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ആേരാഗ㉌�നിലവാര�ി덑�െറ അളവുേകാലായ ആേരാഗ㉌�സൂചികകളിൽ ഏെറ
മു ിൽനിൽ뎔�ു
േകരളം, ഇ ㉌�യിെല മ�㉨ സം
ാന⪚�ളിൽനി ് വിഭി മാ㑜�.
അതുെകാ�ുതെ
േക熝��സർ뎔�ാർ ആവിニ�കരി뎔�ു
േക熝�� ആേരാഗ㉌�നയം
സാ �ികവും മ�㉨ രാ熝� ീയേന忋�⪚�ള㉨ം മാ熝�തം ലാ뎔�ാ뎔�ി അേതപടി േകരള�ിൽ
നട ാ뎔�ിയാൽ മുേ ാ忋�㉨േപാേക�തിനു പകരം ആേരാഗ㉌�നിലവാര�ിൽ
പിേ ാ忋�㉨േപാവുെമ ു䁬�താ㑜� വ熝�തുത. നയസമീപന�ിെല മാ�⪚�േളാെടാ ം
േകരള�ി덑�െറ 熝�പേത㉌�കിꯕ�്, ആേരാഗ㉌�േമഖലയുെട വർ�മാനകാല സവിേശഷതകൾ
അതി덑� ആ뎔�ംകൂ忋�㉨ തും കാണാം. ഇ� ഗൗരവമായി കാേണ� വിഷയമാ㑜�.
സൂചികകൾ: 1. ശിശുമരണനിര뎔�് (2013), 12 (േകരളം), 40 (ഇ ㉌�). 2. മാതൃമരണനിര뎔�്
(2012), 66 (േകരളം), 178 (ഇ ㉌�). 3. ജനനനിര뎔�് (2013), 14.7 (േകരളം), 21.4 (ഇ ㉌�). 4.
熝�熝�തീസാ㋔�രത ശതമാനം (2011), 91.98 (േകരളം), 65.46 (ഇ ㉌�).
(അവലംബം: എൻ.എꯕ�്.എം.: െവ焝�ൈസ�്)
േകരള�ിൽ മതജാതിലിംഗ വിേവചന⪚�ൾ뎔�തീതമായി ഉയർ ുവ
െപാതുേബാധവും അതുവഴിയു�ായ വിദ㉌�ാഭ㉌�ാസ പുേരാഗതിയുമാ㑜�
യഥാർഥ�ിൽ വികസിതരാജ㉌�⪚�േളാ⌞� കിടപിടി뎔�ു
ആേരാഗ㉌�സൂചക⪚�ൾ
ൈകവരി뎔�ാൻ േകരളെ� പര㉌�ാ爙�തമാ뎔�ിയ�. എ ാൽ, അതിേവഗം
മാറിെ뎔�ാ�ിരി뎔�ു
സാമൂഹിക熝�കമ�ിൽ, ആേരാഗ㉌�വും അനാേരാഗ㉌�വും
സാമൂഹിക ഉ�പ ⪚�ളാ㑜� എ തുെകാ�ുതെ
വ㉌�瑑�ിയുെടയും
സമൂഹ�ി덑�െറയും ആേരാഗ㉌�熝�പ挞�ന⪚�ളിൽ ഒരു െപാതു ഇടെപടൽ അനിവാര㉌�മാ㑜�.
ആേരാഗ㉌�േബാധവ�കരണം
ആേരാഗ㉌�ഉപേക熝��⪚�ൾ േക熝��ീകരിꯕ� എല�ാ ആേരാഗ㉌�േബാധവ�കരണ
熝�പവർ�ന⪚�ള㉨ം ശ瑑�മാ뎔�ണം. ശാ熝�熝�തീയമായ ആേരാഗ㉌�വി✔�ാനം മാ熝�തം
റിേ ാർ忋�് െച☃�െ ടു തര�ിൽ മാധ㉌�മനയം രൂപെ ടു�ണം. നവമാധ㉌�മ⪚�െള
ഉപേയാഗെ ടു�ു േതാെടാ ം െപാതുജനാേരാഗ㉌��ി덑� ഭീഷണിയായ
ആേരാഗ㉌�സേ�ശ⪚�ൾ 熝�പചരി ി뎔�ു � നിയമപരമായി േനരിടണം.
