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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 470 03-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

സ�ർ� ആ�ിബേയാ�ിക് സാ�രത

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ കടകംപ�ി �േര�ൻ,
�ീ സി എ�  ്���, 

േഡാ �ജിത് വിജയൻപി�, 
�ീ. േതാ��ിൽ രവീ�ൻ 

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

(എ) സം�ാന�് സ�ർ� ആ�ിബേയാ�ിക്
സാ�രത ൈകവരി��തിന് ആവി�രി� ആ�ി
െെമേ�ാബിയൽ റസി��് �ാ�ജിക് ആ�ൻ
�ാനിെ� ഉേ�ശ�ല���ൾ വ��മാ�ാേമാ;

(എ) ആ�ിബേയാ�ി�ക�െട അമിതമായ ഉപേയാഗ�ം
��പേയാഗ�ം കാരണ��ാ�� അത�ാപ�കൾ
േനരി��തിന് ആേരാഗ� �വർ�കേര�ം

ജന�േള�ം സ�മാ��തിന് ഇ��യിലാദ�മായി
ആ�ി ൈമേ�ാബിയൽ റസി��്
സർൈവലൻസ്  (AMR Surveillance) ആ�ൻ
�ാൻ ത�ാറാ�ിയ സം�ാനമാണ് േകരളം.
സം�ാന ആേരാഗ� വ��ിെ� േന�ത��ി��

േകരള ആ�ിൈമേ�ാബിയൽ റസി�ൻസ്
�ാ�ജിക് ആ�ൻ �ാനിംഗ് (KARSAP) 2018
ഒേ�ാബർ 25-ാം തീയതി ബ�.�ഖ�മ�ി
ഉദ്ഘാടനം െച�ി��. േലാകാേരാഗ�
സംഘടന�െട സഹകരണേ�ാെട ആേരാഗ�ം,
�ഗസംര�ണം, ഫിഷറീസ് , �ഷി, പരി�ിതി

എ�ീ വ��കെള ഏേകാപി�ി�  ്One Health
Programme െ� കീഴിൽ വ�� ഈ കർ�
പ�തി�െട ഉേ�ശല���ൾ �വെട േചർ��. 1.
ആ�ിബേയാ�ി�ക�െട അനിയ�ിതമായ
ഉപേയാഗെ���ി�ം, െപാ�വായ
�ചിത�െ���ി�ം െപാ�ജന�ൾ�ിടയിെല
അവേബാധ �വർ�ന�ൾ നട�ക. 2. അറി�ം
െതളി�ക�ം - ൈമേ�ാബേയാളജി ലാ�ക�െട
ശാ�ീകരണം. 3. ആ�പ�ികളിെല അ�ബാധ
നിയ�ണം െമ�െ����തി�� നടപടികൾ
സ�ീകരി�ക. 4. ആ�പ�ികളിെല
ആ�ിബേയാ�ി�ക�െട

ഉ�രവാദി�േ�ാെട�� ഉപേയാഗ�ി�

േവ�ി ആ�ിബേയാ�ി�് �ീവാർഡ്ഷി�്
ക�ി�ിക�െട �പീകരണ�ം �വർ�ന�ം. 5.
ആ�ിബേയാ�ി�കൾ �തിേരാധി��
ബാ�ീരിയകൾ ഉയർ�� െവ�വിളികൾ,
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അ�ബാധ നിയ�ണം, േരാഗ നിർ�യം
�ട�ിയ േമഖലകളിെല ഗേവഷണം. 6. IMA, IAP
േപാ�� െ�ാഫഷണൽ േബാഡിക�ം, െവ�ിനറി,
ഫിഷറീസ് , മലിനീകരണ നിയ�ണവ��് �ട�ിയ
ൈലൻ ഡി�ാർ�െമ�ക�മായി സഹകരി��
AMR �വർ�ന�ൾ KARSAP െ� ഒ� �ധാന
ഭാഗമാണ് infection control and prevention.
ഇൻെഫ�ൻ കൺേ�ാളിെ�
�വർ�ന�ൾ�ായി എ�ാ ആ�പ�ികളി�ം
ഇൻെഫ�ൻ കൺേ�ാൾ ക�ി�ികൾ നിലവി��്.
ഈ ക�ി�ികൾ �ാപന�ളിെല അ�ബാധ
നിയ�ണം സമയാസമയ�ളിൽ
പരിേശാധി�ക�ം ആ�പ�ി ജീവന�ാർ�്
െ�യിനിംഗ് നൽ�ക�ം െച��. സം�ാന

