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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 465 03-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

അർ�ദേരാഗ ചികി��ായി �േത�ക പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക.എൻ. ഉ�ി��ൻ,
�ീ. ടി. പി .രാമ��ൻ, 
�ീ െക ആൻസലൻ, 
�ീ. എം.വിജിൻ 

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

(എ) അർ�ദേരാഗബാധ ഭീതിജനകമാംവിധം
വർ�ി�വ�� പ�ാ�ല�ിൽ അർ�ദേരാഗ
ചികി�കൾ�് �േത�കമായി എെ��ാം
പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ി വ��ത്;
വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(എ) അർ�ദ േരാഗ�ൾ �ൻ��ി കെ���തി�ം
അർ�ദ�ിേല�് നയി�� േഹ��ൾ
നിയ�ി��തി�ം ശാ�ീയമായ ചികി�
നൽ��തി�ം സം�ാന ആേരാഗ�വ��് വിവിധ
പ�തികൾ നട�ിലാ�ി വ��. തി�വന��രം
റീജണൽ ക�ാൻസർ െസ�റി�ം മലബാർ
ക�ാൻസർ െസ�റി�ം െമഡി�ൽ േകാേള�കളി�ം
മാ�മായി ലഭി�ി�� ക�ാൻസർ ചികി� ഇ�്
ആേരാഗ� വ��ിന് കീഴി�� 24
ആ�പ�ികളി�െട നൽക�� രീതിയിൽ
ആ�പ�ികെള സ�ീകരി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�ി��്. ഇതിന് ആവശ�മായ ഭൗതിക
സാഹചര�ം ഒ���തി�ം കീേമാെതറാ�ി
േപാെല�� സാേ�തിക ൈവദ��ം േവ�ി
വ�� ചികി�ാരീതികളിൽ

ആേരാഗ��വർ�കർ�് പരിശീലനം
നൽ��തി�ം ആേരാഗ�േബാധവൽ�രണം
നട��തി�ം ആേരാഗ�വ��് നടപടി
സ�ീകരി�ി��്. സം�ാന സർ�ാർ
നട�ിലാ�ിയ ക�ാൻസർ �ാ�ജി�് ആ�ൻ
�ാൻ �കാര�� നടപടിക�ം ക�ാൻസർ േബാർഡ്
�പീകരണ�ം ആേരാഗ�വ��് നട�ിലാ�ിയി��്.
റീജണൽ ക�ാൻസർ െസ��മായി സഹകരി�്
െകാ�് ആേരാഗ�വ��ിന് കീഴി��
�ാപന�ളി�െട ഓേരാ ജി�കളിെല�ം
േരാഗികൾ�് ക�ാൻസർ ചികി� നൽ��തിന്
സാധി��തി�െട േകാവിഡ്  കാല�്

അർ�ദേരാഗികൾ�് ചികി� �ട�ാെത
നൽകാൻ സാധി�െവ�ത് ഈ പ�തി�െട ഒ�
േന�മായി കണ�ാ�ാ��താണ്. സം�ാന�്

അർ�ദേരാഗം വർ�ി�വ�� സാഹചര��ിൽ
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കാൻസർ �തിേരാധ നിയ�ണ പരിപാടിക�െട
ഭാഗമായി േകരളം കാൻസർ നിയ�ണ
പ�തി�െട 2018 �തൽ 2030 വെര എ�തിെ�
മാർ� േരഖ ത�ാറാ�ിയി��്.
േബാധവൽ�രണ�ി�െട കാൻസർ സാ�രത
സ�ഹ�ിൽ നട�ിലാ�ക�ം അ�വഴി
േരാഗനിയ�ണം നട�ിലാ�ക�മാണ് ല��ം.
ബ�.�ഖ�മ�ി�െട 100 ദിന കർ� പരിപാടി�െട
ഭാഗമായി ഇതിേനാടകം ജി�ാ തല�ിൽ കാൻസർ
നിയ�ണ പ�തികൾ�് �ട�മായി��്. തേ�ശ
സ�യംഭരണ �ാപന��െട

