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ప్రజా వైద్యాన్ని మెరుగుప్రచడయన్నకి బడజెట్ో ల అధిక న్నధులు కేట్ాయించడింతో పాట్ు, ఆసుప్త్రరల
సూప్రింట్ిండో కు అధికారాలు, న్నధులు బదలాయించినిందున ప్రభుత్వ వైదాశాలల ప్న్నతీరులో గణనీయమెైన
మారుు రావాలన్న ముఖ్ామింత్రర శ్రీ కె. చిందరశేఖ్ర్ రావు కోరారు. త్వరలోనే రాష్ట్ ర వాాప్త ింగా ఉని అన్ని
ఆసుప్త్రరల మెడికల్ ఆఫీసరో తో సమావేశమెై ప్రజావైద్యాన్ని మెరుగుప్రచే అింశింపై కూలింకశింగా
చరచించయలన్న ముఖ్ామింత్రర న్నరణయించయరు. ప్రభుత్వ వైదాశాలలోో ఖ్ాళీగా ఉని 2,400 పో సు్లను వింట్నే
భరతత చేయాలన్న ట్ి.ఎస్.పి.ఎస్.సి. చజైరమన్ చకీపాణిన్న ఆద్ేశించయరు. కాాింప్ు కారాాలయింలో బుధవారిం వైదా
ఆరోగా శాఖ్పై ముఖ్ామింత్రర సమీక్ష న్నరవహించయరు. మింత్రర డయక్ర్ సి. లక్ష్మమరెడిి, ప్రభుత్వ ప్రధయన కారాదరి
రాజీవ్ శరమ, ముఖ్ా కారాదరి నరసింగ్ రావు, వైదా ఆరోగా శాఖ్ కారాదరి రాజేశవర్ త్రవార, కమిష్టనర్ బుదధ
ప్రసాద్, డిఎింఇ రమణి, కలెక్రో ు రాహుల్ బొ జాె, రఘునిందన్ రావు, రోనయల్ి రాస్, కాళోజి హెల్త
యూన్నవరసట్ీ విసి కరుణయకర్ రెడిి, న్నమ్సస డజైరెక్ర్ మనోహర్, గాింధి, ఉసామన్నయా సూప్రింట్ిండజింట్ు
ో , ఇత్ర
వైద్యాధికారులు పాలగొనయిరు.

సమావేశింలో ముఖ్ామింత్రర చజపిున విష్టయాలు, తీసుకుని న్నరణయాలు
-- ఇప్ుట్ికే ప్రభుత్విం న్నరణయిం తీసుకునిిందున ఆసుప్త్రరల సూప్రింట్ిండజింట్ో కు వింట్నే అధికారాలు
బద్ిలీ చేయాలి. పిహెచిస నుించి ట్ీచిింగ్ ఆసుప్త్రరల వరకు సూప్రింట్ిండజింట్ు
ో అిందరకి ఆసుప్త్రర న్నరవహణ
న్నధులు ఖ్రుచ చేసే విష్టయింలో విచక్షణయధికారిం ఇవావలి. అన్ని ఆసుప్త్రరలోో కొత్త బెడ్సస, కొత్త బెడ్స షీట్సస,
కొత్త ప్రుప్ులు వింట్నే కొనయలి.

-- ప్రభుత్వ వైదాశాలకు వచేచ వారు పేదలే కాబట్ి్, వారు బయట్ మిందులు కొనకుిండయ ఆసుసత్రరలోోనే
అన్ని మిందులు ఇవావలి. మిందుల కొనుగోలు అధికారిం కూడయ సూప్రింట్ిండజింట్ు
ో , మెడికల్ ఆఫీసరో కే
అప్ుగించయలి. ఇిందుకోసిం రాష్ట్ ర సాాయలోనే రేట్స కాింట్ారకు్ న్నరణయించయలి. త్కుువ రేట్ుకు వసుతనయియనే
కారణింతో నయసిరకిం మిందులు ఎట్ి్ ప్రసిాత్రలోో కొనుగోలు చేయవదుు. మిందుల సరఫరాకు జిలాోకు రెిండు
కేింద్యరల చొప్ుున ఏరాుట్ు చేయాలి.

