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రాష్ట్రంలో 115 ముఖ్యమంత్రి ఐ కంద్రాలు

అమరావతి, ఫిబ్రవరి 1 : ‘అందరికీ ఆరోగ్యం’ అనేదే ప్రభుత్వ విధానమని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబునాయుడు
చెప్పారు. వైదయరంగ్ంలో సంసకరణలు చేపట్టి సామానయ, మధ్యత్రగ్తివారికి మెరుగైన వైదయం అందిస్తునన రాష్ట్రం దేశంలో
మనదేనని ఆయన అనానరు. గురువారం ఉదయం ఉండవల్లి నివాసం గ్రీవియెన్స్ సెల్ నంచి టెల్ల ఆఫ్ుమాలజీ సేవలన
ముఖ్యమంత్రి ప్రారంభంచారు. రాష్ట్రవాయపుంగా 115 ‘ముఖ్యమంత్రి ఐ కంద్రాల’న ప్రారంభస్తుననట్టి ఈ సందరభంగా
ప్రకట్టంచారు. నేషనల్ క్వవల్లటీ అస్యయరెన్స్ సాిండర్డ్స్ సాధంచిన విజయనగ్రం, శ్రీక్వకుళం, రాజమహంద్రవరం,
ఒంగోలు ఆస్తపత్రులకు ధ్ృవీకరణ పత్రాలన అందించారు. మాత్ృమరణాలు త్గ్గంచేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేస్తునన
సేవలకు కొనసాగ్ంపుగా ‘త్ల్లి సంరక్షణ’ పేరుతో ఒక మొబైల్ అప్లికషన్సన ముఖ్యమంత్రి ఆరంభంచారు.
పీపీపీ విధానంలో ముఖ్యమంత్రి ఐ కంద్రాలన ఏరాాట్టచేసాురు. క్వంప్లటీషన్స బిడలో ఎంప్లకైన అపోలో ఆసాత్రి
వీట్ట నిరవహణ చేపడుతంది. 13 జిల్లిలలో 115 కంద్రాలు తొలుత్ ఏరాాట్ట క్వననానయి. వీట్టద్వవరా 100 శాత్ం ఆన్సలైన్స
సేవలన అందిసాురు. రోగ్కి సంబంధంచిన వివరాలన్నన డిజిటల్ విధానంలో భద్రపరుసాురు. రోగ్ వేల్లముద్ర ఆధారంగా
ఈ ప్రక్రియ జరుగుతంది. రోగ్కి ఆ వివరాలు అవసరమైనపుాడు తిరిగ్ అందిసాురు. గ్ికోమా త్రహా కంట్ట పరీక్షలన్నన
ఉచిత్ంగా అందిసాురు. కళిజోళ్లి ఉచిత్ంగా సరఫ్రా చేసాురు.
చిత్త్ురు
ూ జిల్లి చంద్రగ్రి, త్త్రుాగోద్వవరి జిల్లి కొత్ుపేట ఆస్తపత్రుల వైదుయలతో ముఖ్యమంత్రి ఈ సందరభంగా
వీడియో క్వనఫరెన్ ద్వవరా మాట్లిడారు. 2020 నాట్టకి రాష్ట్రంలో ఉనన అంధ్త్వం శాతానిన 0.3 కి త్గ్గంచడానికి కృషి
చేస్తునానమనానరు. పేదలకు మెరుగైన వైదయ సేవలన అందించడమే ప్రభుత్వ లక్షయమని ముఖ్యమంత్రి చెప్పారు. ఆరోగ్య
పరిరక్షణలో సరైన అవగాహన లేకపోవడంతో చాల్లమంది బాధ్పడుతనానరని, వారి సంప్పదనలో అత్యధక భాగ్ం
ఆస్తపత్రులు, మందులక ఖ్రుు చేస్తునానరని అనానరు. ఈ దుస్థితిని గ్మనించి అధక్వరంలోకి రాగానే వైదయరంగ్ంలో
అనేక సంసకరణలు ప్రవేశపెట్టి వినూత్న క్వరయక్రమాలన అమలుచేస్తునానమని తెల్లప్పరు.
‘ఎన్నిఆర్డ్ వైదయసేవ ద్వవరా రూ.2.5 లక్షల విలువగ్ల వైదయసేవలన అందిస్తునానం. రూ.14వందలక మెరుగైన
వైదయసేవలన అందిస్తునానం. ఆరోగ్యరక్ష, త్ల్లిబిడాస ఎక్్ప్రెస్, మహాప్రసాినం వంట్ట అనేక క్వరయక్రమాలు సమరధంగా
అమలుచేస్తునానం.’ అని ముఖ్యమంత్రి చెప్పారు. ద్వరిద్రయరేఖ్ దిగువన ఉననవారు నెలకు రూ.100 కడితే ఆరోగ్యరక్ష కింద
రూ.2 లక్షల వైదయ సేవలు అందుతనానయనానరు. ఏజెన్న్ ప్రాంతాలలో త్గ్న అవగాహన లేక ఆరోగ్య సమసయలు
తెచ్చుకుంట్టనన వారి కోసం 28 కటగ్రిలలో 365 రోజులు వైదయసేవలు అందించడానికి ఏరాాట్టి చేశామనానరు. 30
సంవత్్రాలు పైబడిన మహిళలకు మాసిర్డ్ హెల్ు క్వరుసలు అందించి కన్ర్డ్, కంట్టచూపు సమసయలపై వైదయ సేవలన
అందిస్తునానమనానరు. దీనికోసం 1200మంది ఎఎన్సఎమలకు అవసరమైన శిక్షణ ఇప్లాంచామని చెప్పారు.
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చంద్రనన చికిత్్ ద్వవరా 1200 గ్రామాలలో సమరధంగా చికిత్్లు అందిస్తునానమని ముఖ్యమంత్రి వివరించారు.
ప్రైవేట్ ఆస్తపత్రులకు వెళ్లిల్ల్న అవసరమే లేకుండా ఏరియా, జిల్లి, వైదయ విశవవిద్వయలయాల ఆస్తపత్రులలో స్యపర్డ్
సెాషాల్లటీ సేవలన అందిస్తునానమని గురుుచేశారు. ప్రభుతావస్తపత్రులన క్వరోారేట్ వైదయశాలలకు దీట్టగా అభవృదిధ
చేశామని తెల్లప్పరు. టెల్ల రేడియాలజీలో భాగ్ంగా సాకనింగలు, ఎక్్రేలు ఉచిత్ంగా అందిస్తునానమనానరు. కిడ్నన
వాయధగ్రస్తిలకోసం 18 డయాలస్థస్ కంద్రాలన ఏరాాట్టచేశామని, రూ. 2500 పెనషన్స అందిస్తునానమని తెల్లప్పరు. సవసియ
వాహిని కింద 12వేల మంది వైదయ విద్వయరుిలు గ్రామాలకు వెళ్లి వైదయ సేవలు అందిస్తునానరని వివరించారు.
ఈ క్వరయక్రమంలో వైదయ మంత్రి క్వమినేని శ్రీనివాస్ కూడా ప్పల్గగనానరు. సమెె చేస్తునన సీనియర్డ్ రెస్థడంట్టి, పీజీ
మెడికల్ స్యిడంటి కోసం రూ. 7 కోట్టి, రూ.4 కోట్టి విడుదల చేస్యు జీవో జారీ చేస్థనట్టిగా వైదయ మంత్రి డాకిర్డ్
క్వమినేని శ్రీనివాస్ చెప్పారు.

