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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 154 04-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

േകാവിഡ്  പരിേശാധനക�ം ��ാം തരംഗം േനരിട�ം.

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. എ� .് സലാം
Smt Veena George

(ആേരാഗ�- വനിത-ശി�വികസന വ��് മ�ി)

(എ) േകാവിഡ്  19 മഹാമാരി�െട പ�ാ�ല�ിൽ

അ�ല�ഴ നിേയാജകമ�ല�ി�ൾെ���

െമഡി�ൽ േകാേളജ് , ജനറൽ ആ�പ�ി,
�ീക�േട�ം ��ിക�േട�ം ആ�പ�ി, ൈ�മറി

െഹൽ�് െസ��കൾ എ�ിവയിൽ േകാവിഡ്

േനരി��തിന് േവ�ി എെ�ാെ�

സംവിധാന�ളാണ് ഏർെ���ിയി��ത് എ�്

ഇനം തിരി�  ്വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) ആല�ഴ െമഡി�ൽ േകാേളജ്  ആ�പ�ി :
വാർ�കൾ, ഐ.സി.� എ�ിവ

സ�ീകരി�ക�ം, േകാവിഡ്  േരാഗികെള �ട�ം

�തൽ തെ� ചികി�ി� വ�ക�ം െച��.
േഡാ�ർമാർ, ന�മാർ, മ�് ആേരാഗ� �വർ�കർ

�ട�ിയവെര േകാവിഡ്  േമഖലകളിേല�്

വിന�സി�  ്ചികി� �ഗമമായി നട�ാൻ

സംവിധാനം ഒ��ിയി��്. അ�ല�ഴ അർബൻ

െഹൽ�് െ�യിനിംഗ് െസ�റിൽ േകാവിഡ്  19
ല�ണ���വെര േകാവിഡ്  െട�ിന്

വിേധയമാ��. സ�ർ���ിക  ത�ാറാ�ി

സ�ർ��ി��വർ�് നിർേ�ശ�ൾ നൽ��.
പാലിേയ�ീവ് േരാഗികൾ�് ഉൾെ�െട

വാ�ിേനഷൻ നട��. േഹാം ക�ാറൈ�നിൽ

ഇരി��വെര േപാലീസിെ��ം

�ാമപ�ായ�ിെ��ം സഹായേ�ാെട

നിര�രം നിരീ�ി�ക�ം ആവശ�ം േവ�

െമഡി�ൽ നിർേ�ശ�ൾ നൽ�ക�ം െച��.
ആ�പ�ി േക�ീകരി�  ്േപാ�് േകാവിഡ്  �ിനി�്

നട��. േഹാം ക�ാറൈ�നിൽ ഇരി��വർ�്

േപാലീസിെ��ം �ാമപ�ായ�ിെ��ം

സംേയാജനേ�ാെട ഇവെര നിരീ�ി�്

��തരമായ േരാഗികെള ചികി�ാവശ�ാ�സരണം

ബ�െ�� ആേരാഗ� േക��ളിേല�് റഫർ

െച��. ഇേ�ാൾ നിലവി�� പീഡിയാ�ിക് CCG
�മീകരണ�ൾ�് �റേമ �തിയതായി 12
േകാവിഡ്  പീഡിയാ�ിക് ICU െബ�ക�ം 24 HDU
െബ�ക�ം പീഡിയാ�ിക് വർ�് �ാനിെ�

ഭാഗമായി സ�ീകരി�ിരി��. ജനറൽ

ആ�പ�ി, ആല�ഴ : 24 മണി��ം �വർ�ി��

�യാജ്  �വർ�ി� വ��. നിലവിൽ 20
െബ�ക��്. ഇത് 163 വെര ഉയർ�വാൻ

സാധി��താണ്. െവ�ിേല�ർ സൗകര��� 5
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ഐസി� െബ�കൾ സ�ീകരി�ി��്.
ആ�ിേബാഡി നൽ��തി�� സൗകര��ൾ

ഏർെ���ിയി��്. ദിനം�തി 2500 േപർ�്

വാ�ിേനഷൻ നൽ��തി�� സൗകര�ം

ലഭ�മാണ്. എൻഎ�എ്ം �േഖന അധിക

ജീവന�ാെര ലഭ�മാ�ിയി��്. ഐസി� വിെല

ഡ��ി�ായി മ�് �ാപന�ളിൽ നി�് വിവിധ

െ�ഷ�ലി�് േഡാ�ർമാെര നിയമി��തി��

നടപടി �ർ�ീകരി�ി��്. ഒ� ദിവസം 1000
േകാവിഡ്  െട�് നട��തി�� സൗകര�ം

ലഭ�മാ�ിയി��്. 1000 LPM ക�ാസി�ി��

ഓ�ിജൻ �ാ�് �വർ�ന�മമാണ്. വനിതാശി�

ആ�പ�ി, ആല�ഴ : േകാവിഡ്  ചികി��് 200
െബഡ്  സൗകര�ം ലഭ�മാണ്. 24 *7 ICL
ആം�ലൻസ്  സർ�ീസ്  ലഭ�മാ�ിയി��്.
��ികൾ�് 25 കിട�ക�� ഐസി� �ണി�്

ത�ാറാ�ി വ��. 1000 LPM ക�ാസി�ി��

ഓ�ിജൻ �ാ�് �വർ�ി��. �ാഥമികാേരാഗ�

േക��ൾ �േഖന 95% വാ�ിേനഷൻ

നട�ിയി��്. �ടാെത െപാ�ജനാേരാഗ�

�വർ�ന�ൾ ഊർ�ിതെ���ിയി��്.