സഹകരണേ�ാെടയാണ് ഈ പ�തി
നട�ാ��ത്. 'ലീഡർഷി�് െ�യിനിംഗ് േ�ാ�ാം’
എ� േപരിൽ വിവിധ ജി�കളിെല
ആേരാഗ�വ��ിെല േഡാ�ർമാർ�് കാൻസർ
�ൻ �ർ േരാഗനിർ�യ പരിശീലനം ആർസിസി
നൽകിയി��്. സം�ാന ആേരാഗ�-വിദ�ാഭ�ാസ
വ��ിേ��ം തേ�ശ സ�യംഭരണ
�ാപന��െട�ം സഹകരണേ�ാെട

�േ�ാ�േപാ�വാനാണ് ഇനി കാൻസർ
െസ��കൾ ല��മി��ത്. കാൻസർ െസ�റിൽ
േനരി�് എ�ിേ�രാെത തെ� വ��ി�െട

െതാ���� ഗവെ��് ചികി�ാ േക��ിൽ

പരിേശാധി�വാ�� സൗകര��ൾ
ത�ാറാ�ക�ം, ആവശ�െമ�ിൽ മാ�ം താ��്
ആ�പ�ിയിേലേ�ാ ജനറൽ ആ�പ�ിയിേലേ�ാ
ഇനി െറഫർ െച�ക�ം െച�ാം. െചറിെയാ�
ശതമാനം ആൾ�ാർ�് മാ�േമ കാൻസർ
െസ�റിെനേയാ, െമഡി�ൽ േകാേളജിെനേയാ
ആ�യിേ��ി വ�ക��. ഇത് വിേക�ീ�ത
കാൻസർ ചികി��് അവസര��ാ�ം.
ഡിസ്  �ിക് ട്  കാൻസർ കൺേ�ാൾ േ�ാ�ാം
�കയില, മദ�പാനം എ�ീ ��ീല�ൾെ�തിേര
േബാധവൽകരണം നട�ക�ം ജീവിത
ൈശലി�െട �ാധാന��ിന് ഊ�ൽ നൽ�ക�ം
െച� വ���്. സ�ഹ�ിൽ ക� വ��
�ധാനെ�� ക�ാൻസ�ക��വെര (വായ് , സ്  തനം,
ഗർഭാശയഗളം) േനരേ� ക�പിടി�  ് അ�രം

േരാഗികെള െതാ���� ആേരാഗ�
േക��ളിേല�് അയ�വാൻ സാധി�ം.
ചികി�ാസൗകര��ൾ വർ�ി�ി�ാൻ കാൻസർ
െസ��ക�ം െമഡി�ൽ േകാേള�കൾ �ട�ി
കാൻസർ ചികി�ാ േക����
�ാപന�ളിെല സൗകര���ം,
മാനവവിഭവേശഷി�ം വർ�ി�ി��തിനാ��
നടപടികൾ സ�ീകരി� വ��. ഇതിെ� ഭാഗമായി
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ആർ.സി.സിയിൽ പണി�� പതിനാല് നില
െക�ിടം 2022- ഓ� �ടി �വർ�ന

സ�മാ�െമ�് �തീ�ി��. �തന
സാേ�തിക ഉപകരണമായ ലീനിയർ ആ�ലേറ�ർ
�ാപി�ി��്. �തിയ ഡ�വൽ േസാഴ്  സ്  ഡ�വൽ
എനർജി സി ടി �ാനറിെ� �വർ�നം ആരംഭി�.
അത�ാ�നിക ചികി�ാരീതിയായ ��ീഷ�ം
െതറാ�ി ആർ.സി.സി യിൽ ആരംഭി� കഴി�. 10
കിട�ക�� ആ�നിക സൗകര�േ�ാ��ടിയ

അത�ാഹിത വിഭാഗ�ം �വർ�നം ആരംഭി�ി��്.

