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14 -ാം േകരള നിയമസഭ

22 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 2126 20-01-2021 - ൽ മ�പടി�്

ആേരാഗ� �ര�ാ പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ . പാറ�ൽ അ�� 
Smt. K. K .Shailaja Teacher

(ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം
വ��മ�ി)

(എ)

സം�ാന�് പാവെ�� േരാഗികൾ�് വലിയ
ആശ�ാസമായി�� കാ�ണ� െബനവല�് ഫ�്
നിർ�ലാ�ി പകരം േ��് െഹൽ�്

ഏജൻസി�് കീഴി�ളള ആേരാഗ� �ര�ാ
പ�തിയിേല�് മാ�ാൻ തീ�മാനി�ി�േ�ാ; ഇ�
സംബ�മായി സർ�ാർ ഉ�രവ്

�റെ��വി�ി�േ�ാ;

(എ) ഇ�. പകരം കാ�ണ� െബനവല�് പ�തി കാ�ണ�
ആേരാഗ� �ര�ാ പ�തി�മായി സംേയാജി�ി�്
വി�ലീകരി�ി��്. �ൻപ് കാ�ണ� െബനവല�്
പ�തിയിൽ 365 പാേ��കളിലായി 100 ൽ താെഴ
സ�കാര� ആ�പ�ികളിൽ നി� മാ�മാണ്
ചികി� ലഭ�മായി ��ത്. എ�ാൽ കാ�ിേല�്
െക ബി എഫ് ലയി�ി�േ�ാൾ 186 സർ�ാർ
ആ�പ�ികളിൽ നി�ം 5 േക� സർ�ാർ
ആ�പ�ികളിൽ നി�ം 370 സ�കാര�
ആ�പ�ികളിൽ നി�ം 1667 പാേ��കളിലായി
നിലവിൽ സൗജന� ചികി� ലഭ�മാണ്. �ൻപ്
അേപ� ന�ാൻ േലാ�റി ഡി�ാർ�്െമ�് ജി�ാ
ഓഫീ�കളിൽ േനരി�് ഹാജരായി േപ�ർ
�ഖാ�ിരമാണ് അേപ�ാ നടപടികൾ
�ർ�ീകരി�ി��ത്. എ�ാൽ ഇേ�ാൾ 561
ആ�പ�ികളിെല കിേയാ�ുകളിൽ െവബ്
േബസ്ഡ്  �ാ�് േഫാമി�െട (േപ�ർ രഹിതം)
േസവനം ലഭി��താണ്.

(ബി) എ�ിൽ �സ്  �ത ഉ�രേവാെട ഡയാലിസിസിന്
വിേധയരാ�� കിഡ്നി േരാഗികൾ�് േകരള
െമഡി�ൽ സർ�ീസസ്  േകാർ�േറഷൻ വഴി
നൽ�� സൗജന� മ��്, സാ��ന
പരിചരണ�ി�ളള ധനസഹായം,
അവയവദാതാവിന് നൽ�� ഒ� ല�ം �പ�െട
ധനസഹായം, അടിയ�ര ഘ��ിൽ േരാഗി
തെ� െചലവഴി�� പണം പി�ീട്  നൽ�� രീതി
എ�ീ ആ��ല��ൾ ന�മാ�േമാ;

(ബി) ഡയാലിസിസിന് വിേധയരാ�� കിഡ്നി
േരാഗികൾ�ം മ� അ�ഖ ബാധിതരായി��
കാ�ണ� െബനവല�് പ�തി �ണേഭാ�ാ

�ൾ�ം �ൻപ് ലഭി�ി�� എ�ാ ആ��ല���ം

നിലവിൽ ലഭ�മാണ്. �ൻപ് ചില മ��കൾ
ലഭി�ി��ത് േകരള െമഡി�ൽ സർ�ീസസ്
േകാർ�േറഷൻ (െക എം എസ്  സി എൽ)
�േഖനയായി��. ഈ മ��കൾ എ�ാം തെ�
നിലവിൽ കാസ്പ് എംപാനൽഡ്  ആ�പ�ികളിൽ

നി�ം ലഭ�മാണ്. നിലവിൽ െക ബി എഫ് പ�തി
�ഖാ�ിരം േനരി�് ധനസഹായം ലഭ�മ�, പകരം
എംപാനൽ െച�ി�� 561 ആ�പ�ികളിൽ നി�ം
േരാഗ�ി�ം അവയവമാ��ി�ം ആവശ�മായ

സൗജന� ചികി� ലഭ�മാണ്.
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(സി)

ക�ാൻസർ, ഹീേമാഫീലിയ, �േ�ാഗം എ�ീ
േരാഗ�ൾ ബാധി�വർ�് �ൻപ് കാ�ണ� പ�തി
വഴി ലഭി�ി�� ആ��ല���ം ന�മാ�േമാ;

(സി) കാ�ണ� ആേരാഗ� �ര�ാ പ�തി �െട
െഹൽ�് െബനിഫി�് പാേ�ജിൽ ഡയാലിസിസ് ,
ക�ാൻസർ, �േ�ാഗം എ�ീ ചികി�കൾ

ലഭ�മാണ്. ഹീേമാഫീലിയ ചികി��് നാഷണൽ
െഹൽ�് മിഷൻ (ആേരാഗ�േകരളം) നട�ിലാ��
ചികി� പ�തിയായ 'ആശാധാര' നിലവിൽ ഉ�്.

(ഡി) െസപ്�ംബർ ഒ�് �തൽ കാ�ണ� പ�തി
ഫല�ിൽ സം�ാന�് ഇ�ാതായി�േ�ാ;
എ�ിൽ നിലവിെല ഉ�രവ് പിൻവലി�  ്കാ�ണ�
െബനവല�് പ�തി �നഃ�ാപി�ാൻ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; ഇെ��ിൽ വിശദാംശ�ൾ
നൽ�േമാ?

(ഡി)
െസപ്�ംബർ ഒ�് �തൽ കാ�ണ� പ�തി
ഫല�ിൽ സം�ാന�് ഇ�ാ തായി�ി�. പകരം
കാ�ണ� െബനവല�് പ�തി കാ�ണ� ആേരാഗ�

�ര�ാ പ�തി�മായി സംേയാജി�ി�  ്വി�ലീ
കരി�ി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


