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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

4 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 156 16-03-2022 - ൽ മ�പടി�്

അ��ാടിയിെല മാ�-ശി� മരണ�ൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ . എൻ . ഷം��ീൻ,
�ീ . പി . ഉൈബ�� , 
�ീ എ െക എം അഷ്റഫ്, 
�ീ. നജീബ് കാ��രം 

null
(ആേരാഗ�- വനിത-ശി�വികസന വ��് മ�ി)

(എ)

അ��ാടിയിൽ മാ�-ശി� മരണ�ൾ
ആവർ�ി��ത് സർ�ാർ പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(എ) അ��ാടിയിെല മാ� -ശി� മരണ�ൾ
ഉൾെ�െട�� ആേരാഗ� ���ൾ ആേരാഗ�
വ��് ��മായി പരിേശാധി�ക�ം,
വിലയി��ക�ം െച�വ��. ഇവ�െട ആേരാഗ�
സംബ�മായ കാരണ��ം, സാ�ഹികമായ
വശ��ം പരിേശാധി�  ്സർ�ാർ വിവിധ
തര�ി�� നടപടികൾ എ�� വ��. മാ�
-ശി� മരണ�ൾ സംഭവി��ത് വിവിധ
തല�ളിൽ പരിേശാധി�  ്(ആ�പ�ി, ജി�,
സം�ാനതല�ിൽ) കാരണ�ൾ
മനസിലാ�വാൻ �മി�ക�ം, ഇവയിൽ
െമ�െ���ാൻ പ�� േമഖലകളിൽ മാ��ൾ
വ���തി�� നടപടികൾ ആേരാഗ�വ��്
ൈകെ�ാ�ക�ം െച�ി��്. ഇതിെ� ഭാഗമായി
ചികി�ാ സംവിധാന�ൾ െമ�െ���ക,
ആേരാഗ� വിദ�ാഭ�ാസം നൽ�ക, ആേരാഗ�
�വർ�കർ�� വിവിധ�ളായ പരിശീലന
�വർ�ന�ൾ നട�ിലാ�ക �ട�ിയ
�വർ�ന�ൾ ആേരാഗ�വ��് മ� വ��ക�മായി
േചർ�് ഏെ���ി��്.

(ബി) ഇവരിൽ േപാഷകാഹാര�റ�ം അ�മായി
ബ�െ�� ആേരാഗ� ����മാേണാ മരണ
കാരണമാ��ത്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) അ��ാടിയിൽ ക�വ�� മാ�-ശി�
മരണ�ളിൽ േപാഷകാഹാര�റവ് ഒ�
കാരണമായി �ചി�ി�െ��ി��്. ഇത്
നവജാതശി���െട ���റേവാ��ടി��
�സവം നട��തി�ം, അവ�െട േനരെ���

�സവ�ി�ം കാരണമാ��. അ��ാടിയിെല
ശി�മരണ�ളിൽ �രിഭാഗ�ം ഇ�ര�ി��

��ികളിലാെണ�് �ൻകാല�ളിൽ നട�ിയ

പഠന�ളിൽ കെ��ിയി��്. ഇതിന് വളെര
സാധാരണമായ കാരണം ഗർഭിണികളിെല
േപാഷകാഹാര�റവാണ്. അതിൽ
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അവർ��ാ�� അനീമിയ ഒ� �ധാന
കാരണമായി �ചി�ി�െ�ടാ��്. ഇത്
പരിഹരി��തിനായി ഗർഭിണികൾ�്
കാേല��ി�� രജിേ�ഷൻ, സമയ ബ�ിതമായ

പരിേശാധനകൾ, അൾ�ാ സൗ�് �ാനിംഗ്
എ�ിവ നട��. സ�ീർ�തകൾ
കെ����റ�് വിദ� ചികി��ാ��

െറഫറൽ എ�ിവ ഉറ�ാ��. അവർ�്
ഗർഭാവ�യിൽ നിർബ�മാ�ം 180 അയൺ
േഫാളിക് ആസിഡ്  �ളിക നൽ�ക, അനീമിയ
ഉ�വരാെണ�് കെ��ിയാൽ അവർ�് 360
അയൺ േഫാളിക് ആസിഡ്  �ളികകൾ നൽ�ക,
ആവശ� ഘ��ളിൽ ര�ം

