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അനുബനന

06-07-2022-  ലലെ  നക്ഷത്രചചിഹ്നമചിട്ട    (*153)    ചചചോദദ്യതചിനന്  ആചരചോഗദ്യ  -
വനചിത  -  ശചിശുവചികസന  വകുപ്പുമനചി  നല്കചിയ  മറുപടചിയചില്    (  എ  -  സചി  )
പചിരചിവുകളുലട ഉതരങ്ങള് 

(എ) (തുടര്ച)- പചോഥമചികചോചരചോഗദ്യ  തലെതചില്  വചോര്ഡ്തലെ

സനവചിധചോനങ്ങള് ശക്തമചോയചി  വചോര്ഡന്  ലമമ്പര് ലചയര് ചപഴ്സണചോയന  JPHN,

JHI  കണ്വവീനര്മചോരചോയന  ആശചോപവര്തകരുലടയന  മറന്  സന്നദ

പവര്തകരുലടയന  സഹചോയചതചോലട  ഊര്ജചിതമചോകചിയ  സനവചിധചോനന

ചകചോവചിഡചിലന്റെ പതചിചരചോധ പവര്തനലത ശക്തചിലപ്പെടുത്തുകയണചോയചിട്ടുണന്.

ചകചോവചിഡന്  ചരചോഗചികള്കന്  ചചികചിത്സയചോയചി  ചരചോഗലെക്ഷണങ്ങള്കനുസരചിചന്

ഡചി.സചി.സചി.-കള്,  സചി.എഫന്.എല്.റചി.സചി.-കള്,  സചി.എസന്.എല്.റചി.സചി.-

കള്,  ചകചോവചിഡന്  ആശുപത്രചികള്  എന്നചിങ്ങലന  ചചികചിത്സചോ  ചകന്ദ്രങ്ങള്

ക്രമവീകരചിച.  ചസചോഷദ്യല് മവീഡചിയ ഉള്ലപ്പെലടയള്ള വചിവചിധ മചോധദ്യമങ്ങള് വഴചി

ലപചോതുജനങ്ങള്കന്  ആവശദ്യമചോയ  ചബചോധവത്കരണ  സചന്ദേശങ്ങളുന

ചബചോധവത്കരണ  കദ്യചോമ്പയചിനുകളുന  നടപ്പെചിലെചോകചിയതുവഴചി  ചകരളതചിലലെ

ചരചോഗചോതുരതയന മരണവുന  ഒരു  പരചിധചിവലര  കുറയ്ക്കുവചോനചോയചിട്ടുണന് .

ചരചോഗവീപരചിചരണ  രനഗതന്  ആശുപത്രചികളചില്  ഓകചിജന്  സസൗകരദ്യങ്ങളുന
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തവീവ്രപരചിചരണ  സനവചിധചോനങ്ങളുന  ലവന്റെചിചലെററുകളുന  ഉള്ലപ്പെലട  ചകചോവചിഡന്

മഹചോമചോരചിലയ  അതചിജവീവചിക്കുവചോന്  വളലരയധചികന  സസൗകരദ്യങ്ങള്

ഏര്ലപ്പെടുത്തുകയണചോയചി.  ലപചോതു-സസ്വകചോരദ്യ  ചമഖലെയചിലലെ  നചിര്ദചിഷ

ലെചോബുകളചില്  സചോമ്പചിള്  പരചിചശചോധനചോ  സസൗകരദ്യങ്ങള്  സജവീകരചിച.

