែទំសុខ្ភាពំោំបាច់។ សំោប់ជំងឺ
រេបងបាៃៃ័យថា របព័ៃធែែទំសុខ្ភាពែដលាៃែែៃលងផ្តល់េសវាបៃកើរជំងរឺ េបង េសវាេ្វើេោគ វិៃិចឆ័យ ៃិងេសវាែែទំ
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ែដលាៃបរិឿខើរសំភារ: សំោប់ឿរេ្វើេរសត ៃិងឿរេរគឿងផ្រ់ផ្ង
 ់ៃូវឱសែសំោប់ពើយបាល េ៉យគិរបែៃែមទំងឿរផ្តល់
េសវាែមម ៃិងែមមវិ្ីនន ំពិេសសឿរាៃែវិឿរគប់រេៃ់សរាប់ផ្តល់ជូៃបុគលែ
ិ ែែទំេសវាសុខ្ភាព ែ៏ដូចំែមមវិ្ី
របយុទធរបៅំងៃឹងជំងរឺ េបងទំងមូល។ ាៃៃ័យថាឿរផ្តលេ់ សវាែែទំសុខ្ភាព គឺអាចទទួលបាៃរគប់ៗេនើ េហើយពួែេគ
មិៃររូវបាៃបដិេស្ (ឬែដលេៅថាឿរមិៃេរើសេអើង) ។ អនែែ៏គួរែរអាចេៅមែឌលសុខ្ភាព ែដលររូវបាៃបំពាែ់
េរគឿងសាភើររគប់រេៃ់សោ
ំ ប់ពើាបាលជំងឺរេបង ែដលឧទហរែ៍ រួមាៃសាណើៃីយ៍ែដលផ្តលេ់ សវាែែទំែដលាៃែនហងរំបៃ់
ឬេបើោំបាច់អនែផ្តល់េសវាែែទំសុខ្ភាពអាចៃឹងេៅរែអនែផ្តើល។
់ អនែគួរែរាៃលទធភាពបង់ ៃែលេសវាែែទំសុខ្ភាព ៃិង
ៃែលឿរពើាបាលេ៉យឱសែបស់អនែ។ េហើយអនែររូវែរទទួលបាៃព័រ៌ាៃអំពីជេរមើសៃៃឿរែែទំសុខ្ភាពែដលពាែ់ពៃធ័
ៃឹងជំងឺរេបង ៃិងចំេែេះទូេៅពីជំងេឺ ៃេះ។ េសវាែែទំសុខ្ភាពររូវាៃលែែសមរសប ៃិងទទួលយែបាៃ េៃេះាៃ
ៃ័យថា េសវាែែទំសុខ្ភាពររូវលែែ:សមរសបេៅៃឹងវបើប្ម៌របៃពែីរបស់មូល៉ឋៃ
ើ េ៉យឿរេេរពរែមសីល្ម៌
ៃិងេ៉យាៃឿរយែចិរតទែ
ុ ៉ែ់េៅេលើេភទ ៃិងវ័យរបស់អនែែដលាៃជំងឺរេបង។ េសវាែែទំសុខ្ភាពររូវែរាៃគុែ
ភាពលស ែដលាៃៃ័យថា អៃតោគមៃ៍ននរបស់វិស័យសុៀភិបាលសរាប់ជំងឺរេបង ររូវែរឈរេលើវិទើាសាស្រសតំមូល
៉ឋើៃ េហើយាៃលែែ:ររឹមររូវតាមែបបេវជជសាស្រសត ៃិងាៃឱសែពើយបាលរបែបេ៉យគុែភាពខ្ពស។
់
“ ឿរធ្វើឲើយមាន ឿរធ្វើឲើយទ្ទ្ួលបាន ឿរណែលអាចទ្ទ្ួលយក្បាន និងគុែភាព" គឺំែផ្នែៃៃសិទទ
ធិ ទួលបាៃេសវា
សុខ្ភាព ែដលំេរឿយៗររូវបាៃេគេៅឿរ់ថា AAAQ ។
ែផ្នែទីពីរៃៃសិទធិទទួលបាៃេសវាសុខ្ភាព គឺោប់ប្ចឡលែតាឍើែំែរ់ននៃៃែផ្នែសុខ្ភាព។ ទំងែនហងេនេះរួមាៃ សិទិធ
មៃុសើឝំេរចើៃែដលពាែ់ព័ៃៃ
ធ ឹងសុខ្ភាពរបស់អនែ។ ំឧទហរែ៍ សិទធិែនហងឿរទទួលបាៃេសើបៀង ទឹែសាវើរ ៃិងាៃ
សុវរែិភាព ៃិងអនម័យរគប់រេៃ់ ផ្ទេះសំែបងរស់េៅរគប់រេៃ់ លែខ្ែឌៃៃែែៃលងេ្វឿ
ើ រែដលរបែបេ៉យសុខ្ភាព ៃិង
ឿរទទួលបាៃឿរអប់រព
ំ ស
ី ុខ្ភាព។ សិទធិទំងេៃេះាៃសារៈសំៀៃ់ចំេពាេះឿរបៃកើរ ៃិងពើាបាលជំងឺរេបង។ េនេះាៃៃ័យ
ថា អនែគួរទទួលបាៃឿរេំរទែផ្នែអាហារូបរែមភបែៃែម េលើឿរទទួលបាៃឱសែែនហងែំឡហងេពលពើាបាលជំងឺរេបងរបស់អនែ
របសិៃេបើវាអាចជួយដល់អនែែនហងឿរពើាបាល។ ឬថាអនែអាចររូវឿរ ឿរេំរទបែៃែមេផ្ើឝងេទៀរែនហងែំឡហងេពល ឬេរឿយ
េពលអនែបាៃប្ចប់ឿរពើាបាល របសិៃេបើជង
ំ ឺរេបងបាៃផ្យើស់បតឡរសមរែភាពរបស់អែ
ន ែនហងឿររស់េៅ ៃិងឿរពារសុខ្ភាព
របស់អនែ។
រ៉ឋើភិបាលរបស់អនែែ៏ររូវផ្តល់ឱសែសារវ័ៃ។
ត េៃេះគឺំ "ឿរពវែិចចសនឡល" ែដលសែរ
ិ េៅេរឿមសិទធិទទួលបាៃេសវា
សុខ្ភាព។ េៃេះាៃៃ័យថាឿរផ្តល់ឱសែសារវ័ៃត គឺំអវម
ី ួយែដលសំៀៃ់បំផ្រ
ុ សរាប់រ៉ឋើភិបាលែដលអាចៃិងររូវេ្វើ
េដើមើបីេេរព ឿរពារ ៃិងេឆលើយរបេៅៃឹងសិទទ
ធិ ទួលបាៃសុខ្ភាព។ អងឿរសុខ្ភាពពិភពេោែ ាៃតាោងគំរូៃៃឱសែ
សារវ័ៃតែដលាៃោយប្ជីឱសែរេបងសំៀៃ់ៗពាែ់ព័ៃធៃង
ឹ ជំងឺរេបងទំងអស់េៅែនហងែផ្នែទី ៦.២.៤ ៃៃែំែែទី ១៩
របស់ខ្លអៃ។
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ទំព័រទី ៤ ៃៃ ៩

