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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

5 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 305 15-07-2022 - ൽ മ�പടി�്

ജീവിതൈശലി േരാഗ നിയ�ണം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക. ബാ� (െന�ാറ),
േഡാ �ജിത് വിജയൻപി�, 

�ീ ഡി െക �രളി, 
�ീ. െക.െക. രാമച�ൻ 

�ീമതി വീണാ േജാർ�് 
(ആേരാഗ�- വനിത-ശി�വികസന വ��് മ�ി)

(എ) േദശീയ ��ംബാേരാഗ� സർേ��കാരം

സം�ാന�് �ീകളിൽ 38 ശതമാന�ം

��ഷൻമാരിൽ 36.5 ശതമാന�ം അമിത

വ���വരാെണ� കെ��ലിെന �ടർ�്

ജീവിതൈശലി േരാഗ നിയ�ണ�ിന്

സ�ീകരി�വ�� നടപടികൾ എെ��ാെമ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) �േമഹം, ര�ാതിമർ�ം, െപാ��ടി,
�േ�ാഗ�ൾ, ��േരാഗ�ൾ, ക�ാൻസർ

�ട�ിയ ജീവിതൈശലീേരാഗ�ൾ േകരള�ിൽ

മ�് സം�ാന�െള അേപ�ി�് വളെര

��തലാെണ�് കണ�കൾ �ചി�ി��. ഇവെയ

�തിേരാധി��തിന് സം�ാന ആേരാഗ�വ��്

'അ�തം ആേരാഗ�ം' എ� േപരിൽ ജീവിതൈശലീ

േരാഗനിയ�ണ പ�തി എ�ാ ജി�കളി�ം

നട�ിലാ�ി വ��. നഗരവൽ�രണ�ിെ��ം

ആ�നികവൽ�രണ�ിെ��ം ഫലമായി

ജന��െട ജീവിതൈശലിയിൽ ഉ�ായ കാതലായ

മാ�മാണ് ജീവിതൈശലീ േരാഗ�ൾ

വർ�ി��തിന് കാരണം. ഇത് നിയ�ി��തിന്

ജന��െട ആേരാഗ� േബാധ�ിൽ �ായിയായ

മാ��ൾ ഉ�ാ�ക�ം ജന��െട

ജീവിതചര�യിൽ ആേരാഗ�കരമായ മാ��ൾ

��ി�ക�മാണ് േവ�ത്. ഇതിനാവശ�മായ

ആേരാഗ�േബാധവൽ�രണ�ം പരിശീലന��ം

ആേരാഗ�വ��് നൽകി വ���്.
ആേരാഗ�കരമായ ഭ�ണരീതി, ചി�യായ വ�ായാമം,
ലഹരിയിൽ നി�� ��ി �ട�ിയ

വിഷയ�ളിലാണ് �ധാനമാ�ം

ആേരാഗ�േബാധവൽ�രണം നട�ി വ��ത്.
ഇതി� �റേമ കായികവിേനാദ�ൾ

േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം േയാഗ േപാെല��

വ�ായാമ �റകൾ പരിശീലി�ി��തി�ം ഓ�ൺ

ജിംേന�ഷ��ൾ സ�ീകരി��തി�ം നടപടി

സ�ീകരി� വ��. 

സർ�ാർ െമഡി�ൽ േകാേള�കൾ�് കീഴി��

�റൽ െഹൽ�് െ�യിനിംഗ് െസ�ർ, അർബൻ
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െഹൽ�് െ�യിനിംഗ് െസ�ർ എ�ിവിട�ളിൽ

ജീവിതൈശലി േരാഗനിർ�യ�ി�ം, അതിെ�

�ടർ ചികി��മാ�� എൻ.സി.ഡി �ിനി�കൾ

എ�ാ ആ�യി�ം �ട�ാെത നട� വ��.
ജീവിതൈശലി േരാഗ�ൾ �േഖന��ാ��

സ�ീർ�തകെള േവഗ�ിൽ കെ��ാനായി ഈ
�ിനി�കളിൽ നി�് േരാഗികെള െമഡി�ൽ

േകാേള�കളിേല�് റഫർ െച�ക�ം �ടർ ചികി�

ഉറ�ാ�ക�ം െച� വ��.

ജീവിതൈശലി േരാഗബാധിതരായി െമഡി�ൽ

േകാേള�കളിൽ ചികി� േതടി വ�� എ�ാ

േരാഗികൾ�ം അവ�െട േരാഗ�ിെ� തര�ം

തീ�ത�ം അ�സരി�് ഉചിതമായ ഐ.പി,
ഐ.സി.�, െവ�ിേല�ർ െകയർ എ�ിവ

ഉൾെ�െട നൽകി വ��. ജീവിതൈശലി

േരാഗ�ളായി ഒ.പി.യിൽ ചികി� േത��വർ�്

േരാഗനിയ�ണ�ിനാവശ�മായ ചികി��ം

�തിേരാധമാർ��െള�റി�� അവേബാധ�ം

നൽകി വ��.

