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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 29 04-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

േകാവിഡാന�ര ചികി��് പണം ഈടാ��ത് നിർ�ലാ�ാൻ നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. അൻവർ സാദ�് ,
�ീ. േറാജി എം. േജാൺ , 

�ീ. ടി. െജ. വിേനാദ്, 
�ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ് 

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

(എ) സം�ാന�് േകാവിഡാന�ര ചികി��്

സർ�ാർ ആ�പ�ികളിൽ പണം ഈടാ�ാൻ

ഉ�രവ് ഇറ�ിയി�േ�ാ എ�് അറിയി�േമാ;

(എ) േകാവിഡ്  ചികി��മായി ബ�െ��്

സം�ാന�് എ�ാ സർ�ാർ ആേരാഗ�

�ാപന�ളി�ം േകാവിഡ്  െട�ിംഗ്, ചികി�,
വാ�ിേനഷൻ എ�ിവ സൗജന�മായാണ്

െപാ�ജന�ൾ�് ലഭ�മാ��ത്. �ടാെത

േരാഗികെള ആ�പ�ികളിൽ എ�ി��തിന്

േവ� ആം�ലൻസ്  സൗകര�ം സർ�ാർ

സൗജന�മായി ലഭ�മാ�ി വ��. അേതാെടാ�ം

േ��് െഹൽ�് ഏജൻസി വഴി KASP -ൽ
ഉൾെ��ി�� േരാഗികൾ�ം സർ�ാർ റഫർ

െച�� േരാഗികൾ�ം KASP-ൽ എംപാനൽ

െച� സ�കാര� ആ�പ�ികളിൽ സൗജന�

ചികി� ഉറ�ാ�ി. േകാവിഡ്  ചികി��് 50%
െബ�കൾ സ�കാര� ആ�പ�ികളിൽ മാ�ി

വ�ാ�� നടപടികൾ സ�ീകരി�ക�ം സാധാരണ

ജന�ൾ�് സ�കാര� ആ�പ�ികളിൽ മിതമായ

നിര�ിൽ േകാവിഡ്  ചികി� ഉറ�ാ��തിനായി

സ�കാര� ആ�പ�ികളിെല േകാവിഡ്  ചികി�ാ

നിര�് നി�യി�  ്ഉ�രവിറ�ക�ം െച�ി��്.
േകാവിഡ്  ര�ാം തരംഗം ആരംഭി�ത് �തൽ

േകാവിഡ്  േരാഗികെള േപാെല തെ�

േകാവിഡാന�ര േരാഗിക�െട എ��ി�ം

വർ�നവ് ഉ�ായി��്. ആയത് പരിഗണി�്

ബി.പി.എൽ വിഭാഗ�ിൽെ��വർ�്

േകാവിഡാന�ര ചികി��ം സൗജന�മായാണ്

നൽകി വ��ത്. KASP പ�തിയിൽ ഉൾെ���

41.70 ല�ം ��ംബ�ൾ�ം േകാവിഡാന�ര

ചികി� �ർ�മാ�ം സൗജന�മാണ്. ഇത് �ടാെത

APL വിഭാഗ�ിൽെ���ം 3 ല�ം �പയിൽ

താെഴ വാർഷിക വ�മാന�� ��ംബ�ൾ�്

KBF പ�തി �കാര�ം േകാവിഡാന�ര ചികി�
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സൗജന�മാണ്. േമൽ�റ� പ�തികളിൽ

ഉൾെ�ടാ� എപിഎൽ വിഭാഗ�ൾ��

േകാവിഡാന�ര ചികി��് അമിത ചാർ�്

ഈടാ��ത് തട�ക എ� ല��േ�ാെട േപാ�്

േകാവിഡ്  സിൻേ�ാം, ��ികളി�ം

�തിർ�വരി��� മൾ�ിസി�ം ഇൻ�േമ�റി

സിൻേ�ാം (MIS-C, MIS-A), േകാവിഡ്

അേസാസിേയ�ഡ്  മ�േ�ാർൈമേ�ാസിസ്

(CAM)/േകാവിഡ്  അേസാസിേയ�ഡ്  പൾമണറി

ആെ�ർഗിേ�ാസിസ്  (CAPA) എ�ിവ��

ചികി�ാ നിര�് നി�യി�െകാ�് 16/08/2021
െല സ.ഉ (സാധാ) നം. 1750/2021/H&FWD
ഉ�രവ് �റെ��വി�ി��. ആയത് �കാരം