തല�ിൽ വിവിധ വിഭാഗം ജീവന�ാർ�ം
ഇൻെഫ�ൻ കൺേ�ാളിെന��ി െ�യിനിംഗ്
നൽകിയി��്. ആ�പ�ികളിെല ഓ�േറഷൻ
തീേയ�ർ, േലബർ�ം, ഐ.സി.�, ഡയാലിസിസ്
�ണി�് എ�ിവിട�ളിൽ നി�് സ�ാ�കൾ
എ��് കൾ�ർ െസൻസി�ിവി�ി െട�കൾ
െച��. അ�ബാധ ഉെ��് ക�ാൽ േമൽ
നടപടികൾ സ�ീകരി��. AMR Surveillance െ�
ഭാഗമായി ൈമേ�ാബേയാളജി ലാ�കൾ
സം�ാെ� �ധാനെ�� ജി.എ� /്ജി�ാ
ആ�പ�ികളിൽ ഏർെ���ി വ��.
എറണാ�ളം ജനറൽ ആ�പ�ിയിൽ �ട�ിയ
ൈമേ�ാബേയാളജി ലാബിൽ Hub and Spoke
Model ൽ ജനറൽ ആ�പ�ി എറണാ�ളം, hub
ആ�ം എറണാ�ളം ജി�യിെല 13 താ��്
ആ�പ�ികൾ spoke ആ�ം കൾ�ർ
െസൻസി�ിവി�ി െട�് നട�ി വ��. ഇ�കാരം
െട�കൾ നട�േ�ാൾ �ാപന�ിന് ഒ�
antibiotic Policy ഉ�ാ�ക�ം േരാഗികൾ�്
�ത�സമയ�് ആവശ�മായ antibiotics
ശാ�ീയമായി നൽ�വാ�ം സാധി��. എ�ാ
വർഷ�ം നവംബർ ര�ാംവാരം infection control ,
antimicrobial awareness എ�ിവെയ��ി
അവേബാധം ��ി�ാൻ േവ�ി antibiotic
awareness week ആചരി�  ്വ��. അ�ബാധ
നിയ�ണ�ിന് ആവശ�ം േവ�ി വ��
സാനിൈ�സർ, േസാ�്, പി.പി.ഇ കി�്, �ൗസ് ,
േഫസ്  മാസ്ക്, േഫസ്  ഷീൽഡ്  എ�ിവ ആേരാഗ�
�ാപന�ളിേല�് KMSCL �േഖന സൗജന�മായി
നൽകി വ��.

(ബി) ��ത പ�തി േക�ാവി�ത
പ�തിയാേണാെയ�ം എ�ിൽ േക�ം എ�ാണ്

(ബി) 2017 ഒേ�ാബർ 10 നാണ് ഈ പ�തി നട�ാ�ാൻ
തീ�മാനി�ത്.ഫിഷറീസ്  െവ�ിനറി, �ഡ്&
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ഈ പ�തി�് �ട�ം �റി�െത�ം എ� വർഷം
െകാ�് ല��ം േനടാനാണ് വിഭാവനം
െച�ിരി��െത�ം വ��മാ�ാേമാ;

