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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 40 04-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

ൈവേറാളജി ഇൻ�ി���കൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. പി. ടി. േതാമസ്  ,
�ീ പി സി വി�നാഥ് , 
�ീ. ടി.സി�ിഖ്  

Shri. Pinarayi Vijayan
(�ഖ�മ�ി)

(എ) നിപ ൈവറസ്  അട��� അതീവ ��തര
ൈവറസ്  േരാഗ�ൾ പിടി����
സാഹചര��ിൽ ഇത് തടയാൻ എെ�ാെ�
നടപടികളാണ് സ�ീകരി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(എ) പകർ�വ�ാധികെള �തിേരാധി��തി�ം
നിയ�ി��തി�മായി 2018 �തൽ
'ആേരാഗ�ജാ�ത' എ� േപരിൽ വർഷം ��വൻ
നീ� നിൽ�� പകർ�വ�ാധി �തിേരാധ
നിയ�ണ കർ�പരിപാടി, വിവിധ വ��ക�െട�ം
ഏജൻസിക�െട�ം െപാ� ജന��െട�ം
പ�ാളി�േ�ാെട, �വർ�ന കല�റിെ�
അടി�ാന�ിൽ സമയ ബ�ിതമായി

നട�ിലാ�ി വ��. അേതാെടാ�ം
ഐ.ഡി.എസ് .പി (സംേയാജിത േരാഗനിരീ�ണ
പരിപാടി) സംവിധാന�ി�െട സബ് െസ�ർ
�തൽ സം�ാനതലം വെര �തിദിന/ �തിവാര
അടി�ാന�ിൽ ഉ�ാ�� പകർ�വ�ാധിക�െട
വിവര�ൾ േശഖരി�  ്േ�ാഡീകരി� ,് അപ�ഥി�്
േവ� �ടർനടപടികൾ സ�ീകരി� വ���്.
ൈവറസ്  �ല��േതാ മ�് കാരണ�ളാേലാ ഉ�
പകർ� വ�ാധികളായാ�ം ��തര
േരാഗമാെണ�ി�ം അെ��ി�ം ഇ�രം

പകർ�വ�ാധിക�െട അപകട �ചനകൾ (ഏർലി
വാണിംഗ് സി��കൾ) കെ��ിയാൽ വിവിധ
തല�ളി�� �തകർ� േസനകൾ (ആർ.ആർ.ടി)
�ലം സ�ർശി�  ്കാര�കാരണ വിശകലനം
നട�ക�ം േരാഗാ�വിെ��ം േരാഗം പര��
ജീവിക�െട�ം തരം അ�സരി�  ്ഊർ�ിത

േരാഗനിയ�ണ �വർ�ന�ൾ ആ��ണം

െച�് നട�ിലാ��. ഇതിൽ �ഹസ�ർശനം,
�ാപന സ�ർശനം, പനി സർേ�, േരാഗ
നിരീ�ണം, ലേബാറ�റി നിരീ�ണം, േരാഗം
പര�� �ാണിക�െട നിരീ�ണം,
േരാഗചികി�, ആ�പ�ി സൗകര��ൾ
െമ�െ���ൽ, മ��്, പരിേശാധനാ കി�കൾ,
വ��ി �ര�ാ ഉപാധികൾ �ട�ിയവ�െട ലഭ�ത
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ഉറ�ാ�ൽ, സംേയാജിത �ാണി നിയ�ണം,
േ�ാറിേനഷൻ/ ��ർ േ�ാറിേനഷൻ �ട�ി
േരാഗ�ിെ� തരം അ�സരി�� �വർ�ന�ൾ

നട��. �ടാെത ആവശ�മായ

േബാധവത്കരണം, പരിശീലനം �ട�ിയവ�ം
നട�ി വ��. ��തരമായ പകർ�
േരാഗ�ളാെണ�ിൽ േരാഗികെള മാ�ി
പാർ�ി�ാ�ം ഐ.സി.�, െവ�ിേല�ർ �ട�ിയ
സംവിധാന��ം ലഭ�മാ�ിയി��്. അംഗീ�ത
ചികി�ാ മാർ�േരഖകൾ�് അ��തമായ
ചികി��ം ഉറ�ാ��. പകർ�വ�ാധിക�െട
�തിേരാധ നിയ�ണ�ിനായി ആേരാഗ��ിെന

