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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 2095 11-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

ആേരാഗ� �ാപന�ളിെല അ�ബാധ നിയ�ണ �വർ�ന�ൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ വി േജായി
Smt Veena George

(ആേരാഗ�- വനിത-ശി�വികസന വ��് മ�ി)

(എ) ആേരാഗ� �ാപന�ളിെല അ�ബാധ നിയ�ണ

�വർ�ന�ൾ�ായി എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ ?

(എ) ആേരാഗ� വ��ിെല Infection Control
�വർ�ന�ൾ�ായി എ�ാ ആ�പ�ികളി�ം

Infection Control Committee – കൾ നിലവി��്.
ഈ ക�ി�ികൾ �ാപന�ളിെല അ�ബാധാ

നിയ�ണം സമയാസമയ�ളിൽ
പരിേശാധി�ക�ം ആ�പ�ി ജീവന�ാർ�് േവ�
െ�യിനിംഗ് നൽ�ക�ം െച��. Anti Microbial
Resistance Surveillance (AMR Surveillance)
സം�ാന�് നട�ിലാ�ി വ��. ഇ��യിൽ
ആദ�മായി Anti Microbial Resistance
Surveillance (AMR Surveillance) ന് ആ�ൻ

�ാൻ ത�ാറാ�ിയ സം�ാനം േകരളമാണ്.
KARSAP – Kerala Antimicrobial Resistance
Surveillance Strategic Action Plan – �െട ഒ�
�ധാന ഭാഗമാണ് Infection Control &
Preventiion. സം�ാന തല�ിൽ വിവിധ വിഭാഗം
ജീവന�ാർ�ം Infection Control െന പ�ി
െ�യിനിംഗ് നൽകിയി��്. �ാപന�ളിെല

Operation Theatre, Labour Room, ICU, Dialysis
Unit, എ�ിവിട�ളിൽ നി�് Swab കൾ എ��്

Culture Sensitivity test കൾ െച��. അ�ബാധ

ഉെ��് ക�ാൽ േമൽ നടപടികൾ സ�ീകരി�ം.
AMR Surveillance െ� ഭാഗമായി
ൈമേ�ാബേയാളജി ലാ�കൾ സം�ാനെ�

�ധാനെ�� ജനറൽ ആ�പ�ികൾ/ജി�ാ
ആ�പ�ികളിൽ ഏർെ���ി വ��.
എറണാ�ളം ജനറൽ ആ�പ�ിയിൽ �ട�ിയ
ൈമേ�ാബേയാളജി ലാബിൽ Hub & Spoke
Model Culture Sensitivity പരിേശാധനകൾ
നട�ി വ��. ജനറൽ ആ�പ�ി, എറണാ�ളം
Hub ആ�ം 13 താ��ാ�പ�ികൾ Spoke ആ�ം

Culture Sensitivity െട�കൾ നട�ി വ��.
ഇ�കാരം െട�കൾ നട�േ�ാൾ �ാപന�ിന്
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ഒ� ആ�ി ബേയാ�ിക് േപാളിസി ഉ�ാ�ക�ം
ആേ�ാ ബേയാ�ാം ഉ�ാ�ക�ം െച��.
േരാഗികൾ�് �ത�സമയ�് �ത�മായ
ആ�ിബേയാ�ിക് നൽകാ�ം ആ�ി ബേയാ�ിക്
ആവശ�കത അ�സരി�  ്ഉയർ� അ�ിബേയാ�ി�്
നൽ�കേയാ അത� �റ� ആ�ിബേയാ�ി�്

നൽ�കേയാ െച�ാൻ സാധി�ം. എ�ാ വർഷ�ം
നവംബർ ര�ാം വാരം Infection Control, Anti
Microbial awareness എ�ിവെയ��ി അവേബാധം
��ി�ാൻ �ി Antibiotic Awareness week
ആചരി�  ്വ��. അ�ബാധാ നിയ�ണ�ിന്

അവശ�ം േവ�ിവ�� സാനിൈ�സർ, േസാ�്,
പി.പി.ഇ കി�്, �ൗസ് , േഫസ്  മാസ്ക്,
േഫസ്ഷീൽഡ്  എ�ിവ ആേരാഗ�

�ാപന�ളിേല�് KMSCL �േഖന സൗജന�മായി
നൽകി വ��. ഇവ ഉപേയാഗിേ�� വിധെ���ി

െ�യിനിം�ം നൽ��. ഇവ �ാപന�ളിൽ

ആവശ��ിന് ഉേ�ാ എ�് അറിയാൻ ദിവേസന
േമാണി�റിംഗ് നട�ക�ം െച� വ��. സർ�ാർ
െമഡി�ൽ േകാേള�കളി�ം ഇൻെഫ�ൻ

കൺേ�ാൾ ക�ി�ി �വർ�ി���്.
ഇൻെഫ�ൻ കൺേ�ാൾ ക�ി�ി�െട
േന�ത��ിൽ ആ�പ�ി ���്, ഇൻഫ��സ്

ഡിസീസ്  വിഭാഗം, ക��ണി�ി െമഡിസിൻ വിഭാഗം,
ൈമേ�ാബേയാളജി വിഭാഗം, "PEID Cell, ഹൗസ്
കീ�ിംഗ് വിഭാഗം എ�ീ വിഭാഗ�ൾ സഹകരി�്
�വർ�ന�ൾ നട��. മ�് �ിനി�ൽ
വിഭാഗ��ം �ർ�മായി സഹകരി���്.
ആ�പ�ി sanitary rounds �ത�മായി നട��,
���ൾ പരിഹരി��. State PEID Cell ഇതിെ�
ഏേകാപനം നിർ�ഹി��. തി�വന��രം
െമഡി�ൽ േകാേളജിൽ ഇതിനായി LINK Nurses
എെ�ാ� വിഭാഗം എ�ാ വാർ�കളി�ം ആ�

േതാ�ം െ�യിനിംഗ് �വർ�ന��ം

േബാധവത്കരണ പരിപാടിക�ം നട�ിവ��.
LINK Nurses ന് േവ� െ�യിനിംഗ് �ത�മായി
നൽകിവ��. മ� െമഡി�ൽ േകാേള�കളിൽ
ഘ�ം ഘ�മായി ഇത് നട�ിലാ�ി വ��. �ടാെത
ICU, OT, Labour room �ട�ിയ �ല�ളിൽ

അ�ബാധ Surveillance െ� ഭാഗമായ്  swab
ഓേരാ മാസ�ം എ��ക�ം അതിെ� റിസൾ�്
അ�സരി�  ്േവ� അ�ബാധ നിയ�ണ

�വർ�ന�ൾ നട�ക�ം െച� വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ
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