േസ�ി, പരി�ിതി �തലായ വിഭാഗ�െള
ഏേകാപി�ി�  ്�ടർ�� ചർ�ക�െട ഭാഗമായി
25/10/2018 ൽ േകരള േ��് ആ�ൻ �ാൻ
�ാബല��ിൽ വ�. തി�വന��രം െമഡി�ൽ
േകാേളജ്  േനാഡൽ േക�മാ�ം ജനറൽ ആ�പ�ി
എറണാ�ളം, സം�ാന പ�ിക് െഹൽ�് ലാബ്
തി�വന��രം എ�ിവ AMR േ�ാ�ാം
ഏേകാപി�ി��തി�� �ാേദശിക േക��ൾ
ആയി�ം �വർ�ി��. ആേരാഗ�വ��ിൽ
കഴി� ആറ്  വർഷമായി എറണാ�ളം ജി�യിൽ
ഹബ് & േ�ാ�് േമാഡലായി ഫല�ദമായ
എ.എം.ആർ േ�ാ�ാം നട� വ��. േരാഗിക�െട
ചികി��മായി ബ�െ��് െചറിയ
ആ�പ�ികേള�ം വലിയ ആ�പ�ികേള�ം
ബ�ി�ി��തി�� െചലവ് �റ� മാർ�മാണ്
ഹബ് & േ�ാ�് േമാഡൽ. ��ിസഹമായ

ആ�ിബേയാ�ിക് െതറാ�ി, അ�ബാധ
നിയ�ണം, ആ�ിബേയാ�ിക് േപാളിസി, ഹബ് &
േ�ാ�് േമാഡൽ ആ�പ�ിക�െട AMR
നിരീ�ണം എ�ിവ AMR േ�ാ�ാമിെ�
അവിഭാജ� ഘടകമാണ്.എ�ാ സർ�ാർ െമഡി�ൽ
േകാേള�കൾ,ജനറൽ ആ�പ�ികൾ,സം�ാന

പ�ി�് െഹൽ�് ലാബ് �ട�ിയവ ഉൾെ���ി

ഇേ�ാൾ സം�ാന�് WHONET വഴി AMR
നിരീ�ണം ആരംഭി�ി��്.�ടാെത
സം�ാനെ� വിവിധ െമഡി�ൽ
േകാേള�കെള�ം ലാ�കെള�ം ഭാഗമാ�ി ഒ�
സർൈവലൻസ്  െന�വർ�് (KARSNET) 2019
േമയ്  മാസം �പീകരി�. ഇതിെ� ഭാഗമായി വിവിധ
െ�യിനിം�ക�ം വർക് േഷാ�ക�ം പല
േമഖലകളിലായി നട�ിവ��. 2020 െഫ�വരി
മാസം KARSAP ഒ�ാം റിവ� മീ�ിംഗ്
എറണാ�ള�് െവ�  ്നട�ക�ം ഇതര
സം�ാന�െള ഇതിെന�റി�  ്പഠി�ി�ാ�ം
സഹായി�ാ��� െ�യിനിം�ം നട�ിയി��.
2021 െസ�ംബർ 20 ന് ബ�.ആേരാഗ� മ�ി
പെ���് ഒ� ചർ� നട�ക�ം ��താ��
കർ�പ�തികൾ ആവിഷ്  കരി�ക�ം െച�.
ഇ�വെര�� �വർ�ന�ൾ കാര��മമായി
�ട�വാ�ം AMR �വർ�നെ� നവേകരള
കർ� പ�തി 2 െ� ഭാഗമാ�ാ�ം 2023 ൽ േകരളം
ഒ� ആ�ിബേയാ�ിക് സാ�ര
സം�ാനമാ�ാ�� ല��മി�ക�ം െച�.

(സി) സം�ാന�് എ�് �തലാണ് ഈ പ�തി
നട�ാ�ാൻ തീ�മാനി�ത്; പ�തി�െട ഭാഗമായി
നാളി�വെര നട� �വർ�ന��ം �ടർ

(സി) 2017 ഒേ�ാബർ 10 നാണ് ഈ പ�തി നട�ാ�ാൻ
തീ�മാനി�ത്.ഫിഷറീസ്  െവ�ിനറി, �ഡ്&
േസ�ി, പരി�ിതി �തലായ വിഭാഗ�െള
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�വർ�ന�ൾ എ�െനയാണ് വിഭാവനം
െച�ിരി��െത�ം അറിയി�ാേമാ;