-- హెచ్ఓడిలకు ఏడయద్ికి రెిండు కోట్ో రూపాయలు, ఉసామన్నయా, గాింధి ఆసుప్త్రరల సూప్రింట్ిండజింట్ో కు కోట్ి
రూపాయలు ఖ్రుచ పట్ట్ అధికారిం ఇచిచనిందున, అత్ావసరిం అనుకుని ప్నులను వింట్నే చేయించయలి.

-- గాీమీణ పారింతయలోో ప్న్నచేసే వైదుాలకు సమీప్ ప్ట్్ ణింలో న్నవాసిం ఉిండే వసులుబాట్ు కలిుించయలి. వారకి
అదనప్ు నగదు పో ర తయసహిం కూడయ అింద్ిించయలి. ఆసుప్త్రర న్నరవహణ కోసిం హెల్త మిష్టన్ ఇచేచ న్నధులకు
అదనింగా రాష్ట్ ర ప్రభుత్విం కూడయ నలకు లక్ష రూపాయలు అదనింగా ఇసుతింద్ి. వాట్ితో పి.హెచ్.సి.ల
న్నరవహణ బాధాత్ను మెడికల్ ఆఫీసరుో న్నరవహించయలి.

-- పారథమిక ఆరోగా కేింద్యరలోో ఖ్చిచత్ింగా కుకుకాట్ు, పాముకాట్ు, తేలుకాట్ుకు మిందు ఉిండయలి. ప్రతీ
పి.హెచ్.సి. లో ఖ్చిచత్ింగా రఫిరజిరేట్ర్ ఏరాుట్ు చేయాలి.

-- గత్ పాలకులు ప్రభుత్వ వైద్యాన్ని న్నరో క్షాిం చేశారు. తజలింగాణలో ప్రభుత్వ వైదాశాలలు బాగా మెరుగు
ప్డయలి. మిందులు ఉచిత్ింగా అింద్ివావలి. రోగ న్నరాధరణ ప్రతక్షలు కూడయ ప్రభుత్వ వైదా శాలలోోనే
న్నరవహించయలి. సరాురు దవాఖ్ానకు వచేచ వారు పేదలని సింగత్ర ప్రగణలోకి తీసుకున్న డయక్రో ు
వావహరించయలి.

-- కొన్ని ఆసుప్త్రరలోో అవసరాన్నకి మిించి సిబబింద్ి ఉనయిరు. కొన్నిింట్లో అవసరాన్నకి త్గనింత్ మింద్ి
సిబబింద్ి లేరు. అవసరాలకు త్గనట్ు
ో సిబబింద్ిన్న సరుుబాట్ు చేయాలి.

-- ప్రభుత్వ వైదాశాలలోో అింద్ే సేవల సిారతకరణ (stabilization), బలోపేత్ిం (standardization), ఏకీకరణ
(consolidation) పై ఎకుువ దృషి్ పట్ా్లి.

-- రాష్ట్ ింర లో ఏడయద్ికి ఎింత్ మింద్ి ఎింబిబిఎస్ చదవి బయట్కు వసుతనయిరో, అసలు ఎింత్ మింద్ి
అవసరముింద్ో శాసీత య
ీ ింగా అధాయనిం చేయాలి.

-- వైదా, ఆరోగాశాఖ్ కారాదరి రాజేశవర్ త్రవార, కమీష్టనర్ బుదధ ప్స
ర ాద్ మరోసార త్మిళనయడు వళ్లో అకుడి
చట్ా్లను అధాయనిం చేయాలి. వాట్ిలో ఉత్త మింగా ఉని వాట్ిన్న తజలింగాణలో అడయప్ట్ చేసుకోవాలి.

-- ఉసామన్నయా ఆసుప్త్రరలో పేష్టింట్ో సహాయకుల కోసిం బహుళ అింత్సుాల భవనిం న్నరమించయలి.

-- ట్ీచిింగ్ హాసిుట్ళో సూప్రింట్ిండజింట్ో ను మాట్ిమాట్ికీ బద్ిలీ చేయకుిండయ కనీసిం రెిండేళో ల ఒకే చోట్
ప్న్నచేసేలా ఫిక్సస డ్స ట్ైమ్స ఇవావలి.

సిపిఆర్ఓ టు సిఎం