നൽ���ൾെ�െട�� �വർ�ന��ം

നട��തിന് അ��ാടിയിെല ആേരാഗ�
സംവിധാന�െള സ�മാ�ിയി��്. ആയതിെ�
ഭാഗമായി േകാ��റയിൽ �ഡ്  േ�ാേറജ്  �ണി�്
�വർ�ി���്. ഫീൽഡ്  തല�ിൽ ഓേരാ
സബ് െസ�ർ േക�ീകരി�ം ആശമാർ �ഖാ�ര�ം
അയൺ �ളികകൾ നൽ��തി��
സംവിധാന�ൾ ഒ��ിയി��്. ഗർഭിണികളിെല
േപാഷകാഹാര�റവ് പരിഹരി��തിനായി വിവിധ
വ��കൾ ഏേകാപി�ി�� �വർ�ന�ൾ

��ംബ�ീ �ഖാ�രം ക��ണി�ി കി�ണി�െട�ം,
ICDS -െ� �രക േപാഷണ പ�തി
(Supplementary Nutrition Programme), THR –
(Take Home Ration) എ� രീതിയി�ം
ഭ��പദാർ��ൾ നൽകിവ��. ഇത് �ടാെത
ൈ�ബൽ വ��് അവ�െട പ�തികളി�െട�ം
േപാഷകാഹാര�റവ് പരിഹരി��തി��
നടപടിക�ം ൈകെ�ാ� വ��.

(സി) ആദിവാസി േമഖലകളിൽ ആവശ�മായ ചികി�
സംവിധാനം ഏർെ����തിന് സ�ീകരി�ാൻ
ഉേ�ശി�� നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ?

(സി) അ��ാടി ആദിവാസി േമഖലകളിൽ െമ�െ��
ആേരാഗ� പരിര� ഉറ�ാ��തിന് േവ�ിയാണ്
േകാ��റയിൽ ൈ�ബൽ െ�ഷ�ാലി�ി ആ�പ�ി
ആരംഭി�ത്. ആയതിെ� ഭാഗമായി 57
കിട�ക�� ആ�പ�ിയിൽ നി�ം 100
കിട�ക�� ആ�പ�ിയായി �ഖ�ാപനം
നട�ക�ം ഇേ�ാൾ നിലവിൽ 155 കിട�കൾ
സ�ീകരി�ക�ം െച�ി��്. �തിദിനം 750 ഓളം
ഒ.പി, 100 ഓളം ഐ.പി ഉൾെ�െട�� േസവനം
നൽകിവ��. ടി ആ�പ�ി�െട �വർ�നം

കാര��മമാ� �തിനായി നാളി�വെര
�ർ�ീകരി��ം ഭരണാ�മതി നൽകിയ�മായ
�വർ�ികൾ സംബ�ി�  ്അ�ബ�മായി

േചർ��. �ടാെത േകാ��റ ആ�പ�ിയിെല
നവജാത ശി� തീ�പരിചരണ �ണി�്
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െമ�െ����തിനായി എൻ.എ� .്എം �ഖാ�രം
65.47 ല�ം �പ�െട ഭരണാ�മതി നൽ�ക�ം,
ഉപകരണ�ൾ വാ��തിന്
െക.എം.എസ് .സി.എൽ-െന
�മതലെ���ിയി���്. (ECRP) -II
(എമർജൻസി േകാവിഡ്  െറേ�ാൺസ്  പാേ�ജ്)
പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി 6 കിട�കൾ ഉ�
പീഡിയാ�ിക് ICU �തിയതായി പണി
�ർ�ീകരി��തിനായി 113.32ല�ം �പ
അ�വദി�ി��്. ഇത് �ടാെത എൻ.എ� .്എം
പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി നിലവി�� ഒ�
ആം�ലൻ�ം ഇ�ര�ിൽ മാ�ിെയ���തിന്
ഭരണാ�മതി നൽ�ക�ം െച�ി��്. ചികി�
സൗകര��ൾ െമ�െ����തി�� വിവിധ
�വർ�ന�ൾ ആേരാഗ�വ��ം �ടാെത മ�് 
വ��ക�മായി േചർ�ം നട�ി വ��.
ഗർഭിണികളിൽ ആേരാഗ����ൾ േനരെ���ി