ചകചോവചിഡന്  വചോകചിചനഷന്  2021  ജനുവരചി  മുതല്തലന്ന  കചോരദ്യക്ഷമമചോയചി

നടപ്പെചിലെചോക്കുകയണചോയചി.  ചരചോഗബചോധചിതര്ക്കുന  അവരുലട  ബന്ധുകള്ക്കുന

ആവശദ്യമചോയ  മചോനസചിക  പചിന്തുണയന  ഉറപ്പെചോകചിയചിരുന.  ദചിശയലട  കചോള്

ലസന്റെറുകളുന  സനശയ  നചിവചോരണതചിനചോയചി  24  മണചിക്കൂറുന

പവര്തചിക്കുകയണചോയചി.  കൂടചോലത  പകടമചോയ  ചരചോഗലെക്ഷണങ്ങള്

ഇലചോതവലരയന  ലചറചിയ  രവീതചിയചില്  ചരചോഗലെക്ഷണങ്ങള്  ഉള്ളവലരയന

വവീടുകളചില്  തലന്ന  നചിരവീക്ഷചിചന്  ചചികചിത്സചിക്കുവചോനുന  സചോധചിചചിരുന.

ഇതചിനചോയചി  വചിവചിധ  ലസ്പെഷദ്യലെചിസ്റ്റുകളുലട  ചസവനന  ലടലെചിലമഡചിസചിന്

സനവചിധചോനന വഴചി എലചോ ജചിലകളചിലന ഉറപ്പെചോകചിയചിരുന. ചകചോവചിഡചിലന്റെ മൂന്നന് 

ഘട്ടങ്ങളചില് ഒരു ഘട്ടതചില്ചപചോലന ചകരളതചിലലെ ചചികചിത്സചോ സനവചിധചോനന

സമ്മര്ദതചിലെചോയചിട്ടചില എനള്ളതന്  ശ്രചദയമചോണന് .
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ഇപകചോരന  ചകചോവചിഡന്  മഹചോമചോരചിലയ  പതചിചരചോധചികചോൻ

സനസചോനതചിൽ  നടപ്പെചിലെചോകചിയ  വചിപുലെമചോയ  ആചരചോഗദ്യ  പരചിപചോലെന

സനവചിധചോനനമൂലെന  ചകചോവചിഡന്  മചോത്രമല  നചിപ  ചപചോലള്ള  മചോരകമചോയ  പലെ

പകര്ചവദ്യചോധചികലളയന  പകൃതചി  ദുരന്തങ്ങള്  മൂലെമുണചോകുന്ന

പതചിസനചികലളയന  യഥചോവചിധചി  തരണന  ലചയചോൻ  ചകരളതചിലന്റെ

ആചരചോഗദ്യ  സനവചിധചോനന  സുശക്തമചോണന്.

(ബചി) ചലെചോക  ചരചോഗചി  സുരക്ഷചോ  ദചിനതചിലന്റെ  (International  Patient

Safety  Day,  17th ലസപ്റനബർ  2021)  ഭചോഗമചോയചി  ചകന്ദ്ര  ആചരചോഗദ്യ

കുടുനബചക്ഷമ  മനചോലെയന  സനഘടചിപ്പെചിച  'ചരചോഗചി  സുരക്ഷചോ  സപചോഹന്'

വചോരചോചഘചോഷതചിലന്റെ  ഭചോഗമചോയചി  ചദശവീയതലെതചിൽ  നചോഷണൽ  കസ്വചോളചിറചി

അഷസ്വറൻസന്  സചോൻചഡർഡന്  (എൻ.കക.എ.എസന്)  അനഗവീകചോരന  ഏറവുന

കൂടുതൽ  കരസമചോകചിയ  ആശുപത്രചികളുള്ള  സനസചോനങ്ങൾക്കുള്ള

പുരസന് കചോരന പഖദ്യചോപചിചതചിൽ ചകരളന രണന് അവചോർഡുകൾകന് അർഹമചോയചി.

ചദശവീയ തലെതചിൽ എൻ.കക.എ.എസന്. അനഗവീകചോരന ലെഭചിച നഗര പചോഥമചിക

ആചരചോഗദ്യ ചകന്ദ്ര വചിഭചോഗതചിൽ ചകരളന ഒന്നചോന സചോനതചിനന് അര്ഹമചോയചി.

