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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 2126 11-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

മാനസികാേരാഗ� നയം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. ��േ�ാളി െമാ�ീൻ
Smt Veena George

(ആേരാഗ�- വനിത-ശി�വികസന വ��് മ�ി)

(എ) മാനസിക ൈവകല���വ�െട എ�ം േദശീയ
ശരാശരി�മായി താരതമ�ം െച�േ�ാൾ
േകരള�ിെ� നിര�് എ�യാെണ�് വിവരം
ലഭ�മാ�േമാ;

(എ)
മാനസിക ൈവകല���വ�െട എ�ം േദശീയ
ശരാശരി�മായി താരതമ�ം െച�െകാ��
ആധികാരികമായ സമീപകാല കണ�കൾ ലഭ�മ�.

(ബി)

സം�ാന സർ�ാർ �പം നൽകി അംഗീകരി�
മാനസികാേരാഗ� നയ�ിെ� വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) പരി�രി� സം�ാന മാനസികാേരാഗ� നയം 2013
െമയ്   28-നാണ്  �റ�ിറ�ിയത് . മാനസികാേരാഗ�
േസവന േമഖല�െട നവീകരണം, േസവന��െട
�ണ നിലവാരം, മാനസികാേരാഗ��മായി ബ�
െ�� അറി�ം ൈന�ണ���ം താെഴ ത�ിൽ വെര
എ�ി�ക, മാനസികാേരാഗ� പരിപാടി�െട
വി�ലീകരണം, �ാമീണ തല�ിൽ സബ്  െസ�ർ
തലം വെര�� �വർ�ന�ൾ, �നരധിവാസ
പരിപാടികൾ, മാനസികാേരാഗ� പരിേപാഷണം,
വിവിധ േമഖലക�മാ�� സഹകരണ േ�ാഡീ
കരണം, ഗേവഷണം എ�ീ േമഖലകളിൽ ഊ�ൽ
നൽ��താണ്  മാനസികാേരാഗ�നയം.

(സി) വിദ�ാർ�ികളി�ം �വാ�ളി���
മാനസികൈവകല�ം, ലഹരി വ���െട
ഉപേയാഗം, ആ�ഹത�കൾ �തലായവ
�ടിവ��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; ഇത്
സംബ�ി�  ്ലഭി� കണ�കൾ അറിയി�േമാ;

(സി) �വാ��െട ഇടയിൽ ലഹരി വ���െട
ഉപേയാഗം �ടി വ��തായി ��യിൽെ��തിെ�
അടി�ാന �ിൽ തേ�ശസ�യം ഭരണവക�്  ,
ആേരാഗ�വ��് , എൈ�സ്   വ��് , വനിതാ ശി�
വികസന വ��് , വിദ�ാഭ�ാസവ��്  എ�ിവ�െട
കീഴിൽ ലഹരി വി�� േബാധവൽകരണ ചികി�ാ

പ�തികൾ നട�ിലാ�ി വ��. ആേരാഗ� വ��ം
എൈ�സ്   വ��ം സം��മായി നട�ിലാ��
'വി��ി ' പ�തിയാണ്  ഇതിൽ �ഖ�ം. �ൻപ് 
രാജ��്  തെ� ഏ��ം ��തൽ ആ�ഹത�ാ

നിര�്  ഉ�ായി�� േകരളം ഇേ�ാൾ നിര�് 
�റ�്  അ�ാം �ാന�ാണ് . 2019-- െല
കണ�്  �കാരം േകരള�ിെല ആ�ഹത�ാ നിര�് 
ല��ിൽ 24.3 ആണ് . ആ�ഹത�ാ നിര�് 
�റ��ത്  ല��ം വ�  ് സർ�ാർ "ജീവര�
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ആ�ഹത� �തിേരാധ പ�തി ' 2020 �തൽ
നട�ിലാ�ി വ���് 

(ഡി)

വിദ�ാലയ�ൾ �റ�� സാഹചര��ിൽ

വിദ�ാർ�ികളിൽ മാനസികൈവകല���വെര
കെ��ി ആവശ�മായ �ൻക�ത�ം ചികി��ം

നൽ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദവിവരം
അറിയി�േമാ;

(ഡി) മാനസിക ��ി��കൾ. ൈവകല��ൾ
എ�ിവ�� ��ികെള േനരെ� തെ�
കെ��വാ�ം അവ പരിഹരി�വാ�ം
ആവശ�െമ�ിൽ ചികി�യിേല�്  എ�ി�വാ�ം

