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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 163 11-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

�യേരാഗ നിവാരണം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. പി. ടി. എ. റഹീം,
�ീ സി െക ഹരീ�ൻ, 
�ീമതി െദലീമ, 
�ീ. പി. മ�ി��ി 

Smt Veena George
(ആേരാഗ�- വനിത-ശി�വികസന വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് ��ിര വികസനല���ൾ
ൈകവരി��തിെ� ഭാഗമായി �യേരാഗ
നിവാരണം എ� ല���ിെല�ാൻ �േത�ക
പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ
അറിയി�ാേമാ;

(എ) ��ിര വികസന ല����െട ഭാഗമായി 2025
ഒ◌ാ��ടി �യേരാഗ നിർ�ാർജനെമ� ല��ം
ൈകവരി�വാൻ സം�ാന സർ�ാർ "എെ�
�യേരാഗ�� േകരളം" “ State TB elimination
mission” (G.O.(Rt)246/2018/H&FWD Dated
24.01.2018) പ�തി നട�ിലാ�ി വരികയാണ്.
�യേരാഗ ബാധിതെര േനരെ� കെ��ക,
ചികി� നൽ�ക, �യേരാഗം കാരണ��
മരണ�ൾ ഇ�ാതാ�ക എ��ം, �യ േരാഗം
കാരണ�� വിേവചന�ൾ �ർ�മായി
ഇ�ാതാ�ക, �യേരാഗം കാരണം ആർ�ം

അധിക സാ��ിക ബാധ�ത ഉ�ാ��ിെ��ം
ഉറ� വ��ക�മാണ് �യ േരാഗ
നിർ�ാർ�ന�ിെ� ല���ളിൽെ���ത്. ഈ
ദൗത�ം നാല് ഘ��ളായാണ്
�ാവർ�ികമാ��ത് ഒ�ാം ഘ��ിൽ

സം�ാനെ� 82% ��ംബ�േള�ം Screen
െച�ക�ം അതിൽ നി�ം 7.75 ല�ം േപെര
�യേരാഗം വരാൻ അധിക സാധ�ത��വരായി
കെ��ക�ം, അതി�െട 326 േപർ�്
�യേരാഗം നിർ�യി�ാ�ം കഴി�. �യേരാഗ
നിർ�ാർ�ന�ിെ� ര�ാം ഘ�
�വർ�ന��െട ഭാഗമായി �യേരാഗ സാധ�ത
അധികമാ�െ��് (Vulnerable Population)
കെ��ിയി�� �ത�മായ ഇടേവളകിൽ
സ്�ീനിംഗ് നട�ി അവർ�് �യേരാഗ
പരിേശാധന നട��� വഴി ആ �േദശെ�
�യേരാഗ വ�ാപനം നിയ�ി�വാൻ സാധി��.
��ാം ഘ��ിൽ �യേരാഗ�ിെ� സാധ�ത
��ത�� വ��ികളിൽ ആേരാഗ� േക��ളിെല
NCD, SWAS Clinic കൾ വഴി ജീവിത ൈശലി
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േരാഗ�ൾ നിയ�ി�  ്�യേരാഗ സാധ�ത
�റ�കയാണ് െച��ത്. നാലാം ഘ��ിൽ 15
വയ�ിൽ താെഴ ��ികളിൽ Latent T B Infection
Management വഴി (2020 നവംബർ മാസ�ിൽ

ആരംഭി�) 1783 േപർ�് ഭാവിയിൽ �യേരാഗം
വരാ�ളള സാധ�ത�െ��് കെ��ി

�യേരാഗ �തിേരാധ ചികി� ലഭ�മാ�ിവ��.
�യേരാഗ�ിെനതിെര�� ജനകീയ �വർ�ന

പ�തിക�െട �മഫലമായി 2019-ൽ �ടർ�യായി
ഒ� വർഷം സം�ാന�ിൽ 561 തേ�ശ
സ�യംഭരണ �േദശ�ളിൽ 5 വയ�ി�
താെഴ�� ��ികളിൽ �യേരാഗമിെ�� േന�ം
ൈകവരി�. 709 തേ�ശ സ�യം ഭരണ
�േദശ�ളിൽ ഒ�ാം നിര മ��കേളാട്
�തികരി�ാ� ��തര �യേരാഗമിെ�� േന�ം
ൈകവരി�. 688 തേ�ശ സ�യം ഭരണ
�േദശ�ളിൽ ഒരാൾ േപാ�ം �യേരാഗ ചികി�
ഇട�് വ�  ്നിർ�ാെത വിജയകരമായി
�ർ�ീകരി�. 2015 �തൽ 2020 വെര��
കാലയളവിൽ �യേരാഗ ബാധിത�െട
എ��ിൽ 37.5% �റവ് വ�ി�െ��് േക�
സർ�ാർ അംഗീകരി�ി��്. ഇതിെ� ഫലമായി
േക� സർ�ാരിെ� Sub National TB Free
Certification Award (Bronze category)
േകരള�ി� ലഭി�ക��ായി. ഇ�ര�ിൽ

അവാർഡ്  ലഭി� ഏക സം�ാനമാണ് േകരളം.

