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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 3882 27-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

െപാ� ആേരാഗ�േമഖല�െട ശാ�ീകരണം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ കടകംപ�ി �േര�ൻ,
�ീമതി െദലീമ, 

�ീ. ലിേ�ാ േജാസഫ്, 
�ീ. എ. രാജ 

Smt Veena George
(ആേരാഗ�- വനിത-ശി�വികസന വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാനെ� െപാ� ആേരാഗ�േമഖലെയ

ശാ�ീകരി��തിനായി �ാഥമികാേരാഗ�
േക��െള ��ംബാേരാഗ� േക��ളായി
ഉയർ�ാനായി�േ�ാ; ഇ�രം േക��ളിൽ
അധികമായി എെ��ാം സൗകര��ളാണ്
ഏർെ���ിയത്; എ� െമഡി�ൽ,
പാരാെമഡി�ൽ, െമഡി�ൽ ഇതര ജീവന�ാെര
ഇതിനായി അധികമായി നിയമി�ി�െ�� കണ�്
ലഭ�മാേണാ; വ��മാ�ാേമാ;

(എ) സം�ാനെ� െപാ� ആേരാഗ�േമഖലെയ

ശാ�ീകരി��തിെ� ഭാഗമായി നവേകരള കർ�
പരിപാടി�െട േന�ത��ിൽ ആർ�ം പ�തി
�കാരം �ാഥമികാേരാഗ� േക��െള
��ംബാേരാഗ� േക��ളായി ഉയർ�ിയി��്.
ആർ�ം പ�തി�െട ��് ഘ��ളിലായി 886
�ാപന�െള ��ംബാേരാഗ� േക��ളായി
ഉയർ�ിയി��്. വിവര�ൾ �വെട േചർ��.
ആർ�ം Ist Phase 170 Institutions IInd Phase 504
Institutions III Phase 212 Institutions Total 886
Institutions ��ംബാേരാഗ�േക��ളിെല
േസവനേമഖല വി�ലെ����തിെ� ഭാഗമായി
OP േസവന�ൾ ൈവ�േ�രം 6മണിവെര
ആ�ക�ം, േന�സ്  �ീെച��്, കൗൺസിലി�്,
നിേത�ന�� ജീവിതൈശലി േരാഗ �ിനി�കൾ,
ആ� ചികി��� ശ�ാസ്  �ിനി�കൾ,
ഡി�ഷൻ മാനസികാേരാഗ� പരിചരണ�ി��

ആശ�ാസ്- �ിനി�കൾ, ലാേബാറ�റി സൗകര�ം,
ക���ൈറസ്ഡ്  ഒ.പി. രജിേ�ഷൻ, േരാഗികൾ�്
െമ�െ�� ഇരി�ിട�ൾ, സ�കാര�തേയാെട�ടിയ
കൺസൾേ�ഷൻ സൗകര��ൾ, പ�ിക്
അ�സിംഗ് സി�ം എ�ിവ സ�മാ�ിയി��്.
ടി �ാപന��െട �ഗമമായ നട�ി�ിനായി

താെഴ പറ�� അധിക ത�ികകൾ അ�വദി�്
നൽകിയി��്. ആർ�ം പ�തി�െട ഒ�ാം
ഘ��ിൽ അസി. സർജൻ - 170, �ാഫ് ന�്
േ�ഡ്  II - 340, ലാബ് െട�ീഷ�ൻ േ�ഡ്  II :170,
ഫാർമസി�് 150 എ�ീ ത�ികകൾ ��ി�ി��്.
2) ആർ�ം പ�തി�െട ര�ാം ഘ��ിൽ അസി.
സർജൻ 400, �ാഫ് ന�് േ�ഡ്  || 400, ലാബ്
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െട�ീഷ�ൻ േ�ഡ്  II - 200 എ�ീ ത�ികകൾ
അധികമായി ��ി�ി��്.

(ബി)

��ംബേ�മ ഉപേക��ൾ വഴി എെ��ാം
േസവന�ളാണ് ല��മാ��െത�്
അറിയി�േമാ;

(ബി) 1. ആേരാഗ� സംബ�മായ  
           േബാധവൽ�രണ �വർ�ന�ൾ

           നട��. 2. േദശീയ ആേരാഗ�

പ�തിക�െട ഭാഗമാ�� �വർ�ന�ൾ

നട��. 3. സം�ാന ആേരാഗ� പ�തിക�െട
ഭാഗമാ�� �വർ�ന�ൾ നട��. 4. �േത�ക
ദിവസ�ളിൽ ഉപേക��ൾ വഴി േദശീയ
വാ�ിേനഷൻ പ�ിക�കാര�� വാ�ിേനഷൻ
നൽ��. 5. ��ംബാ��ണ (Family Planning)
മാർ��െള�റി�  ്േബാധവൽകരണ
�വർ�ന�ൾ നട��. 6. ആവശ��ാർ�്

നിേരാധ്  വിതരണം െച��. 7. ORS വിതരണം
െച��. 8. ആേരാഗ� സംബ�മായ വിവര
േശഖരണം നട��. 9. ഗർഭിണിക�െട
രജിേ�ഷൻ നട��. 10. ഗർഭകാല ആേരാഗ�

സംര�ണെ� �റി�  ്അറിവ് നൽ��. 11.
വിവിധ ആേരാഗ� പ�തികെള�റി�  ്അറിവ്
നൽ��. 12. പകർ� വ�ാധികൾ തട��തി��
�വർ�നം നട��. 13. ജീവിത ൈശലീ
േരാഗ�ൾ നിയ�ി��തി�� �വർ�ന�ൾ

നട��.

(സി)

ഇ�രം േക��െളെയ�ാം െവൽെനസ്
െസ��കളായി ഉയർ�ാൻ പരിപാടി�േ�ാ;
െവൽെനസ്  െസ��കൾ വഴി എെ��ാം
േസവന�ൾ ലഭ�മാ�െമ�് അറിയി�ാേമാ?

(സി) ഇ�രം േക��െളെയ�ാം െവൽനസ്
െസ��കളായി ഉയർ�ാ�� പ�തി��്.
��ംബേ�മ ഉപേക��ൾ െവൽനസ്
െസ��കളായി മാ�േ�ാൾ താെഴ പറ��
സൗകര��ൾ ലഭ�മാ��താണ്. േരാഗികൾ�്
വി�മി��തിനാവശ�മായ കാ�ിരി� �റികൾ,
േരാഗീസൗ�ദ �ചി�റികൾ, �ിനിക്-കം-ഒ◌ാഫീസ്
�ം, ഇ��ൈണേസഷൻ �ം, ഫീഡിംഗ് �ം,
ഐ.�.സി.ഡി.�ം, േ�ാർ �ടാെത െടലിവിഷൻ
�ാപി�ൽ, എയർേപാർ�് െചയർ, �ടിെവ�
വിതരണം, �േ�ാ�ം, ��ികൾ�് കളി�ലം

എ�ിവ �ല ലഭ�ത��സരി�  ്ഒ��കേയാ ഉറ�
വ��കേയാ െച�ം.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