േറാഡപകട⪚�ളിലും മ�് അത㉌�ാഹിതവിഭാഗ⪚�ളിലുംെപ忋�വർ뎔�് ഹൃദയാഘാതേമാ
മ�㉨ പരി뎔�ുകേളാ പ�㉨േ ാൾ നൽേക� േബസി㑋�熝� ൈല낀� സേ ാർ忋�്
(ബി.എൽ.എ熝�.) അട뎔�മു䁬� 熝�പഥമശു熝�ശൂഷാ പാഠ⪚�ൾ
熝�പാേയാഗികപരിശീലന�ിലൂെട 熝�പായേഭദമേന㉌� എല�ാവർ뎔�ും നൽകണം.
േരാഗ熝�പതിേരാധ സംവിധാനം
േരാഗ熝�പതിേരാധ കു�ിെവ ㉨കെള �ി െപാതുജന⪚�ൾ뎔�ു䁬� സംശയ⪚�ള㉨ം
ആശ㔖�യും ദൂരീകരി뎔�ാൻ െ熝�പാഫഷണൽ സംഘടനകള㉨െട സഹായേ�ാെട സർ뎔�ാർ
ിരം സംവിധാനം ഏർെ ടു�ണം. കു忋�ികൾ뎔�് 熝�പതിേരാധകു�ിെവ ㉨കൾ
പൂർണമായും ലഭി뎔�ു ുെവ ് ഉറ ㉨വരു�ണെമ㔖�ിൽ
േരാഗ熝�പതിേരാധേസവന⪚�ൾ നൽകു
ാപന⪚�ള㉨െട എ�ം,
ഭൗതികസാഹചര㉌�⪚�ൾ, മനുഷ㉌�വിഭവേശഷി എ ിവ ജനസംഖ㉌�ാനുപാതികമായി
വർധി ി뎔�ണം. ഉദാഹരണമായി 5000 േപർ뎔�് ഒരു പ ി㑋� െഹൽ�് ന듞�熝�
േവ�േ ാൾ 20,000 േപർ뎔�് ഒരു പ ി㑋� െഹൽ�് ന듞�സിെന നിേയാഗിꯕ�ാൽ എ ു
ഫലമാ㑜� 熝�പതീ㋔�ിേ뎔���? സർ뎔�ാർ സⓝ�കാര㉌�േമഖലയിൽ വിതരണംെച☃�㉨
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േരാഗ熝�പതിേരാധമരു ുകള㉨െട ഗുണനിലവാരവും ഉ�പാദന ഉറവിടം മുതൽ
‘േകാൾ攍� െചയിൻ’ നിലനിർ�ു ു എ ും ഉറ ㉨വരു�ണം. ജീവിതൈശലീേരാഗ
നിയ熝� ണ熝�പവർ�ന⪚�ൾ뎔�് ശ瑑�ിപകരു തര�ിൽ കായികനയം
ആേരാഗ㉌�നയവുമായി ബcെ ടു�ണം. നഗര熝�പേദശ⪚�ളിെല
േരാഗ熝�പതിേരാധ熝�പവർ�ന⪚�ൾ ശ瑑�ിെ ടു�ു തി덑� കൂടുതൽ അർബൻ െഹൽ�്
െസ덑�ററുകൾ തുട⪚�ണം.