ធតើសិទ្ធិមិនត្តូវបានធគធរើសធអ្ើង មានន័យយើងែូចធមតចចំធ

េះអ្នក្ណែលរងផលបេះ

ល់ធោយជំងឺរធបង?

សាណើៃភាពសុខ្ភាពរបស់អែ
ន មិៃគួរររូវបាៃេគេរបើំេហរុផ្លេដើមើបីេ្វើេៅេលើអនែ រគួសារអនែ ឬអនែែដលេមើលែែអនែខ្ុស
ពីអនែដៃទេឡើយ។

េៃេះាៃៃ័យថា

អនែមិៃអាចររូវបាៃបេែេញេចញពីឿរៃរ

បដិេស្ឿរចូលេៅែនហងសាោ

បដិេស្ឿរសានើែ់េៅ ឬែដលររូវបាៃេគេ្វើេៅេលើ េ៉យមិៃេេរពតាមេេលឿរែ៍ៃៃែែៃលងផ្តលេ់ សវាែែទំសុខ្ភាព
ែ៏េរពាេះែរអនែាៃជំងឺរេបងេនេះេឡើយ។

របសិៃេបើអនែំសាជិែៃៃរែុមៃយរងេរេេះ

ឧទហរែ៍

អនែផ្ទែ
ហ េមេោគ

េអដស៍ អនែេរបើរបាស់ថានើំេញៀៃខ្ុសចើាប់ អនែចំណាែរសុែ ឬអនែំប់ពៃធនេរ អនែមិៃអាចររូវបាៃេគេរើសេអើងេៅ
េពលអនែពើាោមែសវងរែឿរទទួលេសវាជំងរឺ េបងេនេះេទ។

ធតើសិទ្ិធទ្ទ្ួលបានធសរើភាព សិទ្ធិក្នុងឿរធ្វើែំធែើរ និងធសរើភាពពីឿរឃុំខលួនតាមអ្ំធពើចិតត មានន័យយើងែូចធមតច
ចំធ

េះអ្នក្ណែលរងផលបេះ

ល់ធោយជំងឺរធបង?