(ബി) േകാവിഡ്  െവ�വിളികൾ�ിടയി�ം
�യേരാഗികെള കെ��ാനായി സർ�ാർ
ആരംഭി� അ�യേകരളം പ�തി�െട
വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) സ�ഹ�ിൽ േകാവിഡ്  �ലം കെ��ാെത

അേവേശഷി�� �യേരാഗികെള
കെ���തിനായി അ�യേകരളം പ�തി 2020
നവംബർ 1 ന് േകരള സർ�ാർ �ട�മി�.
�യേരാഗ സാധ�ത�� Vulnerability list-ൽ
ഉ� വ��ിക�െട TB Screening, Asha
�വർ�ക�െട സഹായേ�ാെട നട�ി,
അവരിൽ �യേരാഗ ല�ണ���വെര കഫ
പരിേശാധന�് വിേധയമാ�ിയതിെ� ഫലമായി
802 �യേരാഗികെള കെ��ക�ം, അവർ�്
ചികി� നൽ�ക�ം െച�. അ�യേകരളം
പ�തി വ�ാപി�ി��തിെ� ഭാഗമായി 2021
െസപ്�ംബർ 1 �തൽ നവംബർ 1 വെര നീ�
നിൽ�� അ�യേകരളം TB Catch Up
Campaign സം�ാന സർ�ാർ �റെ��വി�ി��്.
ടി.ബി വൾണറബിലി�ി ലി�ിൽ നി�ം �യേരാഗ
സാധ�ത�െ��് കെ��ി �യേരാഗ
നിർ�യം നട�ക, േകാവിഡി� ��് ജി�ാ ടി.ബി
�ണി�കളിൽ കെ��ിയി�� �യേരാഗ
ബാധിതർ ��ത�� �േദശ�ൾ നിരീ�ി�ക�ം,
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ആ �േദശ�ളി�� വീ�കളി�ം ഒ◌ാഫീ�കളി�ം
വ�ാപാര �ാപന���ം �യേരാഗ നിർ�യ
പരിേശാധനകൾ തേ�ശ സ�യംഭരണ
�ാപന��െട േന�ത��ി ൽ നട�ക
എ�ിവയാണ് ഇതി�െട ഉേ�ശി��ത്.

(സി) വാ�ിൻ വിതരണ േക��ളി�ം േകാവിഡാന�ര
�ിനി�കളി�െമ�� ശ�ാസേകാശ
സംബ�മായ േരാഗ��വർ�് �േത�കമായ
പരിേശാധന�ം ചികി��ം ഉറ�് വ���തിന്
നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ
നൽ�േമാ?

(സി) ആേരാഗ�വ��ിന് കീഴിെല േകാവിഡ്  വാ�ിേനഷൻ
െസ��കളി�ം േപാ�് േകാവിഡ്  �ിനി�കളി�ം
എ��വർ�് ILI/SARI (Influenza like
Illness/Severe Acute Respiratory Influenza)
അ�ബ� ���ൾ ഉ�വർ�ം
�യേരാഗ�ി�ം േകാവിഡി�ം ദ�ിദിശ സ്�ീനിംഗ്
നട���്. ശ�ാസേകാശ േരാഗ
ല�ണ���തായി സംശയി��വെര
തിരി�റി�് �ിനി�ൽ പരിേശാധനകളി�െട
വിലയി��ി TB Vulnerability ��ിൽ
ഉൾെ���വാൻ നിർ�ശം നൽകിയി��്.
േകാവിഡാന�ര �ിനി�കളിൽ എ��
േരാഗികളിൽ ശ�ാസേകാശ സംബ�മായ

േരാഗ��ളളവർ�് �േത�ക പരിേശാധന�ം
ചികി��ം നൽ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി��്.
സർ�ാർ േമഖലയി�� എ�ാ ആേരാഗ�

