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'నేను రాను బిడ్డో సరాారు దవాఖానకు' అని పాటలు పాడుకునే జనం 'నేను ఖచ్చితంగా సరాారు
దవాఖానకే పో యి వైదయం చేయించుకుంట' అనే పరిస్ి థతి రావాలని ముఖయమంతిి శ్రీ కె. చందిశేఖర్ రావు
అననారు. పిజలకు నితయం అవసరమయియయ వైదయ స్ేవలు పిభుతవ పరంగా అందనల్సిన అవసరం ఉందని స్థఎం
అననారు. వైదయ, ఆరోగ్య శాఖ కోరిననిా నిధులు ఇవవడ్ననికి పిభుతవం స్థదధంగా ఉందని, పథ.హెచ్.స్థ.ల నుంచ్చ
మొదలుకుని టీచ్చంగ్ హాస్థిటళ్ల వరకు అనిా పిభుతవ వైదయశాలలలల పరిస్ి తి
థ మెరుగ్ు కావాలని స్థఎం
అననారు. పిభుతవ హాస్థిటళ్ల లల ఖాళీగా ఉనా డ్నకటర్, ఇతర పో సుటలను వందకు వంద శాతం భరతీ చేస్ీ ామని,
అవసరమనుకునా పో సుటలను మంజూరు చేస్ీ ామని, అనిా వైదయశాలలలల అవసరమెైన రోగ్ నిరాధరణ పరికరాలు
కొనుగోలు చేస్ీ ామని, మందులు అందుబాటులల ఉంచుతనమని వలల డ్ంచనరు. పితీ హాస్థిటలలల కొతీ బెడ్సి,
చదద రల ు, స్ాటండ్సి కొనుగోలు చేయాలని, రంగ్ులు, సుననాలు వేయాలని ఆదేశంచనరు. చదద రల ు ఎపిటికపుిడు
ఉతకడ్ననికి, ఆసుపతిి పాింగ్ణం పరిశుభింగా ఉంచేందుకు, మెరుగెైన విదుయత్ స్ౌకరయం కల్సించేందుకు ఆయా
ఆసుపతరిల సూపరింటండ్ంటల దగ్గ రే నిధులు పెడతనమని వలల డ్ంచనరు. చీపురు కొననలననా స్ెకట
ీ ేరియట్
అనుమతి తీసుకోవాల్సిన దుస్థితిని తొలగిస్ీ ామని ఎకాడ్కకాడ అధికారాల బదలాయింపు, నిధుల వినియోగ్
అధికారం కల్సిస్ాీమని వలల డ్ంచనరు. వైదయ,ఆరోగ్య శాఖలల పూరిీ స్ాియి సంసారణలు తస్ాీమని, పిభుతవ
ఆసుపతరిలకు మంచ్చపేరు తేవాల్సిన బాధయత వైదుయలు తీసుకోవాలని కోరారు.
వైదయ ఆరోగ్య శాఖ బడ్ె ట్ పెై ముఖయమంతిి కేస్ీఆర్ బుధవారం కాయంపు కారాయలయంలల పునఃసమీక్ష
నిరవహంచనరు. మంతిి స్థ.లక్ష్మారెడ్ో , ఎంపథ బి. వినోద్ కుమార్, పిభుతవ పిధనన కారయదరిి రాజీవ్ శరా, వివిధ
శాఖల కారయదరుిలు బిపథ ఆచనరయ, తివారి, రామకృష్ాారావు, శవశంకర్, నవీన్ మిటట ల్, నరిింగ్ రావు, బుదధ
పిస్ాద్ తదితరులు పాలగగననారు.
