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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 468 03-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

സർ�ാർ െമഡി�ൽ േകാേള�കൾ�് അവാർഡ്  ഏർെ���ാൻ നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ േതാമസ്  െക േതാമസ് ,
�ീ. െക.പി.േമാഹനൻ, 

�ീ. രാമച�ൻ കട���ി 

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

(എ) സം�ാനെ� സർ�ാർ െമഡി�ൽ േകാേളജ്

ആ�പ�ിക�െട ഭൗതിക സാഹചര�ം

െമ�െ����േതാെടാ�ം ��ി�ം സൗകര���ം

വർ�ി�ി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(എ) സം�ാനെ� െമഡി�ൽ േകാേള�ക�െട

ഭൗതിക സാഹചര�ം ഉയർ��തി�ം,
അത�ാ�നിക ചികിൽസാ സംവിധാന�ൾ

ഏർെ����തി�ം സർ�ാർ ധാരാളം

പ�തികൾ ആവി�രി�  ്നട�ാ�ി വ��. എ�ാ

സർ�ാർ െമഡി�ൽ േകാേള�ക�െട�ം നിലവാരം

ഉയർ��തി�ം, അതി�തന ഉപകരണ�ൾ

�ാപി�  ്�ടതൽ േരാഗി സൗ�ദമാ��തി�ം

നടപടികൾ സ�ീകരി�വ��. സർ�ാർ െമഡി�ൽ

േകാേള�കളിൽ �ചിത�പരിപാലന�ിനായി

ഇൻെഫ�ൻ കൺേ�ാൾ ക�ി�ി

�വർ�ി���്. ഇൻെഫ�ൻ കൺേ�ാൾ

ക�ി�ി�െട േന�ത��ിൽ ആ�പ�ി ���്,
ഇൻഫീഷ�സ്  ഡിസീസ്  വിഭാഗം, ക��ണി�ി

െമഡിസിൻ വിഭാഗം, ൈമേ�ാബേയാളജി വിഭാഗം,
PEID Cell, ഹൗസ്  കീ�ിംഗ് വിഭാഗം എ�ീ

വിഭാഗ�ൾ സഹകരി�  ്�വർ�ന�ൾ

നട��. ആ�പ�ി sanitary rounds �ത�മായി

നട��, ���ൾ പരിഹരി��. State PEID
Cell ഇതിെ� ഏേകാപനം നിർ�ഹി��.
െമഡി�ൽ േകാേള�കളിൽ ഇതിനായി LINK
Nurses എെ�ാ� വിഭാഗം എ�ാ വാർ�കളി�ം

ആ�േതാ�ം െ�യിനിംഗ് �വർ�ന��ം

േബാധവത്കരണ പരിപാടിക�ം നട�ിവ��.
�ടാെത ICU, Operation Theater, Labour room
�ട�ിയ �ല�ളിൽ അ�ബാധ Surveillance
െ� ഭാഗമായി swab ഓേരാ മാസ�ം എ��ക�ം

അതിെ� റിസൾ�് അ�സരി�  ്േവ� അ�ബാധ

നിയ�ണ �വർ�ന�ൾ നട�ക�ം െച�

വ��. ഇ-െഹൽ�് സംവിധാനം ഒ��ി ഒ.പി-
കൾ �ർ�മാ�ം ക���ൈറസ്  ഡ്  െച� വ��.
ആ�പ�ികളിൽ േടാ�ൺ സി�ം
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ഏർെ���ിയി��്. വേയാജന�ൾ�ം

അംഗപരിമിതർ�ം �േത�കം ക� സൗകര�ം

ഏർെ���ിയി��്. ആർ�ം േപാെല��

പ�തികളി�െട േരാഗികൾ�ം ��ി��കാർ�ം

��ി�� ഭൗതിക സാഹചര�ം ഒ����്.
ആ�പ�ികളിൽ കാ�ീൻ സൗകര���്.
േരാഗികൾ�ം ��ിരി�കാർ�ം �ടിെവ�ം

ഉറ�വ����്. േരാഗികൾ�് വിവിധ

സഹായ�ൾ ലഭ�മാ��തിന് െഹൽ�്

െഡ�കൾ നിലവി��്. േകാവിഡ്

പ�ാ�ല�ിൽ വീ�ിലി��് േഡാ�െറ

കാ�വാൻ അതി�തന സാേ�തിക വിദ�കൾ

�േയാജനെ���ി െടലിെമഡിസിൻ, ഇ-
സ�ീവനി പ�തിക�ം �ാേയാഗികമാ���്.

(ബി) സർ�ാർ െമഡി�ൽ േകാേള�ക�െട ��ി,
സൗകര��ൾ, േരാഗി സൗ�ദം, ജീവന�ാ�െട

േസവന�ം െപ�മാ��ം എ�ിവ അടി�ാനമാ�ി

അവാർ�കൾ നൽ��തിന് നടപടികൾ

സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സർ�ാർ െമഡി�ൽ േകാേള�ക�െട ��ി,
സൗകര��ൾ, േരാഗി സൗ�ദം, ജീവന�ാ�െട

േസവന�ം െപ�മാ��ം എ�ിവ അടി�ാനമാ�ി

അവാർ�കൾ നൽ��ത് ഇേ�ാൾ

പരിഗണനയിലി�.

(സി)

സർ�ാർ െമഡി�ൽ േകാേള�കളിൽ

എം.ബി.ബി.എസ് . -ന് ��തൽ സീ�ക�ം ��തൽ

പി.ജി. േകാ�ക�ം അ�വദി��തിന് സ�ീകരി��

നടപടികൾ വ��മാ�േമാ?

(സി) േകാ�ി, ഇ��ി സർ�ാർ െമഡി�ൽ

േകാേള�കളിൽ 100 എം.ബി.ബി.എസ്  സീ�കളിൽ

വീതം അ�ിഷൻ ആരംഭി��തിേല�ായി

നാഷണൽ െമഡി�ൽ ക�ീഷെ� (എൻ.എം.സി)
െല�ർ ഓഫ് െപർമിഷൻ ലഭ�മാ��തിനായി

സർ�ാർ എസൻഷ�ാലി�ി സർ�ിഫി��ം

ആയതിേല�ാ�� അ�ർേ��ിംഗ്

സർ�ിഫി��ം അ�വദി�  ്നൽകിയി��്.
അടി�ാന സൗകര��ൾ ഉറ�വ��ിെ�ാ�്

സർ�ാർ െമഡി�ൽ േകാേള�കളിൽ അവശ�ം

േവ� പി.ജി േകാ�കൾ ആരംഭി��തിനാണ്

സർ�ാർ �ൻഗണന നൽ��ത്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


