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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 194 04-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

പാവെ�� േരാഗികൾ�് ചികി� ഉറ�ാ��തി�� നടപടികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. എ� .് സലാം
Smt Veena George

(ആേരാഗ�- വനിത-ശി�വികസന വ��് മ�ി)

(എ)

െചലവ് ഏ�� ചികി�കൾ പാവെ��
േരാഗികൾ�് ഉറ�ാ��തിന് എെ�ാെ�
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത് എ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(എ) െചലേവ�� ചികി�കൾ പാവെ�� േരാഗികൾ�്
ഉറ�ാ��തിന് ആേരാഗ� വ��ിെ� കീഴിൽ KBF,
KASP കാ�ണ�, താേലാലം, സി-�ര�
(കാൻസർ) എ�ീ പ�തികൾ നിലവി��്.
ആേരാഗ�കിരണം, ആർ.ബി.എസ് .െക, �ദ�ം എ�ീ
പ�തികളി�െട ��ിക�െട ചികി� നൽ��.
KASP പ�തിയിൽ അംഗമായി�ളളവർ�് ഓേരാ
��ംബ�ി�ം ഓേരാ വർഷ�ം 5 ല�ം �പ�െട
വെര ചികി�കൾ സൗജന�മായി നൽ��. KBF
പ�തി �കാരം പാവെ�� േരാഗികൾ�് 2 ല�ം
�പ�െട ചികി�ാ സഹായം നൽ��.

(ബി) ൈബ�ാസ്  ശ��ിയ, ആൻജിേയാ �ാ�ി,
കിഡ്നി, കരൾമാ�ി െവ�ൽ ശ��ിയ
�ട�ിയവ നട��തിന് നിലവിൽ സർ�ാർ
ആ�പ�ികളിൽ ഉ� സംവിധാനം എെ�ാെ�
എ�ം എ� െചലവാണ് ഈ ശ��ിയ�ായി
േരാഗി �ടേ��ത് എ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സർ�ാർ െമഡി�ൽ േകാേള�കളിൽ ൈബ�ാസ്
ശ��ിയ, ആൻജിേയാ �ാ�ി എ�ീ
ശ��ിയകൾ െച��തി�ളള ആ�നിക കാ�്

ലാബ് സൗകര�ം നിലവി��്. �ടാെത �േ�ാഗ
ചികി��ായി സം�ാന�് ആേരാഗ�വ��ിന്
കീഴിൽ ജനറൽ ആ�പ�ി തി�വന��രം, ജി�ാ
ആ�പ�ി െകാ�ം, ജനൽ ആ�പ�ി പ�നംതി�,
ജനറൽ ആ�പ�ി എറണാ�ളം ജി�ാ ആ�പ�ി
പാല�ാട് , ജനറൽ ആ�പ�ി േകാഴിേ�ാട് ,
ജനറൽ ആ�പ�ി മേ�രി, ജനറൽ ആ�പ�ി
��ർ എ�ിവിട�ളിൽ കാ�് ലാബ് �ാപി�്

�വർ�ി� വ��. ��മാ�ിവ�ൽ ശ��ിയ
സർ�ാർ െമഡി�ൽ േകാേള�കളിൽ നട�
വ���്. KASP/KBF �ട�ിയ ചികി�ാ

പ�തികൾ വഴി�� ആ��ല��ൾ�് അർഹത
��വർ�് ഈ പ�തികൾ അ�സരി��
സൗജന� ചികി� ലഭ�മാ��. പ�തികൾ
വഴിയ�ാെത ചികി� േത�� േരാഗികൾ�്
കൺസ�മബിൾസിെ� വില�ം HDS/HDC/
KHRWS ഏർെ���ിയ െ�ാസീജർ ചാർ�ം
ഈടാ�ി ആ�പ�ികളിൽ ചികി� ഒ��ി
വ��. കരൾ മാ�ി വ�ൽ ശ��ിയ െമഡി�ൽ
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േകാേള�കളിൽ ആരംഭി��തി�� നടപടികൾ
ഈ സർ�ാർ ആരംഭി�ി��്.

(സി)

ഇ�രം ശ��ിയകൾ ജി�ാ ആ�പ�ികൾ,
താ��ാ�പ�ികൾ, ജനറൽ ആ�പ�ികൾ
എ�ിവിട�ളിൽ നട�ാൻ സംവിധാന�ൾ
ഏർെ����തിന് എെ�ാെ� നടപടികൾ
സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;വ��മാ�ാേമാ?

(സി) ആർ�ം പ�തി �കാരം ജി�ാതല
ആ�പ�ികളിൽ കാ�് ലാബ് സൗകര�ം
ഏർെ���ക�ം ��ർെ�ഷ�ാലി�ി വിഭാഗം
�വർ�ി��തിനാവശ�മായ േഡാ�ർമാ�േട�ം
അ�ബ� ജീവന�ാ�േട�ം ത�ികകൾ
��ി�ക�ം െച�ി��്. നിലവിൽ കിഫ്ബി
പ�തി �കാരം നട�വ�� നിർ�ാണ
�വർ�ന�ളിൽ ആ�നിക രീതിയി��
ഓ�േറഷൻ തീേയ�റിെ� നിർ�ാണ�ം
ഉൾെ���ിയി���്. �േ�ാഗ ചികി��ായി

സം�ാന�് ആേരാഗ�വ��ിന് കീഴിൽ ജനറൽ
ആ�പ�ി തി�വന��രം, ജി�ാ ആ�പ�ി
െകാ�ം, ജനൽ ആ�പ�ി പ�നംതി�, ജനറൽ
ആ�പ�ി എറണാ�ളം ജി�ാ ആ�പ�ി
പാല�ാട് , ജനറൽ ആ�പ�ി േകാഴിേ�ാട് ,
ജനറൽ ആ�പ�ി മേ�രി, ജനറൽ ആ�പ�ി
��ർ എ�ിവിട�ളിൽ കാ�് ലാബ് �ാപി�്

�വർ�ി� വ��. �ടാെത കിഫ്ബി പ�തി
�കാരം ജനറൽ ആ�പ�ി ആല�ഴ, ജി�ാ
ആ�പ�ി ക�ർ, ജി�ാ ആ�പ�ി കാ��ാട് ,
ജനറൽ ആ�പ�ി കാ�ിര��ി

എ�ിവിട�ളിൽ കാ�് ലാബിെ� നിർ�ാണ
�വർ�ി �േരാഗമി��. �ടാെത ജി�ാതാ��്
ആ�പ�ികളിലായി 87 ഡയാലിസിസ്
�ണി�കൾ �വർ�ി��. 2021
അവസാനേ�ാ��ടി 6 ഡയാലിസിസ്
�ണി�കൾ �ടി �വർ�ന സ�മാ�ം.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