പ

ി㑋� െഹൽ�്

വിവിധേരാഗ⪚�ള㉨െട 熝�പധാന ഉറവിടമായിമാറു
ഖര, 熝�ദാവക, വായു രൂപ�ിലു䁬�
മാലിന㉌�സം熝�കരണ�ി덑� ഊ ൽനൽകു
നയവും േ熝�പാജ㑋�ടും
അടിയ ര熝�പാധാന㉌�േ�ാെട നട ാ뎔�ണം. പരി
ിതിെയയും മനുഷ㉌�നട뎔�മു䁬�
ജീവജാല⪚�െളയും 熝�പതികൂലമായി ബാധി뎔�ു
ാ䁬�ി㑋�, 낀�ള㑋�熝� തുട⪚�ിയ
വ熝�തു뎔�ൾ കർശനമായി നിയ熝� ി뎔�ണം. പ ി㑋� െഹൽ�് േമഖലയിെല അംഗീകൃത
ബിരുദാന രബിരുദവും മ�㉨ 熝�പവർ�നപരിചയവുമു䁬� േഡാ㑋�ടർമാരുെട
േനതൃതⓝ��ിൽ വിവിധവകു ㉨കൾ ഏേകാപി ിꯕ�് 熝�പവർ�ി ി뎔�ണം. മലബാർ
പ ി㑋� െഹൽ�് ആ㑋�⌞�, തിരുവിതാംകൂർ െകാꯕ�ിൻ ആ㑋�⌞� എ ിവ晙�뎔�് പകരം
ഏകീകൃതമായ പുതിയ നിയമം ആവിニ�കരി뎔�ണം. താലൂ뎔�്, ജില�, ജനറൽ
ആ熝�പ熝�തികളിലും സാമൂഹികാേരാഗ㉌�േക熝��⪚�ളിലും പ ി㑋� െഹൽ�ിൽ
േയാഗ㉌�തയു䁬� േഡാ㑋�ടർമാരുെട േനതൃതⓝ��ിൽ പ ി㑋� െഹൽ�് വി㓘� തുട⪚�ണം.
ജില�യിൽ ഒരു ജില�ാ ആ熝�പ熝�തിേയാ ജനറൽ ആ熝�പ熝�തിേയാ പ ി㑋� െഹൽ�്
േനാഡൽ റിസർꯕ�് െസ덑�ററായി 熝�പവർ�ി뎔�ണം. ആ ജില�യിെല പ ി㑋�
െഹൽ�ുമായി ബcെ 忋� കാര㉌�⪚�ള㉨െട പഠനം, ഗേവഷണം, 熝�പവർ�ന⪚�ള㉨െട
ഏേകാപനം, േബാധവ�കരണ熝�പവർ�ന⪚�ൾ തുട⪚�ി എല�ാ കാര㉌�⪚�ള㉨െടയും
ഉ�രവാദിതⓝ�ം േനാഡൽ െസ덑�റർ ഏെ�ടു뎔�ണം. പ ി㑋� െഹൽ�ിൽ ബിരുദാന ര
ബിരുദെമടു뎔�ാൻ േഡാ㑋�ടർമാർ뎔�് അവസരെമാരു뎔�ണം.
熝�പാഥമികാേരാഗ㉌�േക熝��⪚�ള㉨െട ശാ瑑�ീകരണം
ആേരാഗ㉌�േബാധവ�കരണവും േരാഗ熝�പതിേരാധ熝�പവർ�ന⪚�ള㉨ം പ ി㑋� െഹൽ�്
熝�പവർ�ന⪚�ള㉨ം െചറുേരാഗ⪚�ൾ뎔�ു䁬� ചികി㓚�യുമട뎔�ം ഫല熝�പദമായി
നട뎔�ണെമ㔖�ിൽ എല�ാ 熝�പാഥമിക ആേരാഗ㉌�േക熝��⪚�ളിലും കുറꬎ�� മൂ ു
േഡാ㑋�ടർമാെരയും ആവശ㉌��ി덑� അനുബc ജീവന뎔�ാെരയും ഉറ ㉨വരു�ണം.
കുടുംബേഡാ㑋�ടർ ആശയം നട ാ뎔�ാൻ, ‘ഫാമിലി െമഡിസിൻ’ ശാഖയിൽ
ബിരുദാന രബിരുദം േനടാനു䁬� അവസര⪚�ൾ സൃ ി뎔�ണം. രജി䁬�ർ െച☃�㉨
ഓേരാ േരാഗിയുെടയും വിവര⪚�ൾ േരഖെ ടു�ി ഇ덑�റർെന�㉨വഴി, ചികി㓚�ി뎔�ു
േഡാ㑋�ടർ뎔�് 熝�പാപ㉌�മാ뎔�ണം (ഡാ�ാ എൻ熝�ടിഇ െഹൽ�്). ഇേതാെടാ ം റഫറൽ
സി䁬�ം നട ാ뎔�ിയാൽ ചികി㓚�ാരംഗ�് ഗുണേമ�പാലി뎔�ാം.
