
1 of 3

15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 176 11-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

േകാവിഡ്  േരാഗിക�െട മരണ നിര�്

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. അൻവർ സാദ�് ,
�ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ്, 

�ീമതി െക.െക.രമ, 
�ീ. സജീവ് േജാസഫ് 

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

(എ)

സം�ാന�് േകാവിഡ്  േരാഗിക�െട എ�ം

െചറിയ േതാതിെല�ി�ം �റ� വ�േ�ാ�ം മരണ

നിര�് �റയാെത നിൽ��ത് ആശ�േയാെട

കാ��േ�ാ എ�് അറിയി�ാേമാ;

(എ) ഓേരാ രാജ��ളിേല�ം, മ�് സം�ാന�ളിേല�ം

മരണ നിര�് സ��ം പരിേശാധി�േ�ാൾ

േകരള�ിെല മരണ നിര�ം �റവാണ് എ�്

കാണാ��താണ്. േകസ്  ഫ�ാലി�ി നിര�് (CFR)
സം�ാനം ��േയാെട അപ�ഥി���്. ഒ�

ഘ��ിൽ േപാ�ം േകസ്  ഫ�ാലി�ി നിര�് േദശീയ

ശരാശരിെയ�ാ�ം ഉയർ�ി� എ��ം എ��

പറേയ�താണ്. ഉയർ� ജനസാ�ത�ം

ജീവിതൈശലീ േരാഗ��െട അള�് വളെര ഉയർ�

നിൽ�� എ�ി�ം േകരള�ിെല ചി�യായ

െട�ിംഗ് വഴി, േരാഗം പകർ� ഏ��ം ��തൽ

ആ�കെള കെ��ക�ം, �ടർ�് േകാ�ാ�്

േ�സി�ം, ചികി��ം ഉറ�ാ�ക�ം അത് വഴി

മരണ നിര�് �റ�ക�ം െച�. �തിമാസ

മരണ��െട എ��ം മരണ നിര�ം േകരളം

േപാെലാ� സം�ാന�് വർ�ി�ി�ി� എ��ം

എ�� പറേയ�താണ്.

(ബി) േകാവിഡ്  മരണനിര�് �റയാ�തിെ� കാരണം

പഠന വിേധയമാ�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;
(ബി) ഏെതാ� േരാഗ�ം ഉ�ാ��ത് േരാഗി�െട�ം,

േരാഗാ�വിെ��ം, പരി�ിതി ഉൾെ�െട��

ബാഹ� ഘടക��െട�ം, അടി�ാന�ിൽ

ആണ്. േകാവിഡ്  മരണം ആദ�ം റിേ�ാർ�്

െച�െ��ത് �തൽ തെ� അവ�െട

േരാഗാവ�െയ സ�ാധീനി�ാ�� േരാഗി�െട

ഘടക��ം, ചികി� േത���ം ന���മായി

ബ�െപ� ഘടക��ം ആേരാഗ� വ��് നിരീ�ി�

വ���്. േരാഗിക�െട �ായം, ലിംഗം,
േരാഗ�ിെ� തീ�ത, മരണെപ�� �ലം, മ�്

അ�ബ� േരാഗ�ൾ, വാ�ിേനഷൻ

�ട�ിയവ�മായി ബ�െപ� കാര��ൾ

ആേരാഗ�വ��് അവേലാകനം െച���്.
നാളി�വെര മരണെ�� േകാവിഡ്  േരാഗികളിൽ
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80% േപർ�് അ�ബ� േരാഗ�ൾ ഉ�ായി��.
ബാ�ി�� 20% ൽ അ�ബ� േരാഗ�ൾ

