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អត្រាចម្លងនៃមេរោគកូវិដ19 បានមានកំណើ នកើនឡើង និងថយចុះក្នុងរយៈ
ពេលពីរឆ្នាំចុងក្រោយនេះ នៅពេលដែលរដ្ឋមីនីសូតាបានប្រឈមមុខ
និងរលកនៃមេរោគជាបន្តរបន្ទា ប់ ប៉ុន្តែមានរឿងមួយនៅតែកើតឡើងជា
ដដែល៖ សហគមន៍ពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅ បានរងការប៉ះពាល់យ៉ា ងខ្លាំងដោយមេ
រោគកូវិដ។ ចាប់តាំងពីដំបូងដែលមានជំងឺរាតត្បាតមកពលរដ្ឋខ្មៅ បានស្លា ប់
ដោយសារមេរោគកូវិដក្នុងអត្រាច្រើនជាងពីរដងនៃពលរដ្ឋមីនីសូតា
ស្បែកសរ។ [1] ប៉ុន្តែទោះបីជាមានការរារាំងផ្លូវនៃភាពមិនស្មើរគ្នា ក៏ដោយ ក៏
សមាជិកនៃ សហគមន៍បានលើកឡើងថានូវមានវិធីក្នុងការក្រោកឡើងដែរ។

បញ្ហា ប្រឈមដែលជាន់គ្នា
សហគមន៍ពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅ កំពុងតែប្រឈមមុខនូវវិបត្តិជាច្រើនបន្ថែមពីលើ
ជំងឺរាតត្បាតនេះ។ មេរោគ កូវិដបានបណ្តា លអោយបញ្ហា ដែលមានស្រាប់
កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងថែមទៀត លក្ខណការងារកាន់តែលំបាក ភាពអត់ការងារ
ធ្វើក៏កាន់តែមានកំណើ នច្រើនឡើង ដែលនាំអោយមានអស្ថេរភាពហិរញ្ញវត្តុ
និងមានការកំណត់ដល់លទ្ធភាពដើម្បីទទួលបានការអប់រំប្រកបដោយគុណ
ភាពខ្ពស់។
Donnell Bratton ដែលជាគ្រូគង្វា លរៀមច្បងនៃព្រះវិហារ
Overcomer’s Victory បានចែករំលែកថាសម្រាប់ពលរដ្ឋមីនិសូតា
ស្បែកខ្មៅ ក្នុងឆ្នាំ2020 វាមិនគ្រាន់តែដោយសារការបិទខ្ទប់ព្រោះមេ
រោគកូវិដតែប៉ុណ្ណោះទេ “យើងក៏បានរងនូវផលប៉ះពាល់ដោយសារភាព
ចលាចលសង្គមនៅក្នុងទីក្រុង Minneapolis ជាពិសេសជុំវិញការស្លា ប់
របស់ George Floyd ដែរមនុស្សគ្រប់គ្នា មានភាពសកម្មនៅ
ក្នុងសហគមន៍ធ្វើការទៅលើកិច្ចការងារមួយចំនួន”។ មេរោគកូវិដ គឺបានគំរាម
កំហែងយ៉ា ងធ្ងន់ធ្ងរដល់សុខុមាលភាព សហគមន៍ពីព្រោះវាធ្វើអោយវិសម
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ភាពដែលមានស្រាប់កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅ ហើយក៏ធ្វើសហគមន៍កាន់តែពិបាកធ្វើ
ការដោះស្រាយ។ ការគាំទ្រចំណេះដឹងផ្នែកសុខភាព និងការពង្រឹងលទ្ធភាព
អោយទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ថែទាំសុខភាពគឺជាផ្នែកសំខាន់នៃ
ការងារដ៏ធំដើម្បីគាំទ្រជីវិតរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅ ។