േകാവിഡാന�ര േരാഗ�ൾ�് ചികി�ാ നിര�്

നിജെ���ക മാ�മാണ് െച�ത്. ഇ�കാരം

ചികി�ക�െട നിര�് നി�യി��ത് വഴി

സ�കാര� ആ�പ�ികൾ േരാഗികളിൽ നി�ം

അമിത നിര�് ഈടാ��ി�ാെയ�് ഉറ�

വ���. �ടാെത, േകാവിഡ്  �ല��

സ�ീർണതകൾ�� വളെര ഉയർ� ചികി�ാ

ചിലവ് കണ�ിെല��േ�ാൾ, ഇ�ര�ിൽ

ചികി�ാ നിര�് നി�യി�ത് എപിഎൽ

വിഭാഗ�ിെല േരാഗികൾ�് മിതമായ നിര�ിൽ

ചികി� ലഭ�മാ��തിന് സഹായകരമാണ്.
അ�കാരം സം�ാനെ� പാവെ��വർ�ം

സാ��ികമായി പരിമിതെ��വർ�ം െപാ�

ആ�പ�ികളിെല േപാ�് േകാവിഡ്

സ�ീർണതകൾ�� ചികി� സൗജന�മായി

നൽകി വ��.

(ബി) േകാവിഡാന�ര ചികി��് സർ�ാർ

ആ�പ�ികളിൽ പണം ഈടാ��ത് സാധാരണ

ജന�െള ക�� �രിത�ിലാ�ിയിരി��തായി

��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) േകാവിഡ്  ചികി��മായി ബ�െ��്

സം�ാന�് എ�ാ സർ�ാർ ആേരാഗ�

�ാപന�ളി�ം േകാവിഡ്  െട�ിംഗ്, ചികി�,
വാ�ിേനഷൻ എ�ിവ സൗജന�മായാണ്

െപാ�ജന�ൾ�് ലഭ�മാ��ത്. �ടാെത

േരാഗികെള ആ�പ�ികളിൽ എ�ി��തിന്

േവ� ആം�ലൻസ്  സൗകര�ം സർ�ാർ

സൗജന�മായി ലഭ�മാ�ി വ��. അേതാെടാ�ം

േ��് െഹൽ�് ഏജൻസി വഴി KASP -ൽ
ഉൾെ��ി�� േരാഗികൾ�ം സർ�ാർ റഫർ

െച�� േരാഗികൾ�ം KASP-ൽ എംപാനൽ

െച� സ�കാര� ആ�പ�ികളിൽ സൗജന�

ചികി� ഉറ�ാ�ി. േകാവിഡ്  ചികി��് 50%
െബ�കൾ സ�കാര� ആ�പ�ികളിൽ മാ�ി

വ�ാ�� നടപടികൾ സ�ീകരി�ക�ം സാധാരണ

ജന�ൾ�് സ�കാര� ആ�പ�ികളിൽ മിതമായ

നിര�ിൽ േകാവിഡ്  ചികി� ഉറ�ാ��തിനായി
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സ�കാര� ആ�പ�ികളിെല േകാവിഡ്  ചികി�ാ