హాస్థిటల్ వారతగా బడ్ె ట్ కేటాయించనలని నిరాయించనరు. కేటాయించ్చన డబుులను స్ాినిక అవసరాల మేరకు
వినియోగించుకునే హకుాను యూనిట్ సూపరింటండల కు ఇవావలని ముఖయమంతిి సూచ్చంచనరు. హెచ్ఓడ్ల
నుంచ్చ అధికార వికేందరక
ి రణ జరగాలని, పాిథమిక ఆరోగ్య కేంది వైదనయధికారి వరకు తన పరిధిలల కావాల్సిన

పనులు తనమే చేసుకోవడ్ననికి అవకాశం ఇస్ాీమని వలల డ్ంచనరు. అనిా హాస్థిటల్ి లల కావాల్సిన
పరికరాలన్నా కొనివావలని ముఖయమంతిి నిరాయించనరు. ఇందుకోసం ఎనిా నిధులు అవసరమవుతనయో
అంచనన వేస్థ బడ్ె టల ల నిధులు కేటాయించనలని స్థఎం ఆదేశంచనరు. పరికరాల కొనుగోలు కోసం రాష్టట ర స్ాియిలల
మెడ్కల్ ఎడుయకేష్టన్ డ్ైరెకటర్, పబిల క్ హెల్ీ డ్ైరెకటర్, వైదయ విధనన పరిష్టత్ కమీష్టనర్ లతో కూడ్న కమిటీ రేటలను,
ననణయతను నిరాయించనలని స్థఎం ఆదేశంచనరు.
ఆసుపతరిల వారతగా నిరవహణ నిధులు కేటాయించ్చ, వాటిని నల వారతగా విడుదల చేయాలని స్థఎం కేస్ీఆర్
చపాిరు. దరనికోసం పథహెచ్చిలు, స్థహెచ్చిలు, ఏరియా ఆసుపతరిలు, జిలాల ఆసుపతరిలు, టీచ్చంగ్ ఆసుపతరిల
వారతగా బెడల సంఖయ 21 వేలకు పెైగా ఉందని అధికారులు తేలాిరు. బెడ్స వారతగా నిరవహణ వయయం
కేటాయించ్చ, నలవారతగా నిధులు విడుదల చేయడ్ననికి స్థఎం అంగతకరించనరు. ఆ డబుులతో సదరు యూనిట్
ఆఫీసరే బెడ్సి బాగ్ుండ్ేలా చూసుకోవాలని, బెడ్స షీట్ి పితీ రోజు ఉతికించనలని, ఆసుపతిి పాింగ్ణం
పరిశుభింగా ఉండ్ేలా జాగ్ీతీ పడ్నలని, టాయిలెటల ు శుభింగా ఉంచనలని, మంచ్చన్నటి స్ౌకరయం అందించనలని,
దడ మలు ఈగ్లు రాకుండ్న చూడ్నలని, ఎపిటికపుిడు సుననాలు, రంగ్ులు వేయాలని, లెైటల ు, ఫ్ాయనుల పనిచేస్ే
విధంగా చూడ్నలని స్థఎం ఆదేశంచనరు. ఈ నిరవహణ వయయం వీలెైతే పితీ నల 25వ తేదరలలగా ఆయా
ఆసుపతరిలకు అందనలని స్థఎం చపాిరు.
గాీమీణ పాింతనలు, ఏజన్ని పాింతనలు, మారుమూల పాింతనలలల వైదయ స్ేవలు సరిగా అందేందుకు పాిధననయం
ఇవావలని కోరారు. ఈ పాింతనలలల పనిచేయడ్ననికి వైదుయలు సుముఖంగా లేనందున వారికి కొనిా
వసులుబాటు
ల కల్సించనలని స్థఎం నిరాయించనరు. ఈ పాింతనలలల పనిచేస్ే వారికి అదనపు నగ్దు పో ి తనిహం
అందచేయాలని, స్ాినికంగానే నివాసముండ్నలనే నిబంధన సడల్సంచ్చ పకా పటట ణంలల ఉండ్ే అవకాశం
కల్సించనలని, పథహెచ్చిలలల వైదుయల సంఖయను పెంచ్చ షథఫ్ట ు స్థసటమ్ లల పనిచేయించనలని స్థఎం చపాిరు.
కమూయనిటీ హెల్ీ స్ెంటర్ి ను కూడ్న వైదయ విధనన పరిష్టత్ పరిధిలలకి తచ్చి, పథహెచ్చిలను మాతిం పబిల క్ హెల్ీ
పరిధిలలనే ఉంచనలని స్థఎం వలల డ్ంచనరు. 108, 104 స్ేవలను మరింత పటిష్టటం చేయాలని, గాీమీణ పాింత
పిజలకు వైదయ స్ేవలు, వైదయ సలహాలు మరింత సమరింగా అందనలని ముఖయమంతిి ఆకాంక్ష్ంచనరు.