ស្វែងរកសិទ្ធអំណាចក្នុងការព្យាបាល
ខណៈពេលដែលមេរោគកូវិដគ្មា នការរើសអើង ហើយការពិតក៏មិនបានលាក់បាំងដែរថាប្រព័ន្ធថែទាំសុខភាពនូវតែមានការជម្រុញ និងបន្តកើនឡើងនូវភាពមិនស្មើរគ្នា ។
ប្រព័ន្ធថែទាំសុខភាពរបស់សហរដ្ឋ
អាមេរិចបានចាក់ឬសយ៉ា ងជ្រៅនៅក្នុងសកម្មភាពនៃការរើសអើងជាតិសាសន៍ ក៏ដូចជាការពិសោធន៍ Tuskegee ទាំងការបង្ខំ
អោយមានការក្រៀវដែលជារឿងយ៉ា ងធ្ងន់ធ្ងរបានកើតឡើងទៅលើមនុស្សដូចជាម្តា យរបស់ Bratton “ម្តា យរបស់ខ្ញុំបានគាត់បានធំធាត់ឡើងនៅភាគខាងត្បូងក្នុងសម័យ
Tuskegee ។ ហើយគាត់គ្មា នលទ្ធភាពទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ថែទាំសុខភាពនោះទេ រហូតដល់មានជំងឺស្វិតដៃស្វិតជើងកើតឡើង ដែលភ្លា មៗនោះរាជរដ្ឋា ភិបាល
បានមកហើយប្រាប់អោយមនុស្សគ្រប់គ្នាចាក់វ៉ាក់ សាំង។ ប៉ុន្តែភាគច្រើនគ្មា ននណាម្នា ក់បានមកទីនេះដើម្បីផ្តល់ការគាំទ្រដល់សុខភាពរបស់ពួកគេនោះទេ ដូច្នេះនៅជំនាន់
របស់គាត់មានមនុស្សជាច្រើនបានបែរទៅកាន់ព្រះវិហារ ថ្វា យបង្គំព្រះ ដែលជាប្រភពនៃការលូងលោម និងការព្យាបាល។ ជំនឿទាំងនោះនូវតែរឹងមាំដ៏ដែលនៅថ្ងៃនេះ។
Bratton បានដឹងថាបទពិសោធន៍របស់ម្តាយគាត់បានបន្តមាននៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់។ របួសផ្លូវចិត្តអន្តរជំនាន់បានបន្សល់អោយសហគមន៍ពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅ ជាច្រើន ប្រុង
ប្រយ័ត្នលើការអន្តរាគមន៍ផ្នែកវេជ្ជ

សាស្ត្រ។ ដើម្បីទប់ស្កា ត់ប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏គួរព្រួយបារម្ភ និងហិង្សាមួយនេះ លោកគ្រូគង្វា ល Bratton បានមានបាវចនាមួយថា “ខ្ញុំមិន

ទទួលខុសត្រូវចំពោះរបួសផ្លូវចិត្តនេះទេ ប៉ុន្តែខ្ញុំមានសិទ្ធអំណាចលើការព្យាបាលរបស់ខ្ញុំ”។ លោកបានកត់សំគាល់ថា ទោះបីជាគ្មា ននណាម្នា ក់អាចផ្លា ស់ប្តូអតីតកាលបាន
ក៏ដោយក៏បុគ្គលគ្រប់ៗរូប អាចជ្រើសរើសរបៀបដែលពួកគេផ្តល់អទិភាពលើសុខភាពរបស់ពួកគេ និងការការពារពីបញ្ហា សុខភាព ព្រមទាំងសុខុមាលភាពរបស់ពួកគេ ដូចជា
មេរោគកូវិដនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ។

ការលើកម្ពស់សមធម៌ និងសុវត្ថិភាពរយៈពេលវែង
វ៉ាក់សាំងគឺជាឧបករណ៍ មួយដែលអាចជួយអោយបុគ្គលម្នា ក់ៗអាចគ្រប់
គ្រងសុខភាពផ្ទា ល់ខ្លួនបាន។ នាយកដ្ឋា នសុខភាពនៃរដ្ឋមីនីសូតាបាន
