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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

5 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 320 15-07-2022 - ൽ മ�പടി�്

സമ� പാലിേയ�ീവ് വേയാജന പരിചരണം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. പി. ബാലച�ൻ,
�ീ പി എസ്  �പാൽ, 

�ീമതി സി. െക. ആശ, 
�ീ. വി. ആർ. �നിൽ�മാർ 

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

(എ) സം�ാന�് വേയാജന��െട എ�ം വർ�ി�്

വ�� സാഹചര��ിൽ വേയാജന��െട

ആേരാഗ� പരിപാലന�ിന് പര�ാ�മായ

രീതിയി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) സം�ാന ആേരാഗ�വ��ിെ� �ാൻ ഫ�്

�േഖന�ം േക�ാവിഷ്  �ത പ�തിയായ നാഷണൽ

േ�ാ�ാം േഫാർ െഹൽ�് െകയർ ഓഫ്

എൽേഡർലി �േഖന�ം നിരവധി വേയാജന

സൗ�ദ ആേരാഗ� േസവന�ൾ സം�ാന�്

നൽകി വ��. െജറിയാ�ി�് വാർ�കൾ,
െജറിയാ�ി�് ഒപി, വേയാജനസൗ�ദ

ശൗചാലയ�ൾ, വേയാജനസൗ�ദ

ആ�പ�ികൾ, സൗജന�മ��്, ചികി� എ�ിവ

ആേരാഗ� വ��് സ�ീകരി�ി��്. ഇതി� �റേമ

സാ��ന പരിചരണം, ഫിസിേയാെതറാ�ി

േസവനം, ��ിമദ��ൾ, �വണസഹായികൾ,
ൈവകല��ൾ�� ഉപകരണ�ൾ എ�ിവ�െട

വിതരണം �ട�ിയ േസവന��ം ആേരാഗ�വ��്

ഉറ�ാ���്. 

തി�വന��രം െമഡി�ൽ േകാേളജിൽ

റീജിയണൽ െജറിയാ�ിക്  െസ�ർ

�വർ�ി���് . േരാഗികൾ�്  മാ�മായി 30
കിട�കൾ ഉ� വാർ�ം ഫിസിേയാെതറാ�ി

�ണി�ം സ�മാ�ിയി��് . ഈ െസ�ർ

തി�വന��രം ജി�യിെല വേയാജന��െട

ആേരാഗ� �വർ�ന��മായി ബ�െ�� എ�ാ

ആേരാഗ� �വർ�കർ�ം പരിശീലനം

നൽ���് . എം.ബി.ബി.എസ്  , െമഡി�ൽ പി.ജി.
വിദ�ാർ�ികൾ�ം പരീശീലനം നൽ���് . 

െമഡി�ൽ േകാേള�കൾ�്  കീഴി�� അർബൻ

െഹൽ�്  െ�യിനിംഗ്  െസ�ർ, �റൽ െഹൽ�് 
െ�യിനിംഗ്  െസ�ർ എ�ിവ വഴി

വേയാജന�ൾ�്  േവ� ആേരാഗ� പരിപാലന

�വർ�ന�ൾ നട� വ���് . അർബൻ
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െഹൽ�്  െ�യിനിംഗ്  െസ�ർ, �റൽ െഹൽ�് 
െ�യിനിംഗ്  െസ�ർ എ�ിവിട�ളിെല ഹൗസ്  
സർജൻ�മാർ, ക��ണി�ി െമഡിസിൻ പിജി

വിദ�ാർ�ികൾ �േഖന�ം �ഹസ�ർശന�ം

അ�ബ� വേയാജന പാലിേയ�ീവ്  െകയർ

േസവന��ം നിലവിൽ നൽകിവ���് . 

സം�ാന തല�ിൽ വേയാജന��െട

േ�മ�ി�ം സംര�ണ�ി�മായി �േത�ക

പരിഗണന നൽകിെ�ാ�് താെഴ പറ�� േ�മ

പ�തിക�ം നട�ിലാ�ി വ��.