សិទធិទំងេៃេះ ធានថាអនែមិៃអាចំប់ពៃធនេរ ររូវបាៃេគឃុំខ្លអៃ ឬររូវបាៃបៃវែ
ើ ព
់ ីឿរេ្វើដំេែើរេ៉យមិៃាៃែិចច
ដំេែើរឿរៃីរិវិ្ីចើាប់េនេះេទ។ ឿរែរ់ខ្ៃ
លអ ឬឿរោប់ខ្លអៃររូវេ្វើេឡើងេៅតាមចើាប់។ េៃេះំេរឿងសំៀៃ់សរាប់ជង
ំ ឺ
រេបងេៅេពលេយើងគិរថា

េរើឿរពើាបាលគួរររូវ៉ែ់ឲើយេៅ៉ច់េ៉យែឡែពីេគ។

ឿរពើាបាលែដល៉ែ់ឲើយេៅ៉ច់

េ៉យែឡែពីេគ សំោប់ជង
ំ ឺរេបង ររូវបាៃេគោរ់ទុែថាំឿរោំបាច់បំផ្ុរ េដើមើបីឿរពារអនែដៃទអំពីឿរឆលងជំងឺរេបងេៃេះ។
េទេះំោឝើងណាែ៏េ៉យ អនែគួរែរអាចាៃជេរមើសែនង
ហ ឿរ៉ែ់ឲើយេៅ៉ច់េ៉យែឡែ

េ៉យាៃលែែ:មិៃសូវរឹរ

បៃតឹងតាមែដលអាចេ្វើេៅបាៃ។ ឧទហរែ៍ ឿរ៉ែ់ឲើយេៅ៉ច់េ៉យែឡែ េ៉យរេៃ់ែរពាែ់ាឝើសឿរពាររហូរដល់
អនែពើាបាលជំងរឺ េបង បាៃំសេះេសើបើយ ឬែ៏ថាៃឹងមិៃឆលងេៅអនែដៃទ។ អនែមិៃគួរររូវេគបាៃេសនើសឱ
ុំ ើយសានើែ់េៅមៃទរី
េពទើយេទ របសិៃេបើឿរពាែ់ាឝើសេនេះាៃលែែ:រគប់រេៃ់េហើយ។
េៅែនហងសាណើៃភាពដ៏ែរមខ្លេះ រ៉ឋើភិបាលរបស់អនែ អាចររមូវឱើយអនែេៅ៉ច់េ៉យែឡែពីេគ េបើេទេះបីអែ
ន មិៃយល់រសបែ៏
េ៉យ (ឿរ៉ែ់ឲើយេៅ៉ច់េ៉យែឡែេ៉យមិៃាៃឿរសម័រគចិរត)។ េៃេះអាចេែើរេឡើងបាៃ លុេះរតាែរជំងឺរេបងរបស់
អនែាៃឿរឆលងោឝើងសែមម េហើយរបសិៃេបើអនែបដិេស្មិៃេរបើឱសែរេបង ឬអៃុវរតតាមវិធាៃឿររគប់រគងឿរឆលង ៃិង
របសិៃេបើាៃហាៃិភ័យពិររបាែដ

ៃៃឿររើែោល៉លជំងឺរេបងេៅអនែដៃទ។

ឿរ៉ែ់ឲើយេៅ៉ច់េ៉យែឡែេ៉យ

មិៃាៃឿរសម័រគចិរតមិៃគួរររូវេ្វើំរបោំេនេះេឡើយ េហើយគួរររូវបាៃេរបើ របសិៃេបើវិធាៃឿរដៃទេផ្ើឝងេទៀរទំងអស់
រួមាៃ ឿររបឹែើាេោបល់ំេរចើៃ ររូវបាៃេគពើាោម េហើយទទួលបោជ័យ។ ឿរ៉ែ់ឲើយេៅ៉ច់េ៉យែឡែេ៉យ
មិៃាៃឿរសម័រគចិរត ររូវែរែផ្សែេៅេលើចើាប់ ឬេេលៃេោបាយែដលាៃរសាប់ េហើយគួរាៃឿរររួរពិៃិរើយពីៀង
េរៅោឝើងំប់ោប់។ សំោប់អនែ ែដលំអនែរងផ្លបេះពាល់េ៉យជំងរឺ េបង ែ៏ាៃសិទធិែង
នហ ឿរបតឹងឧទធរែ៍េៅេលើេសចែតី
សំេរចែដល៉ែ់ឲើយេៅ៉ច់េ៉យែឡែផ្ងែដរ។
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ទំព័រទី ៥ ៃៃ ៩