ទទួលស្គា ល់ថា ការយកចិត្តទុកដាក់ថែទាំងសុខភាព គឺមិនធ្លា ប់មានក្នុងប្រ
វត្ថិសាស្ត្រសម្រាប់សហគមន៍ពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅ នោះទេ។ ដូច្នេះត្រូវធ្វើអោយ
ការផ្តល់វ៉ាក់សាំងគឺឥតគិតថ្លៃ និងអាចប្រើប្រាស់បានរួមបញ្ចូលទាំង
សមធម៌ពូជសាសន៍ជាសសរស្តម្ភនៃគោលនយោបាយសុខភាពសាធារៈ
ព្រមទាំងសហការណ៍ ជាមួយសហគមន៍នានាដើម្បីដោះស្រាយនូវក្តីបារម្ភ
ផ្សេងៗ[2] ។
យូរៗម្តង ទិន្នន័យបានបង្ហា ញថាអ្នកដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារមេ
រោគកូវិដ គឺមិនស៊ូវមានជំងឺធ្ងន់ ឬស្លា ប់ដោយសារមេរោគនោះទេ [3] ។
ដោយព្រោះលទ្ធផលវិជ្ជមាន 69% នៃពលរដ្ឋមីនីសូតាស្បែកខ្មៅ បាន
សម្រេចចាក់វ៉ាក់សាំងនៅថ្ងៃទី 18 ខែឧសភា ឆ្នាំ2022 ។ [4]
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ការសម្រាកពីការងារមួ យថ្ងៃដើម្បីទៅមើលគ្លីនិចចាក់វ៉ាក់សាំង និងសួរនាំអំពីផលប៉ះពាល់ធម្មតាដែលអាចកើតមានជាផលរំខានប៉ុន្តែផលរំខាននៃរបស់វ៉ាក់សាំងនិងបាត់ទៅ
វិញក្នុងរយៈពេលពីរទៅបីថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ។ តែមាននៅជម្រើសមួយទៀត ដោយការទទួលយកមេរោគកូវិដ គឺជាបន្ទុកធ្ងន់ធ្ងរលើបញ្ហា សុខភាព និងហិរញ្ញវត្ថុរអាចផ្តល់ផលប៉ះ
ពាល់រយៈពេលយូរ។
ការចុះកិច្ចសន្យាជាមួយកូវិដ រារាំងអ្នក និងមនុស្សជុំវិញអ្នកមិនអាចទៅធ្វើការនិ ងទៅសាលាបានយ៉ា ងហោចណាស់ប្រាំថ្ងៃ។ផលប៉ះបាលមួយចំនួននៃមេរោគចំពោះសុខ
ភាពរបស់អ្នក មានដូចជាការដកដង្ហើមខ្លីៗ និងពិបាកក្នុងការផ្តោ តអារម្មណ៍ ដែលអាចមានរយៈពេលរាប់ខែ ឬយូរជានេះ។ មនុស្សគ្រប់គ្នា មានសិទ្ធថ្លឹងថ្លែងពីហានិភ័យ និង
អត្តប្រយោជន៍នៃវិធានការបង្កា រ ព្រមទាំងជ្រើសជម្រើសដ៏ត្រឹមត្រូវសម្រាប់ពួកគេ។
ការជំនះលើរបួសផ្លូវចិត្តផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រដែលសហគមន៍ស្បែកខ្មៅ ធ្លា ប់ទទួលបានបទពិសោធន៍នឹងត្រូវចំណាយពេលច្រើនជាងការពិតតាមបែបវិទ្យសាស្ត្រ។ អ្នក
ដឹកនាំសហគមន៍ដូចជាគ្រូគង្វា លBratton អាចជាស្ពា នមួយ ប៉ុន្តែការប្រាស្រ័យទាក់ទងត្រូវមានទាំងពីរផ្លូវ។ ស្ថា ប័នសុខភាពសាធារណៈត្រូវចែករំលែកពត៌មានសំខាន់ៗ
នៃវ៉ាក់សាំង ប៉ុន្តែពួកគេក៏ត្រូវស្តា ប់ និងរៀនពីសហគមន៍ស្បែកខ្មៅ អំពីបទពិសោធន៍ព្រមជាមួយតម្រូវការរបស់ពួកគេ។ ការកសាងទំហំអោយកាន់តែធំនៃការសន្ទនាអំពី