കെ��ി ശരിയായ ചികി� ഉറ�ാ��തിനായി
ആ�യിൽ ആ�ദിവസം വിവിധ വ��ക�െട
�തിനിധികൾ �ഹസ�ർശനം നട�ി േരാഗ
ല�ണ�ൾ കാേല��ി കെ���തിന് 
�മി��േതാെടാ�ം മ�്  േസവന�ൾ
ലഭ�മാ��േ�ാ എ� പരിേശാധി�ക�ം ഇത്  ഒ�
െച�്  ലി�്  �ഖാ�ിരം ആ�യിൽ റിേ�ാർ�് െച�
േമലധികാരികൾ േയാഗം േചർ�് 
പരിേശാധി�ക�ം െച�� സംവിധാനം
ഒ��ിയി��് . ഇതിനായി ജി�ാ കള�ർ േന�ത�ം
നൽകി അസി��്  കള��െട േമൽേനാ��ിൽ

�വർ�നം നട�ി വ��. ഇതി�െട
അ��ാടിയിൽ ആെക�� ഗർഭിണിക�െട എ�ം
�ത�മായി വിവിധ വ��ക�െട ഏേകാപി�ി��
�വർ�ന�ി�െട കെ��ി എ�ാവർ�ം
േസവനം ഉറ�ാ��തിന്  സാധി�ി��് . ഇതിൽ
ആെക ഗർഭിണികൾ, റിസ്  ക്  വിഭാഗ�ിൽെ��വർ

എ�, അതിൽ അനീമിയ ബാധി�വർ എ�,
സി�ിൾ െസൽ േരാഗികൾ എ�, േപാഷകാഹാര
�റ�� ഗർഭിണികൾ എ�, �ട�ിയ തരം
തിരി�ലി�െട ആെരാെ�െയ�്  മന�ിലാ�ി
�േത�ക പരിചരണം ഉറ�ാ�ാൻ �മി� വ��.
അ��ാടി േമഖലയിെല എ�ാ സബ്  െസ��ക�ം
െഹൽ�്  ആ�് െവൽനസ്   െസ��കൾ ആ�ി
മാ��തിനായി േദശീയ ആേരാഗ� മിഷെന
�മതലെ���ി �വർ�ന�ൾ െച� വ��.
ഇതി�െട ��തൽ െമ�െ�� േസവന�ൾ സബ് 
െസ��കൾ വഴി ലഭ�മാ�ാൻ സാധി�ം.അ��ാടി
േമഖലയിെല എ�ാ �ാഥമികാേരാഗ� േക��ൾ



4 of 6

നിലവിൽ ��ംബാേരാഗ�േക��ളായി
ഉയർ�െ��ി��്. ഇതി�െട അധിക സമയ OPD,
��തൽ േഡാ�ർമാ�ൾെ�െട��വ�െട
േസവനം, ലാബ്  പരിേശാധനകൾ ഉൾെ�െട��
��തൽ േസവന�ൾ ഉറ�ാ�ാൻ സാധി���് .
അഗളി ആ��തിയിൽ ആ�യിൽ �� ദിവസം
ൈഗനേ�ാളജി�് , ��ിക�െട േഡാ�ർ,
ശ�ാസേകാശ േരാഗ വിദഗ്ധൻ �ട�ിയ
െ�ഷ�ലി�്  േഡാ�ർമാ�െട ഒ.പി േസവനം
ആരംഭി�ി��്. അഗളി സാ�ഹികാേരാഗ�
േക��ിൽ �തിയ എ�്േറ െമഷീൻ �വർ�നം