എൻ.കക.എ.എസന്  അനഗവീകചോരന  ലെഭചിച  പചോഥമചിക  ആചരചോഗദ്യ  ചകന്ദ്ര



Uncorrected/Not for Publication
06-07-2022

4

വചിഭചോഗതചിലന  ചകരളതചിനന്  അനഗവീകചോരന  ലെഭചിച.

ചകരളതചിലലെ  145  സർകചോർ  ആശുപത്രചികൾകന്  ഇതുവലര

എൻ.കക.എ.എസന്. അനഗവീകചോരന ലെഭചിച. അതചിൽ 4 ജചിലചോ ആശുപത്രചികൾ, 4

തചോലൂകന്  ആശുപത്രചികൾ,  8  സചോമൂഹചികചോചരചോഗദ്യ  ചകന്ദ്രങ്ങൾ,  38  നഗര

പചോഥമചികചോചരചോഗദ്യ  ചകന്ദ്രങ്ങൾ,  91  കുടുനബചോചരചോഗദ്യ  ചകന്ദ്രങ്ങൾ  എന്നചിവ

ഉള്ലപ്പെട്ടചിട്ടുണന്.

(സചി)  ചകന്ദ്ര  ആചരചോഗദ്യ  മനചോലെയന  ആചരചോഗദ്യചമഖലെയലട  സമഗ

വചികസനതചിനുചവണചി രചോജദ്യലത എലചോ സര്കചോര് ആശുപത്രചികളുലടയന

നചിലെവചോരന  ലമചലപ്പെടുത്തുന്നതചിനുചവണചി  നടപ്പെചോക്കുന്ന  പദതചിയചോണന്

നചോഷണൽ  കസ്വചോളചിറചി  അഷസ്വറൻസന്  സചോൻചഡർഡന്  അഥവചോ

എൻ.കക.എ.എസന്. അന്തർചദശവീയ നചിലെവചോര നചിർണ്ണയ ഏജൻസചിയചോയ I S

Q  U  A  –  യലട  അനഗവീകചോരമുള്ള  പുരസചോരമചോണന്  എൻ.കക.എ.എസന്.

സർവവീസന്  ലപചോവചിഷൻ,  ചപഷദ്യന്റെന്  റററന്,  ഇൻപുട്സന്,  സചപ്പെചോർട്ടന്

സർവവീസസന്,  കചിനചികൽ  ലകയര്,  ഇൻലഫക്ഷൻ  കൺചടചോൾ,  കസ്വചോളചിറചി

മചോചനജ് ലമന്റെന്, ഔട്ടന്കന എന്നവീ 8 വചിഭചോഗങ്ങളചോയചി 6500 ഓളന സൂചകങ്ങള്

വചിലെയചിരുതചിയചോണന്  എൻ.കക.എ.എസന്.  അനഗവീകചോരന  നൽകുന്നതന്.
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സനസചോനത്തു  നടതചിവരുന്ന  ആർദന  പദതചിയലട  ഭചോഗമചോയചി

സനസചോനലത എലചോ പചോഥമചിക ആചരചോഗദ്യചകന്ദ്രങ്ങലളയന കുടുനബചോചരചോഗദ്യ

ചകന്ദ്രങ്ങളചോയചി  മചോറചിലകചോണചിരചിക്കുകയചോണന്.  എലചോ  കുടുനബചോചരചോഗദ്യ

ചകന്ദ്രങ്ങള്ക്കുന  എൻ.കക.എ.എസന്.  അനഗവീകചോരന  ചനടചിലയടുക്കുകയചോണന്

സനസചോന സർകചോരചിലന്റെ ലെക്ഷദ്യന. അടുത അഞന് വര്ഷതചിനുള്ളചില് 276

സര്കചോര്  ആശുപത്രചികള്കന്  എന്.കക.എ.എസന്.  അനഗവീകചോരന  ചനടുക

എന്ന ലെക്ഷദ്യചതചോലടയചോണന് ആചരചോഗദ്യവകുപ്പെന് പവര്തചിച വരുന്നതന്.