അധ�ാപകർ�്  മാനസികാേരാഗ�. പരിപാടി�െട
�ൾ െമ�ൽ െഹൽ�്  േ�ാ�ാമിെ� ഭാഗമായി
പരിശീലനം നൽകി വ���് . ഇതി� �റേമ ��
പരിഹാര�ി�ം, ചികി��ം, റഫറ ലി�ം �ൾ
കൗൺസിലർമാർ�്  ജി�ാ അടി �ാന�ിൽ

പരിശീലനം നൽകിയി��് .
മാനസികാേരാഗ�പരിപാടി�െട 'ഒ��� ഒ���് ”
ൈസേ�ാ േസാഷ�ൽ സേ�ാർ�്  പ�തിയിൻ
കീഴിൽ �ൾ ��ികെള േഫാണിൽ വിളി�  ്
സംസാരി�ക�ം ആവശ��� ��ികൾ�് 
കൗൺസിലി�്  േസവനം നൽ�ക�ം െച��.
ഇത്  വെര ഇ�കാരം 9,24,534 ��ികെള വിളി�  ്
സംസാരി�ക�ം 98,843 ��ികൾ�് 
കൗൺസിലിംഗ്  നൽ�ക�ം െച�ി��് .

(ഇ) സമ� മാനസികാേരാഗ� പ�തിയി�െട�ം
"ആശ�ാസം" വിഷാദേരാഗ മാേനജ്  െമ�ിേ��ം
ഭാഗമായി എെ�ാ� �വർ�ന�ളാണ്

നട�വ��െത�ം ��തായി എെ�ാെ�
�വർ�ന�ൾ�ാണ് �പം നൽ��െത���
വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

(ഇ) മാനസികാേരാഗ�പരിപാടി�െട കീഴി�� സമ�
മാനസികാേരാഗ�പ�തി സാ�ഹിക അടി�ാന

�ി�� �നരധിവാസ �വർ�ന�ളാണ് 
ല��മി��ത് . ഇതിെ� ഭാഗമായി സം�ാന�് 
28 പകൽവീ�കൾ �വർ�ി�വ��.
മാനസികാേരാഗ� ചികി�യിൽ കഴി�ക�ം
എ�ാൽ സ�ഹ�ിെ� �ഖ�ധാരയിൽ നി�് 
അക� കഴി�ക�ം െച�� േരാഗിക�െട
�നരധിവാസം ലഭ�മാ�� �വർ�ന�ളാണ് 
പകൽവീ�ക�േടത് . േരാഗി കൾ�� െതാഴിൽ
പരിശീലനം കൗൺസിലിംഗ്  മ�്  മനഃശാ�
ചികി�കൾ, മ��്  ഭ�ണം ഇവെയാെ��ം
പകൽവീ�കളിൽ ലഭ�മാ���്. ഈ പ�തി
വി�ലമാ�ാ�ം, പ�ായ�്  അടി�ാന�ിൽ

തേ�ശ സ�യം ഭരണ പ�ാളി �േ�ാെട ��തൽ
പകൽവീ�കൾ ആരംഭി�വാ�ം ല��മി��.
“ആശ�ാസം” എ� േപരിൽ 2017 േലാകാേരാഗ�
ദിന�ിൽ സം�ാനെ� 170 ��ംബാേരാഗ�
േക��ളിൽ വിഷാദേരാഗ �ിനി�കൾ
ആരംഭി�ക��ായി. PHQ 9 എ� േചാദ�ാവലി
ഉപേയാഗി�  ് വിഷാദ േരാഗ��വെര
കെ��വാ�ം മാനസികാേരാഗ� �ഥമ ��ഷ
നൽ�വാ�� പരിശീലനം ��ംബാേരാഗ�
േക��ളിെല െഹൽ�്  വർ�ർമാർ�ം
ന�്മാർ�ം നൽ�ക��ായി. വിഷാദ േരാഗ
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നിർ�യം, ചികി� എ�ിവ�� പരിശീലനം
േഡാ�ർമാർ�ം നൽ�ക��ായി. ജി�ാ
മാനസികാേരാഗ� പരിപാടിയിേല�്  േരാഗികെള
റഫർ െച�ാ�� സംവിധാന�ം ഈ പ�തിയിൽ
ഉൾെ���ിയി��് . ഇ�വെരയായി 64,158 േപെര
സ്  �ീൻ െച�ക�ം, 11,926 േപെര
വിഷാദേരാഗ�െ�� കെ��ി ചികി�
ആരംഭി�ക�ം െച�. ഈ വർഷം 200
��ംബാേരാഗ� േക��ളിൽ �ടി ആരംഭി�വാ�ം

2023------24േലാട്   �ടി എ�ാ ��ംബാേരാഗ� േക�
�ളി�ം 'ആശ�ാസം' പ�തി നട�ിലാ�ാ�ം
ഉേ�ശി��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