(ബി)

േകാവിഡ്  പരിേശാധനകൾ നട��തിന്

സർ�ാർ സംവിധാന�ൾ�് �റെമ

സ�കാര�േമഖലയിൽ എെ��ി�ം സൗകര��ൾ

ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) 25/09/2021 വെര�� ലഭ�മായ കണ��സരി�്

സം�ാന�് ഗവൺെമ�് േമഖലയി�ം ൈ�വ�്

േമഖലയി�മായി 3020 ലാ�കളാണ് േകാവിഡ്  -
19 െട�് നട��ത്. ഇതിൽ 27 ഗവൺെമ�്

ലാ�ക�ം 72 ൈ�വ�് ലാ�ക�ം RTPCR െട�്

നട��. CBNAAT െട�കൾ നട��ത് 14
ഗവൺെമ�് ലാ�കളി�ം , 17 ൈ�വ�്

ലാ�കളി�മാണ്. TRUENAT െട�് നട��ത്

30 ഗവൺെമ�് ലാ�കളി�ം 56 ൈ�വ�്

ലാ�കളി�മാണ്. ആ�ിജൻ െട�് നട��ത്

1586 ഗവൺെമ�് ലാ�കളി�ം 1218 ൈ�വ�്

ലാ�കളി�മാണ്. (Out Source െച�െ��

െമാൈബൽ ലാ�കൾ ഉൾെ�െട��

കണ�കൾ)

(സി) ��ാം തരംഗം ��തലായി ബാധി�ക

��ികെളയായിരി�ം എ�ത് പരിഗണി�്

െമഡി�ൽ േകാേളജ്  ഉൾെ�െട��

ആ�പ�ികളിൽ ��ികൾ�ായി �േത�ക

െവ�ിേല��കൾ ഉൾെ�െട�� സൗകര��ൾ

ഉറ� വ���തിന് എെ�ാെ� നടപടികൾ

സ�ീകരി�െമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

(സി) േകരള�ിെല എ�ാ സർ�ാർ െമഡി�ൽ

േകാേള�കളി�ം പീഡിയാ�ിക് അടിയ�ര

ചികി�ാ സംവിധാന�ൾ, തീ� പരിചരണ

കിട�കൾ, ഓ�ിജൻ ലഭ�ത�� കിട�കൾ,
മ��ക�ം മ� ചികി�ാ സാമ�ിക�ം എ�ിവ

ലഭ�മാ�ി സ�ീകരി�െകാ�ിരി��. ��ികൾ

��തലായി ബാധി�െ��ാൽ േവ�ി വേ��ാ��

അധിക സാമ�ി - മാനവ വിഭവേശഷി

ആവശ��ൾ തി�െ���ി Paediatric Surge Plan
ത�ാറാ�ിയി��്. ഇത് �കാരം അധിക
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ആവശ��ൾ ഓേരാ േകാേളജി�ം

ആവശ�ാ�സരണം ലഭ�മാ�ാ�� നടപടിക�ം

സ�ീകരി� വ��. െമഡി�ൽ വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിന്

കീഴി�� ആ�പ�ികളിൽ ആെക 122 എ�ം

പീഡിയാ�ിക് െവ�ിേല��കൾ ഉ�്. ഇതിൽ 79
എ�ം Invasive ആണ്. പീഡിയാ�ിക് േകാവിഡ്

േക�കൾ ��� സാഹചര�ം ഉ�ായാൽ എ�ാ

െമഡി�ൽ േകാേളജി�ം ആവശ�ാ�സരണം

പീഡിയാ�ിക് െവ�ിേല��കൾ

വർ�ി�ി��തി�� Paediatric Surge Action
Plan ത�ാറാ�ിയി��്. എ�ാ ആേരാഗ�

�വർ�കർ�ം ഉ� �ടർ പരിശീലനം നിര�രം

നൽകി വ��. �ടാെത, താ��്/ജി�ാ

ആ�പ�ികൾ, �ീക�െട�ം ��ിക�െട�ം

ആ�പ�ി, ജനറൽ ആ�പ�ി എ�ിവിട�ളിൽ

ൈഹ ഡി��ൻസി �ണി�കൾ

�ാപി��തി�� നടപടി�ം സ�ീകരി�ി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