ചികി㓚�ാരംഗം
േരാഗീപരിേശാധനയിൽ ഗുണനിലവാരം ഉറ ㉨വരു�ണം. ഒരു േഡാ㑋�ടർ뎔�് ഒരു
മണി뎔�ൂറിൽ എ熝�ത േരാഗികെള പരിേശാധി뎔�ാെമ തി덑� മാനദ��ം നി യി뎔�ണം.
താലൂ뎔�് ആ熝�പ熝�തികളിൽ 熝�പധാന 熝�െപഷ㉌�ാലി�ികളിൽ 24 മണി뎔�ൂർ േസവനം
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ഉറ ㉨വരു�ു തി덑� ചുരു⪚�ിയ� ഓേരാ 熝�െപഷ㉌�ാലി�ിയിലും നാലു
േഡാ㑋�ടർമാർവീതം േവണം.
熝�പസവചികി㓚�ാ സംവിധാന⪚�ള㉨䁬� എല�ാ ആ熝�പ熝�തികളിലും ൈഗനേ뎔�ാളജി,
പീഡിയാടി㑋�熝�, അന熝�തീഷ㉌� വിഭാഗ⪚�ളിൽ ഓേരാ ിലും നാലു
േഡാ㑋�ടർമാരുെടയും ആനുപാതികമായി ന듞�സി㓘�, പാരാെമഡി뎔�ൽ
ജീവന뎔�ാരുെടയും േസവനവും ര瑑�ബാ㔖�ട뎔�മു䁬� മ�㉨ സൗകര㉌�⪚�ള㉨ം
ഉറ ㉨വരു�ണം. 24 മണി뎔�ൂർ ലാ焝�, ഫാർമസി സൗകര㉌�⪚�ൾ ഉറ ㉨വരു�ണം.
ജില�യിെല ഏെത㔖�ിലും ഒരു ജില�ാ ആ熝�പ熝�തിയിേലാ ജനറൽ ആ熝�പ熝�തിയിേലാ
സൂ ർ熝�െപഷ㉌�ാലി�ി ചികി㓚�ാവിഭാഗ⪚�ൾ ആരംഭി뎔�ണം. അതിനായു䁬�
ഭൗതികസാഹചര㉌�⪚�ൾ, ഉപകരണ⪚�ൾ, മനുഷ㉌�വിഭവേശഷി എ ിവ
ഉറ ㉨വരു�ുകയും േവണം. ഓേരാ ജില�യിലും ഓേരാ സർ뎔�ാർ െമഡി뎔�ൽ േകാേള㒋�
എ
നയ�ിനുപകരം ഓേരാ ജില�യിലും ഓേരാ സൂ ർ 熝�െപഷ㉌�ാലി�ി
ചികി㓚�ാേക熝��ം എ തായിരി뎔�ും പാവെ 忋�വർ뎔�് ഉപകാര熝�പദമായ നയം.
熝�െപഷ㉌�ലി䁬�് േസവന�ി덑�െറ ഭാഗമായി ജില�, ജനറൽ ആ熝�പ熝�തികളിൽ ഡി.എൻ.ബി.
േകാ듞�സുകൾ തുട⪚�ണം.
熝�െപഷ㉌�ാലി�ി ഉപരിപഠന�ി덑� സർ뎔�ാർ എല�ാവിധ േ熝�പാ㓚�ാഹന⪚�ള㉨ം
നൽകണം. 2010ൽ നിലവിൽവ
ജനറൽ അ攍�മിനി熝�േ熝�ട�ീ� 熝�െപഷ㉌�ാലി�ി
കാഡറുകൾ ജേനാപകാര熝�പദമായ രീതിയിൽ പരിニ�കരി뎔�ണം. െഹൽ�്
ഡയറ㑋�ടേറ�ി덑�െറ ഭരണം വിേക熝��ീകരി뎔�ു തിനായി മൂ ു റീജ㉌�ണൽ
ഡയറ㑋�ടേറ�㉨കൾ
ാപി뎔�ണം.