�ാപന�ളി�ം േകാവിഡാന�ര േരാഗ�ൾ
ചികി�ി��തി�� േപാ�് േകാവിഡ്
�ിനി�കൾ സ�ീകരി�ി��്. നിസാര
േരാഗല�ണ��മാെയ��വെര പരിേശാധി�
േശഷം �ാഥമികാേരാഗ� തല�ിൽ തെ� ചികി�
നൽകി വീ�കളിൽ പറ� വി�ക�ം വിദ�
ചികി�ആവശ�മായവർ�് താ��്, ജി�ാ
ആ�പ�ികളിൽ സ�ീകരി��� െ�ഷ�ാലി�ി
�ിനി�കളിേല�് റഫർ െച�ക�ം െച��.
ചികി�േയാെടാ�ം ശ�ാസ േകാശ േരാഗികൾ�്
അ�ബ� േസവന�ളായ Pulmonary
Rehabilitation Smoking Cessation �ം
നൽ��തി�� സംവിധാന�ം �ാഥമികാേരാഗ�
തല�ളിൽ സ�ീകരി�ി��്. ശ�ാസ പ�തി�െട
ഭഗമായി�� ശ�ാസ േകാശ കാര��മതാ
പരിേശാധനക�ം ഒ◌ാ�ിജൻ േതാത് നിർ�യ�ം
�ാഥമിക തല�ളിൽ തെ� നട��തി�ം
Inhailer therapy ഒ◌ാ�ിജൻ െതറാ�ി എ�ിവ
�ാഥമിക തല�ിൽ തെ� നൽകി വ���്.
സർ�ാർ െമഡി�ൽ േകാേള�കളിെല
വാ�ിേനഷൻ െസ��കളിൽ
േരാഗല�ണ��വർ�് േഡാ��െട
ഉപേദശ�കാരമാണ് വാ�ിൻ െകാ��ാ��ത്.
വാ�ിേനഷൻ േക��ളിൽ എ��വർ�്
ശ�ാസേകാശ സംബ�മായ അ�ഖ�ൾ
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ഉെ��ിൽ പരിേശാധനകൾ�ം ചികി��മായി

ബ�െ�� ആ�പ�ികളിേല�് അയ��.
എെ��ി�ം ���ൾ ഉ�വ�െട കാര��ിൽ

വാ�ിേനഷൻ േക��ിെല േഡാ�ർ ഡ��ി
െമഡി�ൽ ഓഫീസ�മായി ചർ� െച�ാണ്
വാ�ിൻ നൽ��ത്. എ�ാ െമഡി�ൽ
േകാേള�കളി�ം ശ�ാസേകാശേരാഗ സംബ�മായ

അ�ഖ�ൾ വിലയി��ാൻ കഫ പരിേശാധന,
െച�് എ�്േറ, സി.�ി.�ാൻ, പി.എഫ്.�ി.
�ട�ിയ പരിേശാധനക�ം ആവശ�മായ

ചികി�ക�ം ലഭ�മാണ്. എ�ാ സർ�ാർ
െമഡി�ൽ േകാേള�കളി�ം േപാ�് േകാവിഡ്
�ിനി�കൾ ആരംഭി�  ്�ത�മായി �വർ�ി�

വ��. േകാവിഡ്  മാറി ഡിസ്ചാർജ്  െച��
േരാഗികെള �ത�മായ ഇടേവളയിൽ േപാ�്
േകാവിഡ്  �ിനി�ിൽ േഫാേളാ അ�്
നിർേ�ശി���്. എെ��ി�ം േകാവിഡാന�ര
���ൾ നിർ�യി�െ��ാൽ ഇവെര ബ�െ��

െ�ഷ�ാലി�ി, ��ർ െ�ഷ�ാലി�ി വിഭാഗ�െള
ഉൾെ���ി ചികി� ഉറ�വ����്.
ഡിസ്ചാർജ്  ആയ േകാവിഡ്  േരാഗികൾ�്
��ിേ�� കാര��ൾ വിശദമായി പറ�
മന�ിലാ���്. എെ��ി�ം ��ി��്
അ�ഭവെ��ാ�ം, ഒ�മിെ��ി�ം ര�ാ�
ആ�േ�ാൾ േപാ�് േകാവിഡ്  �ീനി�ിെല�ി

െച��് നട�ണെമ�ം നി�ർഷി�ി��്.
ഞായറാ� ഒഴിെക എ�ാ ദിവസ�ം േപാ�്
േകാവിഡ്  �ീനി�് ഒ.പി �വർ�ി��താണ്.
എെ��ി�ം ��ി��കൾ ക�പിടി��
േരാഗികൾ�് വിദ� ചികി� ഉറ� വ����്.
േപാ�് േകാവിഡ്  ഒ.പിയിൽ ക� ഒ� േരാഗി�്
എെ��ി�ം സ�ീർ�തകൾ കെ��ിയാൽ

ഉടൻ തെ� അത് െ�ഷ�ാലി�ി�െട
സഹായേ�ാെട വിദ� ചികി�
ലഭ�മാ�ാ��താണ്. െമഡി�ൽ േകാേളജിെല
എ�ാ വിഭാഗ�ളി�ം �േത�കി�  ്െമഡിസിൻ,
കാർഡിേയാളജി െറ�ിേറ�റി െമഡിസിൻ എ�ീ
വിഭാഗ�ളിെല എ�ാ സൗകര���ം ആവശ�ം

േപാെല ഇതിനായി ഉപേയാഗെ���ി വ��.
�ടാെത ജി�ാ ടി.ബി. െസ��ക�െട േന�ത��ിൽ

ൈബ ഡയ�ണൽ സ്�ീനിംഗ് നിലവി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ
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