អនែមិៃគួរររូវបាៃេគ៉ែ់ឲើយេៅ៉ច់េ៉យែឡែេៅែនហងបរិោឿសែដលមិៃាៃឱសែពើយបាល

ដូចំេៅពៃធនេរំ

េដើម។ ដូចេនើេៃេះផ្ងែដរ អនែគួរររូវបាៃផ្តល់ឿរពើាបាលជំងឺរេបង ៃិងររមូវឿរោំបាច់ំមូល៉ឋើៃរួមទំងមឞឡបអាហារ ទឹែ
ៃិងឱឿសេដើមើបីទំនែ់ទំៃងំមួយរែុមរគួសារ។ ឿរ៉ែ់ឲើយេៅ៉ច់េ៉យែឡែគួរែរេ្វើែនហងលែែៈខ្លីតាមែដលអាចេ្វើ
េៅបាៃ ាៃៃ័យថា ឿរេ្វើែបបេៃេះអាចេ្វដ
ើ ូេចនេះបាៃ ដោបណាអនែជំងរឺ េបងអាចឆលង េហើយបៃលញ
ើ ពីហាៃិភ័យពិរបាែដ
ដល់អនែដៃទ។ ឿរ៉ែ់ឲើយេៅ៉ច់េ៉យែឡែ មិៃគួរំលែខ្ែឌៃៃឿរផ្តលឲ
់ ើយៃៃឱសែែមីេនេះេឡើយ។

ធតើសិទ្ធិឯក្ជន មានន័យយើងណាសំោប់អ្នក្ណែលរងផលបេះ

ល់ធោយជំងឺរធបង?

សិទធិឯែជៃ ាៃៃ័យថា សាណើៃភាពសុខ្ភាពរបស់អែ
ន រួមទំង សាណៃ
ើ ភាពរបស់អែ
ន ាៃ ឬេមើៃជំងឺរេបង ៃិងព័រា
៌ ៃផ្តើល់
ខ្លអៃ មិៃគួរររូវបាៃែចែោយំមួយៃរណាានើែ់េឡើយ លុេះរតាែរអនែអៃុញ្ញើរ ឬវាំឿរោំបាច់េដើមើបឿ
ី រពារសុខ្ភាព
របស់អនែដៃទ។ េៅែែៃលងភាគេរចើៃ ជំងឺរេបងគឺសែិរែនង
ហ "លែខ្ែឌែដលរំរូវឲើយាៃឿរជូៃដំែង
ឹ " ។ េៃេះាៃៃ័យថា
អាំញើ្រសុៀភិបាលររូវោយឿរែ៍ែរែីជង
ំ ឺរេបងេៅរែសួងសុៀភិបាល។

េបើេទេះំោឝើងេៃេះែតី

ព័រ៌ាៃផ្តើលខ្
់ លអៃ

របស់អនែ (ដូចំេះមើេះរបស់អនែ) គឺមិៃគួរររូវបាៃេគែចែោយេនេះេទ។ របសិៃេបើអនែាៃអនែផ្តល់េសវាែែទំសុខ្ភាព
េផ្ើឝងមួយេទៀរ ពួែេគអាចែចែរំែលែព័រ៌ាៃអំពីសុខ្ភាពរបស់អនែំមួយេនើេៅវិញេៅមែ េដើមើបផ្
ី តលឿ
់ រែែទំសុខ្ភាព
របែបេ៉យគុែភាពលស។ របសិៃេបើជំងឺរេបងរបស់អែ
ន សែរ
ិ ែនហងសាណើៃភាពឆលង េហើយមៃុសើឝែដលអនែទែ់ទងំមួយៃឹង
ាៃហាៃិភ័យខ្ពស់ៃៃឿរឆលងជំងឺរេបង អនែគួរែរផ្តល់ដែ
ំ ង
ឺ ដល់ពួែេគ េលើែទឹែចិរតពែ
ួ េគឲើយេ្វើេរសត ៃិងោរ់វិធាៃឿរ
ឿរពាររបៅំងៃឹងឿររើែោល៉លៃៃជំងឺរេបងេៃេះ។ ឧទហរែ៍ អនែអាចេរជើសេរើសពាែ់ាស
ឝើ ំឿរោំបាច់ ែនហងឿររស់
េៅំមួយរគួសារ។ អនែផ្តលេ់ សវាែែទំសុខ្ភាពរបស់អែ
ន អាចសុំឱើយអនែែដលេៅជិរំមួយអនែដឹងថាពួែេគររូវឿរឿរេ្វើ
េរសត េ៉យមិៃោំបាច់គិរថាៃរណាសែិរែនង
ហ ទំនែ់ទៃ
ំ ងជិរសនិរេនេះេទ។ របសិៃេបើអនែបដិេស្ ឬមិៃអាចេ្វើដូចេៃេះ
បាៃ