ആേരാഗ㉌�േമഖലയുെട വർ�മാനകാല സവിേശഷതകൾ
സം
ാനെ� ഉയർ
ആയുർൈദർഘ㉌�വും കൗമാര뎔�ാരുെടയും
വൃ ജന⪚�ള㉨െടയും വർധനയും 熝�ശേ യമാ㑜�. കാൻസർ േരാഗ⪚�ള㉨െട വർധന,
熝�പേമഹം, അമിതര瑑�സ ർദം തുട⪚�ിയ ജീവിതൈശലീേരാഗ⪚�ള㉨െട വർധന,
തൃ爙�തികരമല�ാ� മാനസിക ആേരാഗ㉌�ം, വർധിꯕ�㉨വരു
േറാഡപകട⪚�ള㉨ം മ�㉨
ദുര ⪚�ള㉨ം, പാരി
ിതിക ഘടക⪚�ളിെല മാ�⪚�ൾമൂലം തിരിꯕ�㉨വരു
പകർꯕ�വ㉌�ാധികൾ, േരാഗ熝�പതിേരാധെ�뎔�ുറിꯕ�് പര뎔�ു
െത�㉨ധാരണകൾ എല�ാം
ആശ㔖�ാജനകമാ㑜�. അശാ熝�熝�തീയ ചികി㓚�കള㉨െട കട ുകയ�ം
സാധ㉌�മാ뎔�ു തര�ിലു䁬� നയ⪚�ള㉨ം നിയമസംവിധാന⪚�ള㉨ം ഒേ忋�െറ 熝�പ挞�ന⪚�ൾ
സൃ ി뎔�ു ു. പാവെ 忋�വനും പണ뎔�ാരനും ത ിൽ വരുമാന�ിെല വിട�
വർധി ി뎔�ു
സാ �ികനയ⪚�ൾമൂലം ഒരുവശ�് ചികി㓚�ാ നിേഷധ�ി덑�െറ
ൈനരാശ㉌�വും മറുവശ�് ചികി㓚� ആഡംബര�ി덑�െറ ആേഘാഷമാവു
അസ ുലിതാവ
യും ആേരാഗ㉌�സംര㋔�ണ േരാഗ熝�പതിേരാധ സംവിധാന⪚�ൾ뎔�ു䁬�
熝�പാഥമികാേരാഗ㉌�േമഖലെയ ശ瑑�ിെ ടു�ു തിനു പകരം സൂ ർ 熝�െപഷ㉌�ാലി�ി
ചികി㓚�晙�뎔�് 熝�പാധാന㉌�ം േവണെമ
െപാതുമിഥ㉌�ാേബാധവും
സമൂഹ�ിലു�ായി忋�㉨�്. 1960െല ജനസംഖ㉌�뎔�നുസരിꯕ�㉨䁬� ത熝�തികകള㉨െട
പരിമിതികൾ뎔�ക�ുനി ് െഞരു⪚�ു
ആേരാഗ㉌�വകു ിെല
മനുഷ㉌�വിഭവേശഷിയാ㑜� മെ�ാരു െവല�㉨വിളി. അതുമൂലം 熝�പതീ㋔�ി뎔�ു
േസവന⪚�ൾ ലഭി뎔�ാെത സⓝ�കാര㉌� ആ熝�പ熝�തികെള ആ熝�ശയിꯕ�് കുടുംബബ攍�ജ�്
താളംെത�㉨
സാമാന㉌� മലയാളി കുടുംബ⪚�ൾ നിരവധിയാ㑜�.
4/5

10/24/2016

(േകരള ഗവൺെമ덑�焝� െമഡി뎔�ൽ ഓഫീേസ듞�熝� അേസാസിേയഷൻ സം
െസ熝�ക忋�റിയാ㑜� േലഖകൻ)
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