റിേ�ാർ�് െച�െ�ടാ� 66% േപർ 60 വയ�ി�

�കളിൽ ഉ�വരായി��. സം�ാനതല�ിൽ

െമഡി�ൽ േകാേളജിെല�ം, െഹൽ�്

സർ�ീസിെല�ം, െമഡിസിൻ, പീഡിയാ�ി�്,
ൈമേ�ാ ബേയാളജി എ�ീ െ�ഷ�ാലി�ികളിൽ

നി�� വിദ� േഡാ�ർമാർ, െപാ�ജനാേരാഗ�

വിദ�ർ, എ�ിവ�ൾെ�െട ഒ�

മൾ�ിഡിസി�ിനറി െഡ�് ഓഡി�് ക�ി�ി,
സാം�മിക േരാഗം �ലമാെണ�് സംശയി��

എ�ാ മരണ��ം ഓഡി�് െച��. െഡ�്

ഓഡി�ിെ� ല��ം െപാ�ജനാേരാഗ� നിരീ�ണ –
േരാഗ ചികി�ാ �തിേരാധ സംവിധാന��െട

�ണേമ� െമ�െ����ം ഏെത�ി�ം മരണ�ൾ

തടയാൻ കഴി�േമാ എ�് കാ�ക�ം

ഇ�ര�ിൽ മരണ�ൾ തട��തി��

�പാർശകൾ നിർേ�ശി�ക�ം െച�ക

എ�താണ്. അ�രം ഓഡി�കൾ �േഖന മരണ

കാരണം കെ��ാ�ം അത് എ�െന

�റ�ാെമ�ം മന�ിലാ�ാൻ സഹായി�ി��്.
�ടാെത ഐ.സി.എം. ആറിെ� സീേറാ

സർവയിലൻസ്  പഠന�ിൽ േകരള�ിെല േരാഗ

വ�ാപനം 44% േപരിൽ മാ�മാെണ�ം, അതിനാൽ

തെ� �േമഹ�ം ര�ാദിമർ��ം ഏ��മധികം ഉ�

േകരള�ിൽ ��തലാ�കൾ�് േരാഗം വരാ��

സാധ�ത ഉ�് എ�മാണ് കെ��ിയത്. ഇത്

�ചിപി�ത് േകരള�ിെല േകാവിഡ്

�വർ�ന�ൾ ഫല�ദമായി�� എ�ാണ്.
ഇതിെന പ�ി ��തൽ മനസിലാ��തി� േവ�ി

സം�ാനം സീേറാ സർവയിലൻസ്  പഠനം

നട�ിയി��്. ഇത് വഴി നിലവിെല േരാഗ വ�ാപന

നിര�ം എ�േ�ാളം േപർ�് േരാഗ �തിേരാധ

ആ�ിേബാഡികൾ ഉ�് എ�ം ന��്

മനസിലാ�ാൻ സാധി�ം. മരണമട�വ�െട

കണ�് േനാ�ിയാൽ 90%-ലധികം േപ�ം വാ�ിൻ

എ��ാ�വരാെണ��ം �േ�യമാണ്.

(സി) േപാ�് േകാവിഡ്  മരണ�ൾ �ടിവ��ത്

സംബ�ി� പഠന�ൾ നട�ിയി�േ�ാ;
ഉെ��ിൽ ഇതിെ� വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ;

(സി) േകാവിഡ്  േരാഗ ��മായവരിൽ മരണ�ൾ

ഉ�ാ��ത് േകാവിഡ്  ൈവറസ്  ആ�രിക

അവയവ�ളിൽ ��ി� മാ��ൾ കാരണേമാ

അെ��ിൽ സ�ാഭാവികമായ മരണകാരണ�ൾ

െകാേ�ാ ആകാം. അതിനാൽതെ� േകാവിഡ്

��രായതി�േശഷം സംഭവി�� മരണ�െള�ാം

േകാവിഡ്  ൈവറസിെ� അന�ര

ഫലമായി�ാെണ� നിഗമന�ിെല�വാൻ

സാേ�തികമായി സാധി�കയി�. േകാവിഡ്  േരാഗ
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��ിവ� േശഷ�� മരണ�ൾ സംബ�ി�

പഠന�െളാ�ം തെ� ആേരാഗ�വ��്

നട�ിയി�ി�.

(ഡി)

േപാ�് േകാവിഡ്  േരാഗിക�െട മരണ�ൾ

�റ�ാനായി സ�ീകരി� നടപടികൾ

വിശദമാ�ാേമാ?

(ഡി) േകാവിഡ്  ��രായതി�േശഷ�ം വിവിധതരം

േരാഗ�ൾ േരാഗികളിൽ ക�വ��ത്

��യിൽെ��േ�ാൾതെ� സം�ാന

ആേരാഗ�വ��് എ�ാ ആേരാഗ�േക��ളി�ം

േപാ�് േകാവിഡ്  �ിനി�കൾ

ആരംഭി�ക��ായി, 14 ജി�കളിലായി നിലവിൽ

1185 �ിനി�കൾ �വർ�ി���്. േപാ�്

േകാവിഡ്  േരാഗ�ൾ �ൻ��ി കെ���തി�ം

അവെയ ഫല�ദമായി ചികി�ി��തി�ം

അതി�െട േരാഗാ�രത�ം മരണനിര�ം �റ�ക

എ��മാണ് ഇതിെ� ഉേ�ശല��ം. ശ�ാസേകാശ

േരാഗ�ൾ, �േ�ാഗ�ൾ, �േമഹം മ�്

ജീവിതൈശലി േരാഗ�ൾ എ�ിവ�� േകാവിഡ്

��രായ േരാഗികൾ�് �േത�ക പരിഗണന�ം

ചികി��ം േപാ�് േകാവിഡ്  �ിനി�കളി�െട

നൽകി വ���്. ഇതി�െട മരണ�ൾ

�റ��തി�ം േരാഗാ�രത നിയ�ി��തി�ം

സാ��മായി��്. �ാഥമികാേരാഗ� േക�ം �തൽ

െമഡി�ൽ േകാേളജ്  വെര�� സർ�ാർ

ആ�പ�ികളി�ം സ�കാര� ആ�പ�ികളി�ം

േപാ�് േകാവിഡ്  �ിനി�കൾ ആരംഭി�ി��്.
നിസാരമായ �ീണ�ം കിത�ം �തൽ ��തരമായ

�േ�ാഗ�ൾ വെര േപാ�് േകാവിഡ്

സിൻേ�ാമിൽ ഉൾെ���. ഇ�രം േരാഗ�െള

�ൻ��ി കെ���തി�ം േവ�ിയാണ് േപാ�്

േകാവിഡ്  �ിനി�കൾ �വർ�ി��ത്. നിസാര

ല�ണ�ൾ ഉ�വെര �ാഥമികാേരാഗ�

േക��ളി�ം �ടർ ചികി� ആവശ���വെര�ം

��തര േരാഗല�ണ��വെര�ം താ��്

ആ�പ�ികളി�ം ജി�ാ ആ�പ�ികളി�ം

�വർ�ി�� Post Covid Speciality Clinic
േല�് റഫർ െച�് ബ�െ�� െ�ഷ�ലി�ിെ�

േസവനം ഉറ�് വ��ക�ം െച��. ഇതിെ�

ഫലമായി േപാ�് േകാവിഡ്  േരാഗികളിൽ

ഉ�ാകാനിട�� സ�ീർ�തക�ം, മരണ��ം ഒ�

പരിധിവെര �റ�വാനായി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