ആരംഭി�, ഇതിനായി െട�ിഷ�െന നിയമി�ക�ം
മ�്  സാഹചര�ം ഒ��ക�ം െച�ി��് . അ��ാടി
േമഖലയിെല എ�ാ ആദിവാസി ��ംബ��ം
േക�ീകരി� ആേരാഗ�പരിേശാധന നട�ി

േരാഗാ�രത മന�ിലാ�ി ആേരാഗ� സംര�ണം
ഉറ�ാ��തിനാ�� പരിേശാധനകൾ ��ികളിൽ
നി� �ട��തിൻെ◌റ ഭാഗമായി ൈ�ബൽ
േഹാ��കൾ േക�ീകരി� ആേരാഗ� വിദ�ാഭ�ാസം
നൽകിെകാ�� പരിേശാധന ക�ാ�കൾ
ആരംഭി�ി��് . ഇതിൽ എ�ാ ആേരാഗ�
പരിേശാധനകേളാെടാ�ം അവ�െട
ഹീേമാേ�ാബിൻ നില, സി�ിൾ െസൽ
േരാഗാവ� എ�ിവ �ടി പരിേശാധി�ക�ം
���ൾ ഉ�തായി കെ���വെര മ�് 
പരിേശാധനകൾ�ം ചികി��മായി അയ�ക�ം
െച��. അ� വയ�ിൽ താെഴ�� ��ിക�െട
ആേരാഗ�ം അവ�െട േപാഷക നിലവാര�മായി
അേഭദ�മായി ബ�െ��ിരി��തിനാൽ ഇത് 
�ത�മായ ഇടേവളകളിൽ പരിേശാധി�
േരഖെ��േ���ം അേതാെടാ�ം മ��ഖ�ൾ
ഉെ��ിൽ ഉടൻ ചികി� േനേട��ം
അത��ാേപ�ിതമാണ് . അതിനാൽ
ഇ�ര�ി�� ��ിക�െട ഒ� രജി�ി ത�ാറാ�ി
�ത�മായ ഇടേവളകളിൽ �ടർപരിേശാധന
നട�ക�ം ഇവെര േപാഷക നിലവാരം
െമ�െ����തിനാ�� ചികി��് 
വിേധയമാ�ക�ം െചേ��താണ് . ഇതിനായി
��ീഷൻ �നരധിവാസ േക��ളിേല�്  റഫർ
െച�്  ചികി�ിേ���മാണ് . ഇതി��
�വർ�ന�ൾ ഏേകാപി�ി��തിനായി
“ജാതക്” എ� േപരി�� േസാ�്  െവയർ
�നരാവി�രി� നട�ാ�ി വ��. ആേരാഗ�വ��
വിവിധ വ��കൾ വഴി ഫീൽഡ്   തല�ിൽ

�വർ�ി�� എ�ാവർ�മായി �േത�കി�ം
ആദിവാസി േമഖല�മായി ബ�െ�� ആേരാഗ�
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വിഷയ�െള�റി�� അവേബാധം
വർ�ി�ി��തി�ം അതി�െട അവ�െട
ആേരാഗ� �ശന�ൾ കാേല ��ി കെ��ി

ശരിയായ െമ�െ�� ചികി� ഉറ�ാ��തി���
പരിശീലന പരിപാടി നട��തിനായി��
�വർ�ന�ൾ നട�ി വ��. എൈ�സ്  
വ��മായി േചർ�്  മദ�ാസ�ി �റ��തി�ം
മദ�ാസ�രായി��വെര