നിര�് നി�യി�  ്ഉ�രവിറ�ക�ം െച�ി��്.
േകാവിഡ്  ര�ാം തരംഗം ആരംഭി�ത് �തൽ

േകാവിഡ്  േരാഗികെള േപാെല തെ�

േകാവിഡാന�ര േരാഗിക�െട എ��ി�ം

വർ�നവ് ഉ�ായി��്. ആയത് പരിഗണി�്

ബി.പി.എൽ വിഭാഗ�ിൽെ��വർ�്

േകാവിഡാന�ര ചികി��ം സൗജന�മായാണ്

നൽകി വ��ത്. KASP പ�തിയിൽ ഉൾെ���

41.70 ല�ം ��ംബ�ൾ�ം േകാവിഡാന�ര

ചികി� �ർ�മാ�ം സൗജന�മാണ്. ഇത് �ടാെത

APL വിഭാഗ�ിൽെ���ം 3 ല�ം �പയിൽ

താെഴ വാർഷിക വ�മാന�� ��ംബ�ൾ�്

KBF പ�തി �കാര�ം േകാവിഡാന�ര ചികി�

സൗജന�മാണ്. േമൽ�റ� പ�തികളിൽ

ഉൾെ�ടാ� എപിഎൽ വിഭാഗ�ൾ��

േകാവിഡാന�ര ചികി��് അമിത ചാർ�്

ഈടാ��ത് തട�ക എ� ല��േ�ാെട േപാ�്

േകാവിഡ്  സിൻേ�ാം, ��ികളി�ം

�തിർ�വരി��� മൾ�ിസി�ം ഇൻ�േമ�റി

സിൻേ�ാം (MIS-C, MIS-A), േകാവിഡ്

അേസാസിേയ�ഡ്  മ�േ�ാർൈമേ�ാസിസ്

(CAM)/േകാവിഡ്  അേസാസിേയ�ഡ്  പൾമണറി

ആെ�ർഗിേ�ാസിസ്  (CAPA) എ�ിവ��

ചികി�ാ നിര�് നി�യി�െകാ�് 16/08/2021
െല സ.ഉ (സാധാ) നം. 1750/2021/H&FWD
ഉ�രവ് �റെ��വി�ി��. ആയത് �കാരം

േകാവിഡാന�ര േരാഗ�ൾ�് ചികി�ാ നിര�്

നിജെ���ക മാ�മാണ് െച�ത്. ഇ�കാരം

ചികി�ക�െട നിര�് നി�യി��ത് വഴി

സ�കാര� ആ�പ�ികൾ േരാഗികളിൽ നി�ം

അമിത നിര�് ഈടാ��ി�ാെയ�് ഉറ�

വ���. �ടാെത, േകാവിഡ്  �ല��

സ�ീർണതകൾ�� വളെര ഉയർ� ചികി�ാ

ചിലവ് കണ�ിെല��േ�ാൾ, ഇ�ര�ിൽ

ചികി�ാ നിര�് നി�യി�ത് എപിഎൽ

വിഭാഗ�ിെല േരാഗികൾ�് മിതമായ നിര�ിൽ

ചികി� ലഭ�മാ��തിന് സഹായകരമാണ്.
അ�കാരം സം�ാനെ� പാവെ��വർ�ം

സാ��ികമായി പരിമിതെ��വർ�ം െപാ�

ആ�പ�ികളിെല േപാ�് േകാവിഡ്

സ�ീർണതകൾ�� ചികി� സൗജന�മായി

നൽകി വ��.

(സി) ജീവിതൈശലി േരാഗ�ൾ ��ത�� േകരള�ിൽ

��ത നടപടി ജന�ൾ�് ക�� �യാസം

(സി) േകാവിഡ്  ചികി��മായി ബ�െ��്

സം�ാന�് എ�ാ സർ�ാർ ആേരാഗ�

�ാപന�ളി�ം േകാവിഡ്  െട�ിംഗ്, ചികി�,
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�ഷ്  ടി�തായി പറയെ��� സാഹചര��ിൽ ഈ
ഉ�രവ് പിൻവലി�ാൻ ത�ാറാ�േമാ?