നിയ�ി�� �ധാന സാ�ഹിക പാരി�ിതി

ഘടക�ളായ മാലിന� നിർ�ാർ�നം, പരി�ിതി

�ചിത�ം, �ടിെവ� �ചിത�ം, ഭ�� �ചിത�ം,
െകാ�ക് നശീകരണം �തലായവ�് വളെരയധികം
പ��്. തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട

േന�ത��ിൽ ബ�െ�� വ��ക�െട�ം
ഏജൻസിക�െട�ം െപാ�ജന��െട�ം
പ�ാളി�േ�ാെട�� �വർ�ന�ളാണ്

സം�ാനം �തൽ വാർഡ്തലം വെര
നട�ിലാ��ത്. നി� േപാ�� ��തര ൈവറസ്
േരാഗ�ൾ റിേ�ാർ�് െച��ത് േകരള�ിെ�

േരാഗനിരീ�ണ സംവിധാന�ിെ�

കാര��മതെയയാണ് �ചി�ി��ത്. ഇ�രം

േരാഗ�ൾ യഥാസമയം കെ��ി

ചികി�ി��തിന് ശ�മായ ലേബാറ�റി
സംവിധാനം അനിവാര�മാണ്. നിലവിൽ
പി.സി.ആർ ഉൾെ�െട�� പരിേശാധനാ
സംവിധാനം പ�ിക് െഹൽ�് ലാ�കളി�ം
െമഡി�ൽ േകാേളജിെല ൈമേ�ാബേയാളജി
ലാ�കളി�ം ലഭ�മാെണ�ി�ം നി� േപാ��
��തര ൈവറ�കെള കെ��വാനായി
ബേയാേസ�ി െലവൽ ��ത�� റഫറൻസ്
ലാ�കെള ആ�യിേ��ി വ��. NIV �െന,
േഭാ�ാൽ ൈഹ െസക�രി�ി അനിമൽ ഡിസീസ്
ലേബാറ�റി (HSADL) �തലായ ലാ�കളിൽ
അയ�ാണ് ഇ�രം േരാഗനിർ�യം നട��ത്.
േതാ��ലിെല ൈവേറാളജി ലാബ് �ർ�േതാതിൽ
�വർ�നസ�മാ��േതാ� �ടി ഇതിന്
പരിഹാരമാ��താണ്.

(ബി) േതാ��ലിെല ഇൻ�ി���് ഓഫ് അഡ�ാൻസ്ഡ്
ൈവേറാളജി �വർ�നസ�മാ�വാൻ

എെ��ാം സത�രനടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��െത�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ൈവേറാളജി ഇൻ�ി���ിെല ലേബാറ�റികൾ
�ർ�േതാതിൽ �വർ�ന സ�മാ��തി��

നടപടികൾ ത�രിതഗതിയിൽ �േരാഗമി� വ��.
ലേബാറ�റി ഉപകരണ�ൾ വാ�ി�ഴി�.
േകാവിഡ്  േരാഗവ�ാപന�ിെ� പ�ാ�ല�ിൽ
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േരാഗനിർ�യം നട��തി�� ലേബാറ�റി�െട
(Diagnostic facility) �വർ�നം

ഐ.സി.എം.ആർ മാനദ��ൾ�് വിേധയമായി
ആരംഭി��തിനാണ് �ൻഗണന നൽ��ത്.
െകാേറാണ ൈവറ�ിെ� പലതരം �ാേദശിക
വകേഭദ��െട ജനിതക ഘടന മന�ിലാ�ി
ഡാ�ാബാ�് ത�ാറാ��തിേല�് അത�ാ�നിക
ഉപകരണ�ൾ വാ��തി�� നടപടിക�ം,
ൈവറസ്  അ�ബ� േരാഗ ഗേവഷണ�ിൽ

ൈവദ���� �ാപന��മായി സം��
ഗേവഷണ പ�തികൾ��� നടപടിക�ം
സ�ീകരി�വ��. ഡയറ�ർ, സീനിയർ
�ിൻസി�ൽ സയ�ി�് എ�ീ ത�ികകളിൽ
നിയമനം നട�ിയി��്. സയ�ി�് ഇ2,
സയ�ി�് സി ത�ികകളിേല�� നിയമന
നടപടികൾ �ർ�ിയായി. െട�ി�ൽ ഓഫീസർ,
െട�ി�ൽ അസി��് ത�ികകളിേല��
നിയമന നടപടികൾ �േരാഗമി� വ��.