ചികി�ി��തിനാ�� സൗകര��ൾ
െമ�െ����തി�ം �മ�ൾ നട� വ��.
െമാൈബൽ െമഡി�ൽ �ണി�ക�െട �വർ�നം

കാര��മം ആ��തിനായി എ�ാ ഊ�കൾ
ബ�ി�ി�ം മാസ�ിൽ ഒ� �േത�ക ദിവസം
ക�ാ�കൾ നട�� രീതി അവലംബി�ി��് .
മാ�ശി� മരണ�ൾ നിയ�ി��തിന്  േവ�ി�ം
േപാഷകാഹാര �റവ്  പരിഹരി��തിന്  േവ�ി�ം
സ�ഹ�ിെ� ഇടെപടൽ ��തലായി
െകാ�വ��തിേല�്  േവ�ി “െപൺ�ിക ��"
എ� േപരിൽ ഓേരാ അ�ണവാടിക�േട�ം കീഴിൽ
�ീക�െട ��ാ� �പീകരി�ി��് .
െജ.പി.എ�  ്.എൻ, അ�ണവാടി വർ�ർ,
ആശാവർ�ർ എ�ിവർ �േഖന ലഭ�മാ�� വിവിധ
േസവന�െള��ി�� വിവര�ൾ ��തൽ
പ�ികവർ� വിഭാഗ�ളിൽെ��� വ��ികളിൽ

എ�ി�ക എ��താണ്  ഈ �ീമിെ� �ധാന
ല��െമ�്  പറ��ത് . സ�ഹ�ിെ�

പ�ാളി�േ�ാെട ��തൽ ന� രീതിയിൽ
അവിടെ� േപാഷകാഹാര�റവ്  നിയ�ി�ാൻ
സാധി�െമ�്  ഈ പ�തിയി�െട ല��മി��.
ആദിവാസി േഗാ� വിഭാഗ�ൾ�ായി സർ�ാർ
വിവിധ പ�തികൾ നട�ിലാ�ിവ��. അനീമിയ
ആ�് മാൽന��ീഷൻ കൺേ�ാൾ േ�ാ�ാം (
വിളർ�, േപാഷക�റവ് എ�ിവ
നിയ�ി��തി�� പരിപാടി) ആ�ിേന�ൽ
െമേ�ർണി�ി െവയി�ിംഗ് േഹാം േഫാർ ൈ�ബൽ
വിമൺ (�സവ�ിെന�� �ീകൾ�് �സവം
വെര താമസി��തി�� സൗകര�ം ,
േപാഷക�റവ് പരിഹരി��തി��� പ�തി)
സി�ിൾ െസൽ സ്�ീനിംഗ് േ�ാ�ാം - (അരിവാൾ
േരാഗനിർ�യ പരിപാടി) ഊ� മി�ം പ�തി -
HAMLET ASHA. (ആദിവാസി ഊ�കളിൽ
നി�ം തിരെ���� ആശമാർ) വി��ി എ�
േപരി�� മദ�ാസ�ി �റ��തി�� �ിനി�്.
ആശ�ാസ്  എ� േപരിൽ മാനസികാേരാഗ�
പരിപാടി. വായിെല കാൻസർ േരാഗനിർ�യ
പരിപാടി (െമാൈബൽ െമഡി�ൽ �ണി�ിെ�
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സഹായേ�ാെട) ന��ീഷൻ റീഹാബിലിേ�ഷൻ
െസ�ർ -1 േപാഷകാഹാര�റ�� ��ികെള
താമസി�ി�  ്േപാഷകാഹാര�ം, ചികി��ം

നൽ��തി�� േക��ൾ) ക��ണി�ി
കി��കൾ അയൺ ആ�് േഫാളിക് ആസിഡ്
സ�ിെമെ�ഷൻ ൈ�ബൽ െമാൈബൽ
െമഡി�ൽ �ണി�ക�െട �വർ�നം :- (ആേരാഗ�
വ��ിെ� കീഴിൽ �വർ�ി�� ഓേരാ
െമാൈബൽ െമഡി�ൽ �ണി�കളി�ം െമഡി�ൽ
ആഫീസർ, ന�ിംഗ് �ാഫ്, അ��ർ എ�ിവ�െട
േസവനം ലഭ�മാണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ






