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ప్రభుత్వ వైద్యాన్ని బలోపేత్ం చేయడయన్నకి ఎన్ని న్నధుల ైనయ విడుదల చేయడయన్నకి ప్రభుత్వం
సిదధంగా ఉందన్న, ప్ారథమిక ఆరోగ్ా కందరం నుంచి న్నమ్స్ వరకు ఏ ఆసుప్త్రరకి ఏమి చేయాలనే విషయంలో
సమగ్ర న్నవేద్ిక రూప్ ంద్ించయలన్న ముఖ్ామంత్రర శ్రర కె. చందరశేఖ్ర్ రావు చెప్ాారు. బడెెట్ సమీక్షలోో భాగ్ంగా
శన్నవారం ఉదయం వైదా, ఆరోగ్ా శాఖ్పై ముఖ్ామంత్రర సమీక్ష జరిప్ారు. ఆరోగ్ా శాఖ్ మంత్రర లక్ష్మారెడ,డి ఆరిిక
శాఖ్ మంత్రర ఈటెల రాజెందర్, ప్రభుత్వ ప్రధయన కారాదరిి రాజీవ్ శరా, ప్రణయళిక శాఖ్ ముఖ్ా కారాదరిి బిపి
ఆచయరా, ఆరోగ్ా శాఖ్ ముఖ్ా కారాదరిి త్రవారి, ఆరిిక శాఖ్ కారాదరుిలు రామకృషణ రావు, శివశంకర్,
సమాచయర శాఖ్ కమిషనర్ నవీన్ మిటట ల్, సిఎంఓ ముఖ్ా కారాదరిి నరి్ంగ్ రావు, అదనప్ు ముఖ్ా
కారాదరిి శాంత్ర కుమారి, సిఎం ప్రత్ేాక కారాదరిి రాజశేఖ్ర్ రెడడి త్ద్ిత్రులు ప్ాలగొనయిరు.

ప్రభుత్వ వైదాశాలలు ప్రిశుభరమైన వాత్యవరణంలో ఉంచడయన్నకి, ఆసుప్త్రరలోో ప్డకలు, విదుాత్, టాయిల టల
ో ,
బెడ్ షీటో ల సరెైన రీత్రలో ఉండేటో ల చరాలు తీసుకోవాలన్న ఆద్ేశించయరు. బెడ్ షీటోను ఎప్ాటికప్ుాడు
మారాాలన్న, వాటిన్న శుభరం చేయడయన్నకి మకనైజ్డి లాండరర సిసటమ్స ఉండయలనయిరు. ప్ాత్ భవనయల స్ాినంలో
కొత్త వి న్నరిాంచయలన్న సూచించయరు. హైదరాబాద్ లో ప్రసత ుత్ముని గాంధీ, ఉస్ాాన్నయాలకు త్ోడుగా మరో
నయలుగ్ు వయిా ప్డకల ఆసుప్త్రరలను న్నరిాంచయలన్న, అందుకు అనువైన సి లాలు ఎంపిక చేయాలన్న
చెప్ాారు. ఉప్ాల్ - ఎల్ బి నగ్ర్ ప్ారంత్యలోో ఒకటి, మలాాజిగిరి - కంటోనాంట్ ప్ారంత్యలోో ఒకటి,
కుత్రులాోప్ూర్ - కూకట్ ప్ల్లో ప్ారంత్యలోో ఒకటి, శేరిల్లంగ్ంప్ల్లో - రాజందరనగ్ర్ ప్ారంత్యలోో ఒకటి చొప్ుాన
మొత్త ం నయలుగ్ు పదద ఆసుప్త్రరలు న్నరిాంచయలనయిరు. కింగ్ కోటి ఆసుప్త్రర స్ాియి కూడయ పంచి మల్లట
సాషాల్లటీ ఆసుప్త్రరగా మారాాలన్న సూచించయరు. నగ్రంలోన్న ఈ ఏడు ఆసుప్త్రరలోో వుమన్ అండ్ చెైల్ి కర్
త్ో ప్ాటల ఇత్ర అన్ని రకాల వైదా సేవలు అంద్ించయలన్న చెప్ాారు. వరంగ్ల్ ఎంజిఎం ప్రసత ుత్ భవనంలో
వుమన్ అండ్ చెైల్ి వలఫేర్ కోసం ప్రత్ేాకంగా టవర్్ న్నరిాంచయలన్న, హల్త యూన్నవరి్టీకి అనుబంధంగా మల్లట
సాషాల్లటీ ఆసుప్త్రర న్నరిాంచయలన్న చెప్ాారు. వరంగ్ల్ లో హల్త యూన్నవరి్టీ, మడడకల్ కాలఫజీ, మల్లట
సాషాల్లటీ ఆసుప్త్రరన్న ప్రసత ుత్ముని సంటరల్ జెైలు ప్ారంత్ంలో న్నరిాంచనునిటల
ో చెప్ాారు. కరీంనగ్ర్,

ఖ్మాం, సూరాాపేట ఆసుప్త్రరలను అప్ గడ్
ర చేసి కొత్త భవనయలు కటిటస్త ామనయిరు. హైవేల వంట టారమా
కంద్యరలు ఏరాాటల చేయాలన్న చెప్ాారు. కొత్త గా ఏరాాటయియా ఆసుప్త్రరలత్ో ప్ాటల ప్రసత ుత్ముని
ఆసుప్త్రరలోో అవసరమైనంత్ మంద్ి సిబుంద్ిన్న, డయకటరోను న్నయమించయలన్న, అవసరమనుకుని ప్రతీ
ప్రికరాన్ని కొనుగోలు చేయాలన్న ఆద్ేశించయరు. ప్రతీ జిలాోలో కనీసం నయలుగ్ు చోటో, మొత్త ం త్ెలంగాణలో 40
చోటో ఎంఆర్ఐ, సిటి స్ాాన్, అలాటా స్ ండ్, మమోగ్రఫీ ఏరాాటల చేయాలన్న చెప్ాారు. జిలాోలోన్న భౌగోళిక, జనయభా
అంశాలను ప్రిగ్ణలోకి తీసుకున్న ఈ కంద్యరలు ఏరాాటల కావాలనయిరు. బెస్ట
ర ట కాాన్ర్ త్ద్ిత్ర రోగాల
న్నరాధరణకు అవసరమైన ప్రికరాలు ఏరాాటల చేయాలనయిరు. కిడరి, ల్లవర్ లాంటి అవయవాల మారిాడడకి
అనుగ్ుణంగా ప్రభుత్వ ఆసుప్త్రరలోో వసత్రలు మరుగ్ు కావాలనయిరు. పదద ఆసుప్త్రరలోో హమోఫీల్లయా
మందులు అందుబాటలలో ఉండయలనయిరు. ప్రభుత్వ హాసిాటల్్ లోనే అన్ని రకాల ప్రీక్షలు న్నరవహంచి,
రోగ్న్నరాధరణ చేయాలన్న చెప్ాారు. ఆసుప్త్రరలోో సరిెకల్్, డరగ్్, రోజూ ఉప్యోగించే మందులు, ప్రికరాలు
ప్ూరిత

స్ాియిలో

అందుబాటలలో

ఉండయలనయిరు.

మందుల

సరఫరాకు

కూడయ

సరెైన

విధయనం

అవలంభంచయలనయిరు. ఏ ప్ారంత్ంలో ఏ వాాధులు ఎకుావగా ఉనయియో గ్ురితంచి, వాటికి అనుగ్ుణమైన
మందులు అందుబాటలలో ఉంచయలనయిరు. ఈ విషయాలను ప్రిగ్ణలోకి తీసుకున్న వైదా, ఆరోగ్ాశాఖ్కు ఎన్ని
న్నధులు కావాలో చెప్ాాలన్న, వాటిన్న కటాయించేందుకు సిదధంగా ఉనయిమన్న సిఎం అనయిరు.

గారమీణ ప్ారంత్యలోో వైదా సేవలు బాగా మరుగ్ు కావాలన్న, అందుకు అనుగ్ుణమైన ఆచరణయత్ాక విధయనం
అమలు చేయాలన్న ముఖ్ామంత్రర చెప్ాారు. గారమీణ ప్ారంత్యలోోన్న ప్ారథమిక ఆరోగ్ా కంద్యరలలో (పీ.హచ్.సి)
విధులు న్నరవహంచే వైదుాలకు అదనప్ు వేత్నం ఇవావలన్న, త్యము ప్న్నచేసే ప్ారంత్యలోోనే న్నవాసం ఉండయలనే
న్నబంధన కూడయ త్ొలగించయలన్న, సమీప్ టౌన్ లో న్నవాసముండే వసులుబాటల కల్లాంచయలన్న చెప్ాారు.
పీ.హచ్.సిలలో డయకటరో సంఖ్ాను పంచి, ప్రతీ డయకటర్ ఖ్చిాత్ంగా ఎన్ని గ్ంటలు విధులోో ఉండయలో
న్నరణయించయలనయిరు. అప్ుాడు డయకటరోకు వసులుబాటల ఉంటలందన్న, రోగ్ులకు ప్రజావైదాం అందుత్రందన్న
సిఎం అభప్ారయప్డయిరు. కవలం విద్యారుిలఫ కాకుండయ, ప్రభుత్వ వైదుాలంత్య ఖ్చిాత్ంగా గారమీణ ప్ారంత్యలోో
కొంత్ కాలం ప్న్నచేయాలనే న్నబంధన పటాటలన్న చెప్ాారు.

ఇత్ర శాఖ్లోో ఏ ఉద్య ాగి అయినయ మరో శాఖ్లో ప్న్నచేయవచాన్న, కానీ డయకటర్ ప్న్న కవలం డయకటర్ మాత్రమే
చేయగ్లుగ్ుత్యరన్న సిఎం అనయిరు. కాబటిట వైదుాలకు అవసరమైన ప్న్న ప్రిసి త్రలు కల్లాంచి, వారి సేవలు
ప్ ంద్ేలా విధయనం ఉండయలనయిరు. ప్రజావైదాం కోసం ప్రభుత్వం ఎంత్ో ఖ్రుా చేసత ునిదన్న, ఆరోగ్ా శాఖ్ కూడయ

ఎంత్ో కషట ప్డుత్రనిదన్న, కానీ ప్రజలకు ఇంకా ప్రభుత్వ వైదాశాలలపై నమాకం రావడం లఫదనయిరు. పవ
ై ేటల,
కారొారటల ఆసుప్త్రరలోో ఉనిటలో ప్రభుత్వ ఆసుప్త్రరలోో కూడయ మంచి బెడో ు, బెడ్ షీటో ల, ప్రిశుభరమైన
వాత్వారణం ఉండయలన్న సిఎం వివరించయరు. ప్రజలకు ఆరోగ్ా సాృహ పరిగిందన్న, ఏ సమసా వచిానయ
ఆసుప్త్రరలకు వసుతనయిరన్న, ద్యన్నకి అనుగ్ుణంగా ప్రజావైదాం సిదధంగా ఉండయలనయిరు. గ్రిిణీల ప్రసవ
సమయంలో త్మ కుటలంబీకులు కూడయ వంట ఉండే విధంగా ప్రత్ేాక గ్ద్ి అందుబాటలలోకి త్ేవాలనయిరు.
అలోోప్త్ర త్ో ప్ాటల ఆయురవదం, హో మియో, యునయన్న వైదాంలో కూడయ మరుగెైన సేవలు అంద్ించడయన్నకి
ఏమికావాలో అద్ి చేయడయన్నకి సిదధంగా ఉనిటల
ో వలో డడంచయరు. ప్రభుత్వ వైదాశాలలకు ఏమి కావాలంటల అద్ి
ఇస్ాతమన్న, అంత్రమంగా పవ
ై ేటల ఆసుప్త్రరలకనయి మరుగాొ అవి త్యారు కావాలనయిరు.

ప్రజావైదాంలో మరుగాొ ఉని త్మిళనయడు రాషట ంా లో ఆరోగ్ాశాఖ్ మంత్రర నయయకత్వంలోన్న బృందం ప్రాటించి
రావాలన్న సిఎం ఆద్ేశించయరు. అకాడ ఆసుప్త్రరల న్నరవహణ, ప్రజావైదాంలో వారు అమలు చేసత ుని
విధయనయలు అధాయనం చేయాలన్న ఆద్ేశాంచయరు. వైదా ఆరోగ్ా శాఖ్లో అధికారాల వికంద్ీక
ర రణ జరప్ాలన్న,
న్నధులను విన్నయోగించుకునే సేవచఛ ప్రతీ యూన్నట్ ఇనయారిెకి ఉండయలన్న సూచించయరు. 108, 104 సేవలను
మరింత్ బలోపేత్ం చేయడయన్నకి అనువైన విధయనం రూప్ ంద్ించయలన్న, హైవేల మీద పటోరల్లంగ్ చేసే
వాహనయలత్ో ఈ వాహనయలను కూడ అనుసంధయనం చేయాలన్న చెప్ాారు. ప్రమాద్యలు సంభవించిన
సమయంలో ప్ో లీస్ట, ఆరోగ్ా శాఖ్ సమనవయంత్ో ప్న్నచేయాలన్న డడజిపి అనురాగ్ శరాకు చెప్ాారు.
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