អនែផ្តលេ់ សវាែែទំសុខ្ភាពរបស់អនែអាចជូៃដំែឹងដល់អនែទំងេនេះថា

ជំងឺរេបងរបស់អនែគឺាៃលែែ:ឆលង

េហើយ ពួែេគអាចោរ់វិធាៃឿរេដើមើបីឿរពារខ្លអៃឯង។ េៅេពលណាែដលមិៃាៃហាៃិភ័យេែើរេឡើងដល់អនែដៃទែនហងឿរ
ឿរឆលងេនេះ ាៃៃ័យថា អនែាៃឿរឿរពារេពញេលញ ៃៃសិទធិឯែជៃរបស់អែ
ន ។

ធតើសិទ្ធិទ្ទ្ួលបានវិទ្ើាស្ស្រសត មានអ្តថន័យយើងណាចំធ

េះអ្នក្ណែលរងផលបេះ

ល់ធោយជំងឺរធបង?

សិទធិទទួលបាៃវិទា
ើ សាស្រសតាៃៃ័យថា មៃុសើឝរគប់រូប គួរែរអាចទទួលបាៃផ្លរបេោជៃ៍ពីឿររែេឃើញវិទើាសាស្រសតែមី
េ៉យគិរទំងឿរបៃកើរ ឿរេ្វើេោគវិៃិចឆ័យ ៃិងវិ្សា
ី ស្រសតពើាបាលែមីៗ។ រ៉ឋើភិបាលរបស់អនែគួរែរោរ់វិធាៃឿរេ្វឱ
ើ សែ
ែមី វិ្ីែមីៗេដើមើបីទប់សាកើរ់ជង
ំ ឺរេបង ៃិងវិ្ីែមីៃៃឿរេ្វើេរសតរែជំងឺរេបងែដលាៃេៅែនហងរបេទសរបស់អនែ។ រ៉ឋភ
ើ ិបាលែ៏
ាៃឿរពវែច
ិ ចេដើមើបីេំរទ ៃិងពេៃលឿៃវិទើាសាស្រសតផ្ងែដរ។ ឧទហរែ៍ េនេះាៃៃ័យថា រ៉ឋើភិបាលរបស់អនែគួរែរផ្តល់
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សិទ្ធិមនុសើឝ និងជំងឺរធបង

ទំព័រទី ៦ ៃៃ ៩

ែវិឿសរាប់ឿររសាវរំវវិទើាសាស្រសត ៃិងេំរទសាណើបៃ
័ រសាវរំវសាធារែៈ។ េៅេពល៉ឋើភិបាលរបស់អនែផ្តល់ែវិឿ
ឬឿរេលើែទឹែចិរតេផ្ើឝងេទៀរសរាប់ឿររសាវរំវេៅឲើយរែុមហុៃឯែជៃ

វាែ៏គួរែររបាែដថាលទធផ្លៃៃឿររសាវរំវ

េនេះៃឹងផ្តល់របេោជៃ៍ដល់អនែែដលរងផ្លបេះពាល់េ៉យជំងឺរេបងេៅែនហងរបេទសរបស់អនែ
សិទធិទទួលបាៃវិទើាសាស្រសត

ែ៏ររូវបាៃភាជើប់េៅៃឹងសិទែ
ធិ នហងឿរចូលរួមផ្ងែដរ។

ៃិងាៃរំៃលសមរមើយ។

សហគមៃ៍ែដលរងផ្លបេះពាល់េ៉យ

ជំងឺរេបង គួរែរររូវបាៃោប់ប្ចឡលែនហងដំេែើរៃៃឿរសិែើារសាវរំវ ែដលាៃឿរចូលរួមេពញេលញ ៃិងេ៉យាៃ
ឿរេេរព ឿរចូលរួមរបស់ពួែេគ។

ធតើសិទ្ធិក្នុងឿរទ្ទ្ួលព័ត៌មានមានន័យយើងណាចំធ

េះអ្នក្ណែលរងផលបេះ

ល់ធោយជំងឺរធបង?

ែនហងចំេនមេរឿងដៃទេផ្ើឝងេទៀរ សិទធិែង
នហ ឿរទទួលព័រ៌ាៃាៃៃ័យថា អនែៃិង របសិៃេបើអនែចង់ អនែែដលពាែ់ព័ៃធែង
នហ ឿរ
ផ្តលែ់ ែទំរបស់អនែ ដូចំសាច់ៈរិ ឬមិរតភែតិ គួរររូវបាៃេគរបាប់អំពីជេរមើសនន សរាប់ឿរពើាបាលេវជជសាស្រសត
របស់អនែ។ វាែ៏ាៃៃ័យថាអនែ ៃិងសហគមៃ៍របស់អនែ គួរែរររូវបាៃេគផ្តល់ព័រ៌ាៃររឹមររូវអំពីរេបៀបែដលជំងរឺ េបងោរ
រើារ វិ្ប
ី ៃកើរឿរោររើាររបស់វា ៃិងបាៃដឹងអំពរី យៈេពលែដលអនែជំងឺរេបងបាៃចំលងេៅអនែដៃទ។ អនែែ៏គួរទទួល
បាៃផ្ងែដរៃៃឿររបឹែើា ៃិងឿរពៃើយល់នន ែដលអនែររូវយល់រសប(យល់រពម) ចំេពាេះអៃតោគមៃ៍ែផ្នែេវជជសាស្រសត។
េៃេះែ៏ាៃៃ័យផ្ងែដរថា