1. വേയാേപാഷണം പ�തി

േകാവിഡ്   സാഹചര��ിൽ �തിർ�

പൗരൻമാ�െട ആേരാഗ� സംര�ണം ഉറ�് 
വ���തി�ം, േപാഷകാഹാര ലഭ�ത�മായി

�ഡ്   കി�്  വിതരണം െച�� പ�തി. നട�് 
വർഷം �തൽ സായം �ഭാ േഹാ�കൾ

�വർ�ി�� പ�ായ�കളിെല ബി.പി.എൽ

വിഭാഗ�ി�� �തിർ� പൗര�ാർ�്  അർഹതാ

മാനദ��ൾ�്  വിേധയമായി �ഡ്   കി�കൾ

വിതരണം െച��തിന്  ല��മി�്  നട�ാ��.

2. വേയാ അ�തം പ�തി

��സദന�ളിൽ എ�െ��� താമസ�ാ�െട

ആേരാഗ� സംര�ണ�ി�ം, സാ��ന

പരിചരണ�ി�ം േവ�ി സാ�ഹ�നീതി വ��് 
ഭാരതീയ ചികി� വ��മായി േചർ�്  14
ജി�കളിൽ നട�ിലാ�� പ�തി. 

3. ഡിെമൻഷ� െസ��ക�െട �വർ�നം

അൽഷിെമ�് േരാഗികളായ വേയാജന��െട

പരിചരണ�ിനായി ARDSI (Alzheimer's and
Related Disordersers Society of India) �െട

ആഭി�ഖ��ിൽ ��ർ ജി�യിെല ��ം�ള�് 
പകൽ പരിപാലന േക��ം, എറണാ�ളം

ജി�യിെല എടവന�ാട്   ��വൻ സമയ പരിചരണ

േക��ം �വർ�ി� വ��.

4. േബാധി

സം�ാനെ� �തിർ� പൗര�ാർ�ിടയിൽ

അ�ദിനം വർ�ി� വ�� ഡിെമൻഷ� േരാഗെ�

സംബ�ി�്  െപാ� ജന�ളിൽ അവേബാധം

��ി��തിെ� ഭാഗമായി, ആദ� പടിയായി

എറണാ�ളം ജി�ാ ഭരണ�ട�ം, െകാ�ിൻ

�ണിേവ�ി�ി ഓഫ്  സയൻസ്   ആൻഡ്  
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െടേ�ാളജി�െട കീഴിൽ �വർ�ി�� �ജന

െസ�ർ േഫാർ ന�േറാ സയൻ�മായി േചർ�് 
എറണാ�ളം ജി�െയ ഡിെമൻഷ� ��് ലി

ക��ണി�ി ആയി മാ��തി�� പ�തി

നട�വർഷം ആരംഭി�ി��് .

5. വേയാമ�രം പ�തി

�േമഹ േരാഗ�ിന്  അടിമകളാ�� ബി.പി.എൽ

വിഭാഗ�ിൽെ�� വേയാജന�ൾ�്  വീ�ിലി��

തെ� ര��ിെല പ�സാര�െട അളവ് 
നിർ�യി��തിന്  സഹായി�� �േ�ാമീ�ർ

എ� ഉപകരണം സൗജന�മായി നൽ�� പ�തി.

6. വേയാമി�ം പ�തി

നഗര �േദശ�്  താമസി��

വേയാജന�ൾ�ായി ആേരാഗ� പരിര��ം,
മാനസിക ഉ�ാസ�ം അവ�െട �ല�ളിൽ

തെ� ഒ��കെയ� ല��േ�ാ� �ടി 2011
�തൽ േകരളാ സാ�ഹ� �ര�ാ മിഷൻ വഴി

നട�ിലാ�� പ�തി.