(ബി)

മലബാർ ക�ാൻസർ െസ�ർ, െകാ�ിൻ ക�ാൻസർ
റിസർ�  ്െസ�ർ എ�ിവിട�ളിൽ ഏ��ം �തിയ
സംവിധാന�ൾ സ�മാ�ിയി�േ�ാ;
വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ;

(ബി) ഏ��ം �തിയ ചികി�ാ സംവിധാനമായ
േകാൾേപാേ�ാ�ി �ണി�ിെ� �വർ�നം

െകാ�ിൻ കാൻസർ െസ�റിൽ ലഭ�മാണ്. മലബാർ
കാൻസർ െസ�റിൽ അർ�ദ േരാഗ ചികി��്

ആവശ��� ന��ിയർ െമഡിസിൻ ഉൾെ�െട��
എ�ാ ആ�നിക സൗകര���ം നിലവിൽ ലഭ�മാണ്.
വിശദവിവര�ൾ അ�ബ�മായി േചർ�ി��്.

(സി) �ിതീയ ക�ാൻസർ പരിചരണ ഗേവഷണ
േക�െമ� നിലയിൽ െകാ�ിൻ ക�ാൻസർ
െസ�റിൽ എെ�ാെ� സംവിധാന�ൾ
ഒ��ിയി�െ��തിെ� വിശദാംശ�ൾ
നൽകാേമാ?

(സി) െകാ�ിൻ കാൻസർ റിസർ�  ് െസ�ർ ഒ� �ിതീയ
കാൻസർ പരിചരണ ഗേവഷണ േക�മായി
വികസി�ി�ി�. അതിെ� വികസന
�വർ�ന�ൾ നട� വ��േത��.
സി.സി.ആർ.സിയിൽ കാൻസർ
ചികി��ാവശ�മായ േഡ െകയർ കീേമാെതറാ�ി
�ണി�് , സർജറി വിഭാഗം, സർജറി ഐ.സി.� �ീ
& േപാ�് ഓ�േറ�ീവ്  വാർ�കൾ എ�ിവ
�വർ�ി���് . �ടാെത സാധാരണയായി
ക� വ�� കാൻസർ വകേഭദ�ളായ
�നാർ�ദം, ഗർഭാശയഗള�ഖ അർ�ദം, വായിെല
കാൻസർ എ�ിവ ക� പിടി��തി��
സൗകര���ം സി.സി.ആർ.സിയിൽ ഉ�് . ഇതി�
�റെമ മാേ�ാ�ാം, േകാൾേപാസ്  േകാ�ി �ണിററ്  ,
റീഹാബിലിേ�ഷ൯ �ിനി�് , െപയിൻ �ിനി�് , േഡ
െകയർ, കീേമാെതറാ�ി വാർഡ്  , പാേ�ാളജി

വിഭാഗം എ�ിവ�ം നിലവിൽ
സി.സി.ആർ.സിയിൽ �വർ�ി� വ��.
സി.സി.ആർ.സി.യിൽ �ർ� സ�മായി�� ഒ�
അനേ�ഷ�ാ വിഭാഗം. റീഹാബിലിേ�ഷൻ
�ിനി�കളായ �ീ�  ് & സ�ാേളായിങ്  �ിനി�കൾ
ശ�ാസനാള കാൻസർ ചികി��് 
വിേധയമായവർ�ായി �വർ�ി��. �നാർ�ദ
േരാഗികൾ�ായി ലിംേഫാഡിമ �ിനി�ക�ം,
വൻ�ടൽ ക�ാൻസർ േരാഗബാധിതർ�ായി േ�ാമ
�ിനി�ക�ം �വർ�ി��. െകാ�ിൻ കാൻസർ
റിസർ�  ് െസ�ർ നിലവിൽ എറണാ�ളം
ഗവെ��് െമഡി�ൽ േകാേളജിെ�
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െക�ിട�ിലാണ്  �വർ�ി� വ��ത് .
സി.സി.ആർ.സി�്  േവ�ി�� െക�ിട�ിെ�

നിർ�ാണം നട� വ��േത��. ആയതിനാൽ
സി.സി.ആർ.സിയിൽ നിലവിൽ കാൻസർ
േരാഗനിർണയ�ി�ം ചികി��ം ആവശ�മായ
അടി�ാന സൗകര��ൾ മാ�േമ ലഭ�മായി��.
സ��ം െക�ിട�ിേല�്  മാ�� �റ�്  �ർ�മാ�ം
സ�മായ ഒ� �ിതീയ കാൻസർ പരിചരണ
ഗേവഷണ േക�മായി മാ�ാൻ കഴി�ം.

െസ�ൻ ഓഫീസർ