អនែាៃសិទធិររូវដឹងអំពីេះមេះើ

ៃិងែំរិរៃៃឿរេរបើថានើំ

ឬឿរេ្វើអៃតោគមៃ៍ណាមួយែដល

េវជជបែឌិររបស់អនែចង់ឱើយអនែេ្វើ។ អនែែ៏ររូវដឹងពីរយៈេពលៃៃឿរពើាបាល ៃិងែ៏បាៃដឹងពីផ្លរំៀៃែដលអាចេែើរាៃ
ៃិងរេបៀបដៃទេផ្ើឝងេទៀរ ែដលឿរអៃតោគមៃ៍អាចាៃផ្លបេះពាល់ដល់សុខ្ភាព ឬជីវិររបស់អនែ។ េៃេះររូវបាៃេគេៅ
ថា ចំធែេះែឹងណផនក្ឿរពើាបាល។ សិទធិទទួលព័រ៌ាៃែ៏ាៃៃ័យផ្ងែដរថា អនែគួរទទួលបាៃចើាប់ចមលងៃៃឿរពើាបាល
របស់អនែ របសិៃេបើអនែចង់បាៃ។

ធតើសិទ្ធិទ្ទ្ួលបានឿរត្ពមធត្ពៀងយល់ត្ពម

មានន័យយើងណាសត្មាប់អ្នក្ណែលរងផលបេះ

ល់ធោយជំងឺ

រធបង?
សិទធិទទួលបាៃឿររពមេរពៀងយល់រពម ររូវបាៃផ្ើារភាជប
ើ ់ោឝើងជិរសនិទធំមួយសិទធិទទួលបាៃព័រ៌ាៃ ៃិងសិទធិែង
នហ ឿរ
ចូលរួម។ ឿររពមេរពៀងយល់រពមាៃៃ័យថា អនែររូវបាៃយល់រពមចំេពាេះឿរេ្វើអៃតោគមៃ៍ែផ្នែេវជជសាស្រសតណាមួយមុៃ
ៃឹងវាេែើរេឡើង
អៃតោគមៃ៍។

គឺថាដំបូង

អនែររូវែរបាៃទទួលបាៃព័រ៌ាៃេពញេលញអំពហា
ី ៃិភ័យ

ព័រ៌ាៃែដលអនែររូវាៃ

ៃិងអរែរបេោជៃ៍ៃៃឿរេ្វើ

គឺំមូល៉ឋើៃសរាប់ឿរេ្វើសេរមចចិរតរបស់អនែ

ថាេរើអៃុញ្ញើរឱើយាៃ

អៃតោគមៃ៍ែផ្នែេវជជសាស្រសត ឬែ៏ោង
ឝើ ណា (ឧទហរែ៍ ថានើំពា
ើ បាលជំងឺរេបងំែ់ោែ់ណាមួយ ឬថាេរើអែ
ន ចង់េរបើឿរ
ពើាបាលបៃកើរែដរឬេទ) ។ េៃេះាៃៃ័យថា អនែគួរែរាៃឿរផ្តល់របឹែើា មុៃេពលអនែេ្វើឿរសេរមចចិរត េហើយអនែ
ររូវបាៃេគផ្តលេ់ ពលេវោរគប់រេៃ់ េដើមើបីគិរអំពីសែ
ំ ួរ ៃិងទទួលចេមលើយចំេពាេះសំែួររបស់អនែ។ ឿរពើាបាលេ៉យ
បងច
ំ ំេពាេះជំងរឺ េបងមិៃររូវបាៃអៃុញ្ញើរំ៉ច់ៀរ។
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ទំព័រទី ៧ ៃៃ ៩

ធតើសិទ្ធិក្នុងឿរចូលរួមមានន័យយើងែូចធមតចចំធ

េះអ្នក្ណែលរងផលបេះ

ល់ធោយជំងឺរធបង?