(ബി)

സമ� പാലിേയ�ീവ് വേയാജന പരിചരണ�ിന്

അരിെക എ� പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് ഒ� പാലിേയ�ീവ് പരിചരണ നയം

2008-ൽ തെ� ആവി�രി�ി���ം 2019-ൽ
അത് പരിഷ്  �രി�് സ.ഉ (അ�ടി) നം. 107/2019/
ആ.�.വ, തീയതി 16/12/2019 �കാരം ഉ�രവ്

�റെ��വി�ി��്. എ�ാ തേ�ശ സ�യംഭരണ

�ാപന�ളി�ം പാലിേയ�ീവ് െകയർ

ഉറ�ാ��തിേനാെടാ�ം തെ� പാലിേയ�ീവ്

െകയർ രംഗ�് �വർ�ി�� എ�ാ

ഏജൻസികെള�ം േകാർ�ിണ�ിെ�ാ�് ഒ�

പാലിേയ�ീവ് െകയർ �ി�ം പാലിേയ�ീവ് സൗ�ദ

അ�രീ��ം ��ി�ക�ം െച�തിനാണ്

'അരിെക' എ� പ�തി വിഭാവനം െച�ിരി��ത്.
പാലിേയ�ീവ് െകയർ േസവനം ആേരാഗ�

�വർ�കരിൽ നി�ം എ�ാ ജന�ളിേല�ം

എ�ി�ക എ� ദൗത�േ�ാ� �ടി

വിദ�ാർ�ികെള�ം െ�ാഫഷണ�കെള�ം

േവാള�ിയർമാെര�ം വിദ�പരിശീലനം നൽകി

പാലിേയ�ീവ് െകയർ രംഗ�് സ�മാ�ക എ�

ദൗത�ം 'അരിെക' പ�തി �േ�ാ�് വ��. ഇതി�

�റേമ പാലിേയ�ീവ് െകയർ രംഗ�് �വർ�ി�

വ�� സ�� സംഘടനകെള മികവിെ�

അടി�ാന�ിൽ എംപാനൽ െച��തി�ം

'അരിെക' പ�തി �കാരം ല��മി��.

(സി) െമഡി�ൽ,  േനഴ്  സിംഗ് േകാേള�കളിെല (സി) ��ാം വർഷ ബി.എസ്  .സി േന�ിംഗ് 
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വിദ�ാർ�ികൾ�ളള പാഠ�പ�തിയിൽ

പാലിേയ�ീവ് പരിചരണം ഉൾെ���ിയി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

പാഠ�പ�തിയിൽ െമഡി�ൽ സർജി�ൽ േന�ിംഗ് 
എ� വിഷയ�മായി ബ�െ��്  വേയാജന��െട

പരിചരണെ��റി�്  12 മണി�ർ

ഉൾെ���ിയി��് . െമ�ൽ െഹൽ�് 
േന�ിംഗിെ� ഭാഗമായി വേയാജന��െട

മാനസികാേരാഗ��മായി ബ�െ�� കാര���ം

പരിചരണ�ം ഉൾെ���ിയി��്. ബി.എസ്  .സി

േന�ിംഗ്  വിദ�ാർ�ിക�െട ��ാം വർഷ

പഠന�ിെ� ഭാഗമായി കാൻസർ േരാഗിക�െട

പരിചരണ�മായി ബ�െ��്  പാലിേയ�ീവ് 
പരിചരണം പഠി�ി���് . ഇതിെ� ഭാഗമായി

െപയിൻ ആ�് പാലിേയ�ിവ്  �ിനി�ിൽ എ�ാ

വിദ�ാർ�ികൾ�ം �ാേയാഗിക പരിശീലന�ം

നൽ���്. 