ഏേകാപി�ി�  ്�ടർ�� ചർ�ക�െട ഭാഗമായി
25/10/2018 ൽ േകരള േ��് ആ�ൻ �ാൻ
�ാബല��ിൽ വ�. തി�വന��രം െമഡി�ൽ
േകാേളജ്  േനാഡൽ േക�മാ�ം ജനറൽ ആ�പ�ി
എറണാ�ളം, സം�ാന പ�ിക് െഹൽ�് ലാബ്
തി�വന��രം എ�ിവ AMR േ�ാ�ാം
ഏേകാപി�ി��തി�� �ാേദശിക േക��ൾ
ആയി�ം �വർ�ി��. ആേരാഗ�വ��ിൽ
കഴി� ആറ്  വർഷമായി എറണാ�ളം ജി�യിൽ
ഹബ് & േ�ാ�് േമാഡലായി ഫല�ദമായ
എ.എം.ആർ േ�ാ�ാം നട� വ��. േരാഗിക�െട
ചികി��മായി ബ�െ��് െചറിയ
ആ�പ�ികേള�ം വലിയ ആ�പ�ികേള�ം
ബ�ി�ി��തി�� െചലവ് �റ� മാർ�മാണ്
ഹബ് & േ�ാ�് േമാഡൽ. ��ിസഹമായ

ആ�ിബേയാ�ിക് െതറാ�ി, അ�ബാധ
നിയ�ണം, ആ�ിബേയാ�ിക് േപാളിസി, ഹബ് &
േ�ാ�് േമാഡൽ ആ�പ�ിക�െട AMR
നിരീ�ണം എ�ിവ AMR േ�ാ�ാമിെ�
അവിഭാജ� ഘടകമാണ്.എ�ാ സർ�ാർ െമഡി�ൽ
േകാേള�കൾ,ജനറൽ ആ�പ�ികൾ,സം�ാന

പ�ി�് െഹൽ�് ലാബ് �ട�ിയവ ഉൾെ���ി

ഇേ�ാൾ സം�ാന�് WHONET വഴി AMR
നിരീ�ണം ആരംഭി�ി��്.�ടാെത
സം�ാനെ� വിവിധ െമഡി�ൽ
േകാേള�കെള�ം ലാ�കെള�ം ഭാഗമാ�ി ഒ�
സർൈവലൻസ്  െന�വർ�് (KARSNET) 2019
േമയ്  മാസം �പീകരി�. ഇതിെ� ഭാഗമായി വിവിധ
െ�യിനിം�ക�ം വർക് േഷാ�ക�ം പല
േമഖലകളിലായി നട�ിവ��. 2020 െഫ�വരി
മാസം KARSAP ഒ�ാം റിവ� മീ�ിംഗ്
എറണാ�ള�് െവ�  ്നട�ക�ം ഇതര
സം�ാന�െള ഇതിെന�റി�  ്പഠി�ി�ാ�ം
സഹായി�ാ��� െ�യിനിം�ം നട�ിയി��.
2021 െസ�ംബർ 20 ന് ബ�.ആേരാഗ� മ�ി
പെ���് ഒ� ചർ� നട�ക�ം ��താ��
കർ�പ�തികൾ ആവ�രി�ക�ം െച�.
ഇ�വെര�� �വർ�ന�ൾ കാര��മമായി
�ട�വാ�ം AMR �വർ�നെ� നവേകരള
കർ� പ�തി 2 െ� ഭാഗമാ�ാ�ം 2023 ൽ േകരളം
ഒ� ആ�ിബേയാ�ിക് സാ�ര
സം�ാനമാ�ാ�� ല��മി�ക�ം െച�.