(ബി) സം�ാന�് 30 വയ�ിന്

�കളി��വ�െടെയ�ാം വിവരം േശഖരി�്

ജീവിതൈശലി േരാഗ രജിസ് �ി

ത�ാറാ��േ�ാ; ഇതിെ� അടി�ാന�ി��

�ടർ�വർ�ന�ൾ എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) നവേകരള കർ�പ�തി�െട ഭാഗമായി

സം�ാന�് 30 വയ�ിന് �കളിൽ �ായ��

എ�ാ ജന��േട�ം ജീവിതൈശലീേരാഗ�െള

�റി�� ആേരാഗ�വിവരേശഖരണം നട��തി�ം

ജീവിതൈശലീ േരാഗപരിേശാധന�ം ചികി��ം

നട��തി�ം ഒ� �ഹദ് ക�ാ�യിൻ

ആേരാഗ�വ��് ആരംഭി�ക��ായി. 'അൽ�ം

�� ആേരാഗ�ം ഉറ�് ' എ�് നാമകരണം െച�

ഈ ക�ാ�യിൻ �ട��ിൽ ഓേരാ

നിേയാജകമ�ല�ിെല�ം ഒ�

പ�ായ�ിലാണ് നട�ിലാ�ക. ആശ

�വർ�കർ, ഭവനസ�ർശനം നട�ി ഓേരാ

വീ�കളിെല�ം 30 വയസിന് �കളിൽ �ായ��

ജന��െട വിവരേശഖരണം നട��തി�ം

അവ�െട ആേരാഗ� �ശ്  ന�ൾ�് അ��തമായ

പരിേശാധനകൾ�് അവെര അ���

ആേരാഗ�േക��ളിേല�് റഫർ െച��തി�മാണ്

പ�തി വിഭാവനം െച�ിരി��ത്. ഈ
വിവരേശഖരണ�ിനായി ഇ-െഹൽ�്

വികസി�ിെ��� 'ൈശലീ' എ� െമാൈബൽ

ആ�ിേ�ഷനി�െടയാണ് ജന��െട ആേരാഗ�

വിവര�ൾ േശഖരി�് വ��ത്. ഇത് തൽസമയം

തെ� അതാത് �ാഥമികാേരാഗ� േക��ി�ം

ജി�ാതല�ി�ം സം�ാന തല�ി�ം ഡാഷ്

േബാർഡി�െട നിരീ�ി�വാൻ സാധി��താണ്.
ഈ പരിപാടി നട�ിലാ�ാൻ ആവശ�മായ
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പരിശീലന�ൾ എ�ാ ആേരാഗ� �വർ�കർ�ം

ആശാ�വർ�കർ�ം ഇതിേനാടകം തെ� നൽകി

കഴി�. ഈ പ�തി നട�ിലാ�വാൻ

ആവശ�മായ ഫ�കൾ േദശീയ ആേരാഗ� ദൗത�ം

�േഖന�ം സം�ാന �ാൻ ഫ�് �േഖന�ം

വകയി��ിയി��്. 

(സി)

െമാൈബൽ ആ�ിേ�ഷ�പേയാഗി�്

ജീവിതൈശലി േരാഗ നിർണയ�ിന്

പ�തി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇതിെ� േന��ൾ

എെ�ാെ�െയ�് അറിയി�ാേമാ?

(സി) ഉ�്. 30 വയസിന് �കളിൽ �ായ�� ജന��െട

ജീവിതൈശലീ േരാഗ�െള �റി�ം അവയിേല�്

നയി�� േഹ��െള �റി�ം ഉ� വിവരം

ആശാ�വർ�കരി�െട േശഖരി�ക�ം,
േശഖരി�� വിവര�ൾ േ�ാഡീകരി��തി�ം

വിശകലനം െച��തി�ം ആയത് ഡിജി�ൈലസ്

െച��തി�മായി ഇ-െഹൽ�് വികസി�ിെ���

'ൈശലീ' എ� െമാൈബൽ ആ�ിേ�ഷൻ

ഉപേയാഗി��. ഇത് വഴി േശഖരി�� വിവര�ൾ

തൽസമയം തെ� അതാത് �ാഥമികാേരാഗ�

േക��ി�ം ജി�ാതല�ി�ം സം�ാന

തല�ി�ം ഡാഷ്  േബാർഡി�െട നിരീ�ി�വാൻ

സാധി��താണ്. ഇ�െന െച��തി�െട ഓേരാ

ആശാ�വർ�ക�ം, ഓേരാ ആേരാഗ��ാപന�ം

ഓേരാ ജി�യി�ം നട�ിലാ�� �വർ�ന�ൾ

തൽസമയം തെ� നിരീ�ി��തി�ം േവ�

നിർേ�ശ�ൾ നൽ��തി�ം സാധി�ം.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