നാലാം വർഷ ബി.എസ് .സി േന�ിംഗിൽ ക��ണി�ി

െഹൽ�്  ന�ിംഗ്  വിഷയ�മായി ബ�െ��് 
സർ�ാർ തല�ി�� വിവിധ േ�മപ�തികൾ

ഉൾെ���ിയി��്. �ടാെത �ാേയാഗിക

പരിശീലന�ിെ� ഭാഗമായി ��സദന�ിൽ

സ�ർശന�ം ഉൾെ���ിയി��്. 

നാലാം വർഷ ബി.എസ് .സി േന�ിംഗ് 
വിദ�ാർ�ിക�ം ക��ണി�ി െഹൽ�്  േന�ിംഗിൽ,
എം.എസ്  .സി േന�ിംഗ്  െച�� വിദ�ാർ�ിക�ം

�ാേയാഗിക പരിശീലന�ിെ� ഭാഗമായി �ാഥമിക

ആേരാഗ� േക��േളാട�ബ�ി�� എ�ാ

പാലിേയ�ീവ്  പരിചരണ�വർ�ന�ളി�ം

സജീവമായി പെ�����് . 

െമഡി�ൽ േകാേള�കളിെല അർബൻ െഹൽ�് 
െ�യിനിംഗ്  െസ�ർ, �റൽ െഹൽ�്  െ�യിനിംഗ് 
െസ�ർ എ�ിവിട�ളിെല ക��ണി�ി െമഡിസിൻ

peripheral posting ന്  അ�ബ�മായി ഹൗസ്  
സർജ�മാർ�്  പാലിേയ�ീവ്  ഭവന സ�ർശന

ചികി�യിൽ പരിശീലനം ലഭി���്. ഹൗസ്  
സർജൻസി കഴി�� എ�ാ വിദ�ാർ�ികൾ�ം

പാലിേയ�ീവ്  െകയറിൽ അടി�ാന അറിവ് 
േനടാൻ ഇ� സഹായകമാണ് .

(ഡി) �ൾ, േകാേളജ്  വിദ�ാർ�ിക�െട ആഭി�ഖ��ിൽ

ജി�കളിൽ പാലിേയ�ീവ് െകയർ ഇൻ ക�ാ�സ്

�വർ�ന�ൾ നട�ിവ��േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ?

(ഡി) സ്  �ൾ, േകാേളജ്  വിദ�ാർ�ികൾ�ം േനഴ്  സിംഗ്

വിദ�ാർ�ികൾ�ം 'പാലിേയ�ീവ് െകയർ ഇൻ

ക�ാ�സ് ' എ� േപരിൽ പരിശീലനം നൽ�ക�ം

അവെര പാലിേയ�ീവ് സ�� �വർ�ന�ൾ�്

സ�മാ�ക�ം െച�ി��്. ഇവരി�െട

ക�ാ��കളിൽ പാലിേയ�ീവ് െകയർ

�വർ�ന�ൾ സജീവമായി നട� വ��.
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മി� െമഡി�ൽ േകാേള�കളി�ം വിദ�ാർ�ിക�െട

ആഭി�ഖ��ിൽ ജി�കളിൽ പാേഠ�തര

പരിപാടിയായി പാലിേയ�ിവ്  െകയർ പരിപാടികൾ

വിവിധ ക�ാ��കളിൽ �വർ�ന�ൾ

നട�വ��. ആല�ഴ െമഡി�ൽ േകാേളജിെല

വിദ�ാർ�ിക�െട ആഭി�ഖ��ിൽ സാ��ന

പരിചരണ പരിപാടിയായ 'കാ�ണ�ം'
�വർ�ി�വ��. എറണാ�ളം ഗവൺെമ�്

െമഡി�ൽ േകാേളജ്   വിദ�ാർ�ിക�െട

ആഭി�ഖ��ിൽ നട�� 'ആ�യ പാലിേയ�ീവ് 
െകയർ' ഏകേദശം 25% വിദ�ാർ�ിക�െട

േസവനം ഉറ�ാ���്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