(സി)

��ത ൈവേറാളജി ഇൻ�ി���ിൽ
േരാഗനിർണയ�ി�� ഉപകരണ�ൾ
സ�മാ�ിയി�േ�ാ; 2018-ൽ �ട�ം �റി�
��ത ഇൻ�ി���് �വർ�ന സ�മാ�ാൻ

സാധി�ാ�തിെ� കാരണ�ൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ൈവേറാളജി ഇൻ�ി���ിെല ലേബാറ�റികൾ
�ർ�േതാതിൽ �വർ�ന സ�മാ��തി��

നടപടികൾ ത�രിതഗതിയിൽ �േരാഗമി� വ��.
ലേബാറ�റി ഉപകരണ�ൾ വാ�ി�ഴി�.
േകാവിഡ്  േരാഗവ�ാപന�ിെ� പ�ാ�ല�ിൽ

േരാഗനിർ�യം നട��തി�� ലേബാറ�റി�െട
(Diagnostic facility) �വർ�നം

ഐ.സി.എം.ആർ മാനദ��ൾ�് വിേധയമായി
ആരംഭി��തിനാണ് �ൻഗണന നൽ��ത്.
െകാേറാണ ൈവറ�ിെ� പലതരം �ാേദശിക
വകേഭദ��െട ജനിതക ഘടന മന�ിലാ�ി
ഡാ�ാബാ�് ത�ാറാ��തിേല�് അത�ാ�നിക
ഉപകരണ�ൾ വാ��തി�� നടപടിക�ം,
ൈവറസ്  അ�ബ� േരാഗ ഗേവഷണ�ിൽ

ൈവദ���� �ാപന��മായി സം��
ഗേവഷണ പ�തികൾ��� നടപടിക�ം
സ�ീകരി�വ��. ഡയറ�ർ, സീനിയർ
�ിൻസി�ൽ സയ�ി�് എ�ീ ത�ികകളിൽ
നിയമനം നട�ിയി��്. സയ�ി�് ഇ2,
സയ�ി�് സി ത�ികകളിേല�� നിയമന
നടപടികൾ �ർ�ിയായി. െട�ി�ൽ ഓഫീസർ,
െട�ി�ൽ അസി��് ത�ികകളിേല��
നിയമന നടപടികൾ �േരാഗമി� വ��.

(ഡി) ഇതിെ� �ാരംഭഘ��ിൽ അൈഡ�സറായി
ആെരയാണ് നിേയാഗി�ി��െത�്
അറിയി�ാേമാ; ��ത അൈഡ�സെറ മാ�ി
നിയമി�വാ��ായ സാഹചര�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) 31/05/2019 തീയതിയിെല സർ�ാർ ഉ�രവ്

(ൈക) ന�ർ 10/2019/ ശാ.സ.വ �കാരം
ഇൻ�ി���് ഓഫ് അഡ�ാൻസ്ഡ്
ൈവേറാളജി�െട സീനിയർ അൈഡ�സർ ആയി
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െ�ാഫ. വില�ം ഡ�� ഹാളിെന (ഡയറ�ർ െസ�ർ
േഫാർ റിസർ�  ്ഇൻ ഇൻഫ��സ്  ഡിസീസസ് ,
ഡ�ിൻ) നിയമി�. സീനിയർ അൈഡ�സെറ മാ�ി
നിയമി�ി�ി�.

(ഇ)

ആല�ഴയി�� നാഷണൽ ൈവേറാളജി
ഇൻ�ി���ിൽ േരാഗനിർ�യ�ിന് എെ��ാം
സൗകര��ളാണ് നിലവി��െത�്
അറിയി�ാേമാ?

(ഇ) എറണാ�ളം ജി�യിൽ 2019 ൽ നിപ റിേ�ാർ�്
െച�തി�േശഷം, ആല�ഴയി�� നാഷണൽ
ൈവേറാളജി ഇൻ�ി���ിൽ പിഒസി
പരിേശാധന�ം നിപ�� ആർടിപിസിആർ

പരിേശാധന�ം �ാൻഡർൈഡസ്  െച�. 2021-
ൽ േകാഴിേ�ാട്  നിപ റിേ�ാർ�് െച���വെര,
ICMR-NIV േകരള �ണി�് നിപ�� PoC
െട�ിംഗിനായി സാ�ി�കൾ സ�ീകരി�ക�ം PoC
െട�ിം�ം RTPCR ഉം െച�വ�.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