សិទធិែនហងឿរចូលរួមាៃៃ័យថា អនែែដលំអនែាៃជំងរឺ េបង គួរររូវចូលរួមែនហងឿរេ្វើេសចែតស
ី េរមចចិរតែដលបេះពាល់
ដល់អនែ។ែនហងេនេះរួមាៃ

ឿរពើាបាលេ៉យេវជជសាស្រសតរបស់អនែ។

េទេះោឝើងណាែ៏េ៉យ

វាែ៏គួរែរាៃឿរអៃុវរត

ទូលំទូោយផ្ងែដរ។ អនែែដលរងផ្លបេះពាល់េ៉យជំងឺរេបង ាៃសិទច
ធិ ូលរួមែនហងឿរសំេរចចិរែត ផ្នែេេលៃេោបាយ
សុខ្ភាពពីថាែ
នើ ់ំរិចុេះេៅថានើែ់សហគមៃ៍។ ឧទហរែ៍ េៃេះអាចាៃៃ័យថា អាំញ្
ើ រសុៀភិបាលែសវងរែឿរប្ចឡល
អងឿរែដលរំណាងឱើយមៃុសើឝែដលាៃជំងរឺ េបង េៅេពលវាយរៃមលែមមវិ្ីជំងឺរេបង ឬែ៏ឲើយសហគមៃ៍ចូលរួមេៅែនហងឿរ
បេងើរវិ្សា
ី ស្រសតសរាប់ឿរែែទំ ែដលេឆលើយរបេៅៃឹងររមូវឿររបស់មៃុសើឝ ឬអនែជំងឺ។
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ទំព័រទី ៨ ៃៃ ៩

ធតើធសរើភាពននឿរបធងកើតសមាគម និងធសរើភាពននឿរជួបត្បជុំមានន័យយើងណាចំធ
អ្នក្ណែលរង ផលបេះ

េះ

ល់ធោយជំងឺរធបង?

សិទធិែនហងឿរចូលរួមគឺំមូលេហរុមួយែដលេសរើភាពៃៃឿរបេងើរសាគម ៃិងេសរើភាពៃៃឿរជួបរបជុំេដើររួនទីសំៀៃ់
ែនហងែមមវិ្ជ
ី ំងឺរេបង។ េសរើភាពៃៃឿរជួបរបជុំ អៃុញ្រ
ញើ ឱើយរែុមមៃុសើឝជួបជុំេនើ ឧទហរែ៍ េដើមើបីពិភាែើាប្ចឡលបញ្លើ
សុខ្ភាពេៅែនហងសហគមៃ៍។ េសរើភាពបេងើរសាគម អៃុញ្ញើរឱើយអនែ ៃិងមៃុសើឝដៃទេទៀរែដលរងផ្លបេះពាល់េ៉យ
ជំងរឺ េបងបេងើរ ៃិងចុេះេះមេះើ អងឿរ (ឧទហរែ៍ រែុមសហគមៃ៍ែដលផ្តល់ឿរេំរទដល់របំជៃែដលរងផ្លបេះពាល់
េ៉យជំងឺ) ឬេដើមើបីរសម
ូ រិសរាប់សិទធិរបស់អនែជំងរឺ េបង។

ធតើឿរណែទំធោយយក្អ្នក្ជំងឺជាធេល គឺជាអ្វី?
ឿរែែទំេ៉យយែអនែជំងំ
ឺ េេល ាៃៃ័យថា អវីរគប់ោឝើងែដលររូវេ្វើំមួយ ឿរបៃកើរជំងឺរេបង ឿរេ្វើេោគវិៃិចឆ័យ
ៃិងឿរពើាបាលគួរែរពិោរណា េលើររមូវឿររបស់មៃុសើឝទំងមូល។ េៃេះរួមប្ចល
ឡ ឿរេេរពសិទធិរបស់មៃុសើឝានើែ់ៗ
ៃិងឿរគិរអំពស
ី ងម ៃិងែតាឍើេសដឋែិចច េ៉យមិៃគិរររឹមែរអំពីពរ
័ ៌ាៃេវជជសាស្រសតបេុ ណា្ើេះេទ។ ែផ្ៃឿរពើាបាលរបស់
អនែគួរែរររូវបាៃេ្វើេឡើង េដើមើបេី ៉េះរសាយសាណៃ
ើ ភាពំែ់ោែ់របស់អនែ។ វាគួរែរំឿរឿរពារសិទធិរបស់អនែ មិៃែមៃ
រំេោភបំពាៃេលើវាេទ។ជំងឺរេបងបេះពាល់មៃុសើឝេរចើៃំងមួយនែ់។ េនេះេហើយំមូលេហរុែដលេយើងគិរអំពីឿរែែទំ
រគួសារ ៃិងសហគមៃ៍ំេេលផ្ងែដរ។មៃុសើឝ ែដលជួយែែទំរែុមរគួសារ ឬសាជិែសហគមៃ៍ែដលរស់េៅំមួយ
ៃឹងជំងឺរេបង ររូវទទួលបាៃព័រ៌ាៃអំពេី សវាបៃកើរ េសវាេ្វើេោគវិៃិចឆ័យ ៃិងេសវាពើាបាលដូចេនេើ ៅៃឹងមៃុសើឝែដលាៃ
ជំងឺរេបងែដរ។