ចំណេះដឹងផ្នែកសុខភាព ព្រមទាំងលទ្ធភាពទទួលបានការថែទាំសុខភាព និងធ្វើអោយសហគមន៍កាន់តែរឹងមាំដែលអាចធន់ជាមួយនិងវិបត្តិសុខភាពសាធារៈនាពេល
អនាគត។
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ឧបករណ៍ នៃសិទ្ធអំណាច និងជម្រើស
ការសម្រេចចិត្តទាក់ទងអំពីសុខភាព និងការចាក់វ៉ាក់សាំងវាជារឿងបុគ្គលផ្ទា ល់ខ្លួន ប៉ុន្តែវាអាចមានប្រយោជន៍ដល់ការពិភាគ្សាគ្នា នៅតុបាយពេលល្ងា ចជាមួយមិត្តភក្តិ
ស្និតស្នា ល និងសមាជិកគ្រួសារដែលគួរអោយទុកចិត្តា បាន។ ជារឿយៗ លោកគ្រូគង្វា ល Bratton បានលើកការពិភាគ្សាអំពីសុខភាពនៅក្នុងព្រះវិហារ ដោយសារវាជាមជ្ឈ
មណ្ឌ លសម្រាប់សហគមន៍ និងការព្យាបាល។
“លោកគ្រូគង្វា ល និងអ្នកដឹកនាំខាងវិញ្ញា ណដើរតួនាទីក្នុងការអប់រំ ព្រមទាំងណែនាំដល់សហគមន៍ផង ដែរ។ មិនថាជានិកាយ ឬជំនឿរបស់អ្នកយ៉ា ងណានោះទេ យើង
ចែករំលែកតម្លៃនៃការយកចិត្តទុកដាក់ដល់អ្នកជិតខាងរបស់យើង។ ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ចង់អោយអ្នកដឹងដែរថា ការយកចិត្តទុកដាក់លើខ្លួនឯង និងសុខភាពរបស់ខ្លួនគឺមាន
សារៈសំខាន់សម្រាប់វិញ្ញា ណដូចគ្នា។ យើងមានជំនឿលើព្រះ ទោះបីជាយើងមិនដែលបានឃើញទ្រង់ក៏ដោយ។ យើងមិនអាចមើលឃើញកូវិដ ប៉ុន្តែនោះមិនមានន័យថាកូវិដ
មិនពិតនោះទេ។ វាបានបង្កអោយមានការលំបាកជាច្រើនដល់សហគមន៍របស់យើង ដែលអាចត្រូវបានការពារដោយការពាក់ម៉ា ស ការរក្សាគម្លា តសង្គម និងវិធានការបង្កា រ
ផ្សេងៗទៀត” ។
គ្រូគង្វា លបានសង្គត់ធ្ងន់ថា មនុស្សគ្រប់រូបបានកើតមកដោយមានអំណោយទាននៃជម្រើស ហើយគាត់ក៏បានលើកទឹកចិត្តអោយមនុស្សប្រើប្រាស់សិទ្ធអំណាចនោះក្នុងការ
សម្រេចចិត្តអោយបានល្អសម្រាប់សុខភាពរបស់ពួកគេ។ វាជាសិទ្ធរបស់មនុស្សគ្រប់រូបក្នុងការសាកសួរ និងស្វែងយល់អំពីកូវិដព្រមទាំងរបៀបជៀសវាងនូវជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ។ ការ
គ្រប់គ្រងសុខភាពបុគ្គលផ្ទា ល់ខ្លួនអាចជួយអោយមនុស្សត្រឡប់ទៅព្រះវិហារ ទៅធ្វើការ ទៅសាលារៀន និងអាចតស៊ូមមតិផ្ទា ល់ខ្លួនវិញបាន។ មានអង្គការសហគមន៍ដូចជា
Project HEALINGS ដែលនៅទីនេះដើម្បីបន្តការចរចារជាមួយសហគមន៍ ហើយនិងកកំពុងធ្វើការងារដើម្បីអោយប្រាកដថាសមធម៌ថែទាំសុខភាពបានប្រសើរឡើង
សម្រាប់កូវិដ និងជាងនេះទៅទៀត។
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