రోగ్ నిరాధరణ కోసం పిజలు చనలా డబుులు ఖరుి చేయాల్సి వసుీందని, పెవ
ై ేటు డయాగ్ాస్థస్ స్ెంటరల దడ పథడ్ీకి
గ్ురవుతరననారని స్థఎం అభిపాియపడ్నోరు. ఈ పరిస్ి తి
థ ని నివారించేందుకు పిభుతవపరంగానే ఆయా
ఆసుపతరిల స్ాియిని బటిట రోగ్ నిరాధరణ జరగాలని చపాిరు. ఇందుకు కావాల్సిన పరికరాలు కొనిస్ాీమని
చపాిరు. టీచ్చంగ్ ఆసుపతరిలు, జిలాల ఆసుపతరిలలల ఎంఆర్ఐ, స్థటి స్ాాన్ సహా అనిా రకాల రోగ్ నిరాధరణ

పరికరాలు అందుబాటులల ఉంచనలని, పిభుతవ పరంగానే పరతక్షలు జరగాలని చపాిరు. అనిా ఆసుపతరిలలల
మందులు పిజలకు ఉచ్చతంగా అందచేయాలని, ఏ ఆసుపతిిలల ఏ మందులుండ్నలనే విష్టయంలల ఆయా
ఆసుపతరిల సూపరింటండ్ంటేల నిరాయం తీసుకుని కొనుగోలు చేయాలని ఆదేశంచనరు. ఒకోా పాింతంలల ఒకోా
రకం జబుు ఉంటుంది కాబటిట, అనిా ఆసుపతరిలకు ఒకే రకమెైన మందులు పంపథణీ చేస్ే పాత పదధ తికి సవస్థీ
పలకాలని చపాిరు. తకుావ ధరలల మందులు దొ రికేందుకు వీలుగా రాష్టట ర వాయపీ ంగా విరివిగా జనరిక్
మందుల దుకాణనలు పాిరంభించనలని స్థఎం ఆదేశంచనరు. సమావేశంలల తీసుకునా నిరాయాలకు
అనుగ్ుణంగా ఎనిా నిధులు కావాలల కూడ్న అధికారులు అంచనన వేశారు. అధికారులు అడ్గిన నిధులన్నా
బడ్ె టల ల కేటాయించడ్ననికి స్థఎం అంగతకరించనరు. అడ్గిననిా డబుులు ఇస్ాీమని, కావాల్సిననిా పరికరాలు
కొనిస్ాీమని, పథహెచ్చి వైదనయధికారి వరకు అధికారాలు బదలాయిస్ాీమని, నిధులు అందుబాటులల
ఉంచుతనమని చపథిన స్థఎం... దననికి పితిఫలంగా పిజలంతన పిభుతవ వైదయం పటల నమాకం పెంచుకునేలా
చూడ్నలని కోరారు. తలంగాణలలని పిభుతవ ఆసుపతరిలలల మెరుగెైన వైదయం అందుతరనాదనే మాట రావాలని
స్థఎం కోరారు. తలంగాణ రాష్టట ంర ఏరిడ్న తరావత పిజావైదనయనిా మెరుగ్ు పరిడ్ననికి పిభుతవం తీసుకునా
చరయల ఫల్సతంగా పిభుతనవసుపతరిలలల రోగ్ుల సంఖయ పెరుగ్ుతరనాదని, పిజలలల నమాకం పెరిగ్ందని,
దననికనుగ్ుణంగా వైదయ, ఆరోగ్య శాఖ పటిష్టటం కావాలని సూచ్చంచనరు. పిభుతవ ఆసుపతరిలలల కాయనిర్,
గెైనకాలజీ, పీడ్యాటిక్
ి తదితర విభాగాలన్నా మరింత మెరుగ్ు కావాల్సిన అవసరం ఉందననారు.

సిపిఆర్ఓ టు సిఎం