(ഡി) പ�തി െചലവിെ� േക�, സം�ാന വിഹിതം
എ�യാണ്; േക� സഹായം ഇതിനകം
ലഭി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) AMR പ�തി�് ഇ�വെര േക� ധനസഹായം
ലഭി�ി�ി�.പ�തികൾ�ായി െചലവഴി�
സം�ാന വിഹിത�ിെ� വിശദാംശ�ൾ �വെട
േചർ��. ആ�പ�ികളിെല ലേബാറ�റി
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6,52,70,000/- (ആറ്  േകാടി അൻപ�ി ര�്
ല��ി എ�പതിനായിരം �പ മാ�ം) �പ�െട
ഭരണാ�മതി ലഭി�ി��്. �ടാെത ജനറൽ
ആ�പ�ി/ജി�ാ ആ�പ�ികളിൽ ��ർ
െ�ഷ�ാലി�ി സൗകര�ം ഏർെ����തി��
പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി ൈമേ�ാബേയാളജി
ലാബ് സ�ീകരി��തിനായി 99,11,109/-
(െതാ��ി ഒൻപത് ല��ി പതിെനാ�ായിര�ി

��ി ഒൻപത് �പ മാ�ം) �പ�് ഭരണാ�മതി
ലഭി�ി���ം അതി�� നടപടികൾ
സ�ീകരി�ി�ളള�മാണ്. േലാകാേരാഗ� സംഘടന
(WHO), നാഷണൽ െസ�ർ േഫാർ ഡിസീസ്
കൺേ�ാൾ (NCDC) �തലായ സംഘടനകൾ
പ�തി�് �ട�ം �തൽ സാേ�തിക സഹായം
നൽകി വ��. െ�യിനിം�ക�ം മീ�ിം�ക�ം WHO
�ൻൈകെയ��് സംഘടി�ി�ി��്. ഇ� �ടാെത
2018 �തൽ തി�വന��രം സർ�ാർ െമഡി�ൽ
േകാേളജ്  NCDC േന�ത�ം നൽ��
സർൈവലൻസ്  െന�വർ�ിെ� ഭാഗമാണ്. ഇതിന്
േ�ാജ�ിെ� ഭാഗമായി െചറിയ ധനസഹായ�ം 3
�ാഫിെന�ം ലഭി�ി��്. ഇ� �ടാെത WHO –
Fleming Fund ��ാ��െട ഭാഗമായി
സം�ാനെ� AMR പ�തികൾ�് സഹായം
നൽ��തി�� പ�തി�ം തി�വന��രം
സർ�ാർ െമഡി�ൽ േകാേളജിൽ �ട�ം
�റി�ി��്.

(ഇ) പ�തിക�െട വിജയ�ിന് ബ�ജന പ�ാളി�ം,
തേ�ശസ�യം ഭരണ �ാപന��െട സഹകരണം
എ�ിവ എ�േ�ാളം േനടാനാ�െമ�്
വിശദമാ�ാേമാ?

(ഇ) പ�തിക�െട വിജയ�ിന് ബ�ജന പ�ാളി��ം

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട സഹകരണ�ം
അത�ാവശ�മാണ്. 'One health approach' �േഖന
ഇത് നട�ാ�ാൻ �മി���്. ��കളിെല
ൈക�ചിത� ക�ാെ�യിൻ േപാെല��
�വർ�ന�ളിൽ �ൾ ��ികെള
ഉൾെ����തി�െട�ം, െ�ാഫഷണൽ
പാഠ�പ�തികളിൽ സർവകലാശാലകൾ AMR
ഉൾെ����തി�െട�ം, AMR Surveillance-െ�
ഉേ�ശല���ളിെലാ�ായ ആ�ിബേയാ�ിക്
ഉപേയാഗെ��റി�� അവേബാധം
തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളി�െട

നൽ��തി�െട�ം, ആ�ിബേയാ�ിക്
േബാധവത്�രണവാരം എ�ാ വർഷ�ം നവംബർ
മാസം ര�ാം ആ� ആചരി��തി�െട�ം, AMR
െന�റി�� െപാ�ജന അവേബാധം
��ംബ�ീ�െട സജീവമായ പ�ാളി�േ�ാെട

��ി��തി�െട�ം ഓേരാ വാർഡി�ം
�ചീകരണ �വർ�ന�ൾ �ത�മായി



6 of 6

നട�ിലാ��തി�െട�ം തേ�ശസ�യംഭരണ
�ാപന�ളി�െട AMR േബാധവൽ�രണം
നട�ിലാ�വാ�ം സാധി���മാണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