ធតើធនេះមានន័យយើងែូចធមតច សត្មាប់ត្គួស្រនិងសេគមន៍?
រគួសារ ៃិងសហគមៃ៍ េដើររួនទីសំៀៃ់ែនហងឿរបៃកើរជំងឺរេបង ឿរេ្វើេោគវិៃិចឆ័យ ៃិងឿរពើាបាល។ េនេះេហើយំមូល
េហរុែដលអងឿរេៅតាមសហគមៃ៍ (CBOs) ៃិងរែុមេំរទ ាៃសារៈសំៀៃ់ៀង
យើំ ណាស់។ អនែាៃសិទធិ ៃៃេសរើភាព
ែនហងឿរបេងើរសាគម ៃិងេសរើភាពៃៃឿរជួបរបជុំ។ េៃេះាៃៃ័យថាអនែ អនែជំងដ
ឺ ៃទេទៀរ ៃិងសហគមៃ៍របស់អនែាៃ
សិទធិជួបរបជុំេដើមើបីែចែរំែលែព័រ៌ាៃ។ អនែាៃសិទប
ធិ េងើរអងឿរ ែដលេំរទមៃុសើឝាៃជំងឺរេបង អនែផ្តលឿ
់ រែែទំ
របស់ពួែេគ ៃិងសហគមៃ៍របស់ពួែេគ។
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ទំព័រទី ៩ ៃៃ ៩

ធតើខ្ុំគួរធ្វើយើងណា ត្បសិនធបើសិទ្ធិរបស់ខ្ុំត្តូវបានធគរំធោភបំ
អនែាៃសិទធិេ្វើពាែើយបែេង
ឹ ។

ន?

អាំញើ្រសុៀភិបាលគួរែរាៃែែៃលងសរាប់អនែេដើមបើ ីបេងើរពាែើយបែេង
ឹ ។

អនែែ៏ាៃ

សិទធិទទួលបាៃឿរេឆលើយរបផ្ងែដរ។ របសិៃេបើអនែមិៃទទួលបាៃឿរេឆលើយរប ឬរបសិៃេបើអនែទទួលបាៃឿរេឆលយ
ើ រប
ែដលមិៃេឆលើយរបៃឹងែងវល់ ឬររមូវឿររបស់អនែ អនែអាចាៃសិទធិយែពាែើយបែេឹងេនេះេៅឿៃ់រុោឿរ។េៃេះអារស័យ
េលើចើាប់របស់របេទសអនែ

េហើយអនែគួរទែ់ទងជំៃួយែផ្នែចើាប់

ឬអនែអៃុវរតវិំជើជវី ៈែផ្នែចើាប់ពអ
ី ងឿរ។ាៃអងឿរ

ែដលាៃឯែេទស ពាែ់ពៃ
័ ៃ
ធ ឹងឿររំេោភសិទធិមៃុសើឝជុំវញ
ិ សិទធិទទួលបាៃសុខ្ភាព។ េនេះរួមប្ចឡលទំងសិទធិរបស់អនែ
ែនហងឿរទទួលបាៃឿរពើាបាល ៃិងសិទធិេផ្ើឝងៗែដលាៃែចងែនហងែផ្នែទី ១ "សិទធិមៃុសើឝ ៃិងជំងឺរេបង"។
របេទសំេរចើៃាៃឿរិោល័យសិទធិមៃុសើឝ ឬសាណើប័ៃសិទធិមៃុសើឝំរិ។ ទំងេៃេះគឺំរែុមឯែោជើយែដលតាម៉ៃ
ឿរពារ

ៃិងសាឍើរសិទធិមៃុសឝើ

េហើយអាចទទួលបាៃពាែើយបែេឹងពីបុគលានែ
ើ ់ៗអំពឿ
ី ររំេោភសិទធិមៃុសើឝ។

អនែអាច

រែេមើលថា េរើរបេទសរបស់អនែាៃសាណើប័ៃសិទិធមៃុសឝើ ំរិ ឬេទេ៉យេមើលេៅទីេៃេះ https://nhri.ohchr.org/EN/
Pages/default.aspx ។ េៅែនហងសាណៃ
ើ ភាពមួយចំៃួៃវាអាចៃឹងេលឿៃែនហងឿរេៅដល់អងឿររសូមរិអនែជំងឺែនហងរសុែមួយ
របសិៃេបើអនែគិរថាសិទធិរបស់អនែររូវបាៃេគរំេោភបំពាៃ ៃិងចង់ទទួលព័រ៌ាៃអំពជ
ី េរមើសរបស់អនែ។

www.treatmentactiongroup.org
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