വാ�ിേനഷൻ എ�ിവ സൗജന�മായാണ്

െപാ�ജന�ൾ�് ലഭ�മാ��ത്. �ടാെത

േരാഗികെള ആ�പ�ികളിൽ എ�ി��തിന്

േവ� ആം�ലൻസ്  സൗകര�ം സർ�ാർ

സൗജന�മായി ലഭ�മാ�ി വ��. അേതാെടാ�ം

േ��് െഹൽ�് ഏജൻസി വഴി KASP -ൽ
ഉൾെ��ി�� േരാഗികൾ�ം സർ�ാർ റഫർ

െച�� േരാഗികൾ�ം KASP-ൽ എംപാനൽ

െച� സ�കാര� ആ�പ�ികളിൽ സൗജന�

ചികി� ഉറ�ാ�ി. േകാവിഡ്  ചികി��് 50%
െബ�കൾ സ�കാര� ആ�പ�ികളിൽ മാ�ി

വ�ാ�� നടപടികൾ സ�ീകരി�ക�ം സാധാരണ

ജന�ൾ�് സ�കാര� ആ�പ�ികളിൽ മിതമായ

നിര�ിൽ േകാവിഡ്  ചികി� ഉറ�ാ��തിനായി

സ�കാര� ആ�പ�ികളിെല േകാവിഡ്  ചികി�ാ

നിര�് നി�യി�  ്ഉ�രവിറ�ക�ം െച�ി��്.
േകാവിഡ്  ര�ാം തരംഗം ആരംഭി�ത് �തൽ

േകാവിഡ്  േരാഗികെള േപാെല തെ�

േകാവിഡാന�ര േരാഗിക�െട എ��ി�ം

വർ�നവ് ഉ�ായി��്. ആയത് പരിഗണി�്

ബി.പി.എൽ വിഭാഗ�ിൽെ��വർ�്

േകാവിഡാന�ര ചികി��ം സൗജന�മായാണ്

നൽകി വ��ത്. KASP പ�തിയിൽ ഉൾെ���

41.70 ല�ം ��ംബ�ൾ�ം േകാവിഡാന�ര

ചികി� �ർ�മാ�ം സൗജന�മാണ്. ഇത് �ടാെത

APL വിഭാഗ�ിൽെ���ം 3 ല�ം �പയിൽ

താെഴ വാർഷിക വ�മാന�� ��ംബ�ൾ�്

KBF പ�തി �കാര�ം േകാവിഡാന�ര ചികി�

സൗജന�മാണ്. േമൽ�റ� പ�തികളിൽ

ഉൾെ�ടാ� എപിഎൽ വിഭാഗ�ൾ��

േകാവിഡാന�ര ചികി��് അമിത ചാർ�്

ഈടാ��ത് തട�ക എ� ല��േ�ാെട േപാ�്

േകാവിഡ്  സിൻേ�ാം, ��ികളി�ം

�തിർ�വരി��� മൾ�ിസി�ം ഇൻ�േമ�റി

സിൻേ�ാം (MIS-C, MIS-A), േകാവിഡ്

അേസാസിേയ�ഡ്  മ�േ�ാർൈമേ�ാസിസ്

(CAM)/േകാവിഡ്  അേസാസിേയ�ഡ്  പൾമണറി

ആെ�ർഗിേ�ാസിസ്  (CAPA) എ�ിവ��

ചികി�ാ നിര�് നി�യി�െകാ�് 16/08/2021
െല സ.ഉ (സാധാ) നം. 1750/2021/H&FWD
ഉ�രവ് �റെ��വി�ി��. ആയത് �കാരം

േകാവിഡാന�ര േരാഗ�ൾ�് ചികി�ാ നിര�്

നിജെ���ക മാ�മാണ് െച�ത്. ഇ�കാരം

ചികി�ക�െട നിര�് നി�യി��ത് വഴി

സ�കാര� ആ�പ�ികൾ േരാഗികളിൽ നി�ം

അമിത നിര�് ഈടാ��ി�ാെയ�് ഉറ�
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വ���. �ടാെത, േകാവിഡ്  �ല��

സ�ീർണതകൾ�� വളെര ഉയർ� ചികി�ാ

ചിലവ് കണ�ിെല��േ�ാൾ, ഇ�ര�ിൽ

ചികി�ാ നിര�് നി�യി�ത് എപിഎൽ

വിഭാഗ�ിെല േരാഗികൾ�് മിതമായ നിര�ിൽ

ചികി� ലഭ�മാ��തിന് സഹായകരമാണ്.
അ�കാരം സം�ാനെ� പാവെ��വർ�ം

സാ��ികമായി പരിമിതെ��വർ�ം െപാ�

ആ�പ�ികളിെല േപാ�് േകാവിഡ്

സ�ീർണതകൾ�� ചികി� സൗജന�മായി

നൽകി വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


