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అమరావతి, మార్చి 24 : 2020 కల్లా క్షయను రాష్ట్రం నుంచి క్షయను తర్చమికొట్టేల్ల కారాాచరణ
చేపట్టేలని అధికారులకు ముఖ్ామంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు ఆదేశంచారు. ప్రపంచ క్షయ వ్యాధి
నివ్యరణ దినోతసవం సందరభంగా రాష్ట్రంలో క్షయ వ్యాధిని పూర్చిగా నిర్మూలంచే కారాక్రమానికి ముఖ్ామంత్రి
శనివ్యరం శ్రీకారం చుట్టేరు. వ్యాధి నిర్మూలనకు, రోగులకు అత్యాతిమ చికితసకు సంబంధించి వివిధ
పథకాలను ప్రారంభంచారు. రాష్ట్రంలోని ప్రతి క్షయ వ్యాధిగ్రస్తినికి పోషకాహారం కోసం డీబీటీ (డైరెక్టే బెనిఫిట్
ట్రానసఫర్) కింద ఇక నుంచి నెలనెల్ల ర్మ. 500 అందించాలని ముఖ్ామంత్రి నిరణయంచారు.
మండివ్యాధిని కూడా నయం చేసే బెడాకిిలైన్(bedaquiline) మెడిసన్ ప్రభుతిం పంపిణీ
చేయనుంది. ఇందుకోసం ఒకోో రోగికి ర్మ.15 లక్షల వరకు ఖ్రుి భర్చంచనుంది. వ్యాధిగ్రస్తిలకు పూర్చిగా
నయమయ్యావరకు వ్యర్చ ట్రాక్ట పర్చశీలనకు రాష్ట్రవ్యాపింగా 725 మంది ఫీల్డ్ సూపర్వైజరాకు ట్టాబలు
అందిస్ింది. మతింమీద రాష్ట్రంలో క్షయ నివ్యరణకు ఈ ఆర్చిక సంవతసరానికి ర్మ. 78 కోట్లా ఖ్రుి
చేయనుంది.
‘ఎండ్ టీబీ’ కారాక్రమానిి విజయవంతం చేయడమే లక్షయంగా రాష్ట్రంలోని ప్రతి గ్రామంలో టీబీ
వ్యాధిగ్రస్తిల కోసం ‘ట్రీట్ూంట్ సపోర్ే సంటర్’ ఏరాాట్ల చేస్తినిట్లే ముఖ్ామంత్రికి అధికారులు వివర్చంచారు.
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వ్యాధిగ్రస్తిలను గుర్చించడం, చికితస అందేల్ల చూడటం ఈ సంటరా విధిగా పేర్కోనాిరు. అల్లగే 234
సీహెచసీలోా టీబీ యూనిట్లా సిదిం చేశామని చెప్పారు.
రాష్ట్రంలోని మతిం 610 సీహెచసీ, పీహెచసీ, ఏర్చయా ఆసాత్రులలో ‘కఫం తనిఖీ కంద్రాలు’
నెలకొలుాత్యనాిమని ముఖ్ామంత్రికి అధికారులు తెలప్పరు. క్షయను గుర్చించే అత్యాధునిక వ్యాధి నిరాిరణ
(సీపీ మాాట్) కంద్రాలను ఏరాాట్ల చేస్తినిట్లే వెలాడించారు. రాష్ట్రంలో 65 వేల మంది క్షయ వ్యాధితో
బాధపడుత్యనిట్లే గుర్చించి, చికితస అందిస్తినాిమని, ప్రైవేట్ ఆసాత్రులలో చికితస పందేవ్యర్చతో
కలుపుకుంట్ట ఈ సంఖ్ా లక్ష వరకు వండొచిని అనాిరు. వీరందర్చని ‘నిక్షయ్’ సాఫ్ేవేర్ ద్విరా ఆన్లైన్లో
పరావేక్షిసాిమని చెప్పారు.
ప్రైవేట్ ఆసాత్రులలో చికితస పందే వ్యర్చ వివరాలను సైతం తపానిసర్చగా ప్రభుత్యినికి తెలయజేసేల్ల
ఆదేశాలు జారీ చేయాలని అధికారులకు ముఖ్ామంత్రి సూచించారు. దంతో వ్యాధి వ్యాపిిని అర్చకట్టేందుకు
పటిషే చరాలు తీస్తకోవచిని చెప్పారు. డాకేర్ ప్రిసిోపషన్ లేకుండా టీబీ మందులు విక్రయంచకుండా
చూడాలని చెప్పారు. ప్రభుతిం తీస్తకుని త్యజా చరాలతో ఈ ఏడాదిలో 30% నుంచి 40% వ్యాధిగ్రస్తిలకు
పూర్చిగా నయం చేయగలుగుత్యమని ముఖ్ామంత్రితో అధికారులు అనాిరు.
క్షయ వ్యాధి నివ్యరణపై ప్రజా చైతనాానికి ర్మపందించిన కరపత్రికను ముఖ్ామంత్రి ఆవిషోర్చంచారు.
ఈ ఆవిషోరణ సమయంలో వైదా ఆరోగా శాఖ్ ముఖ్ా కారాదర్చి పూనం మాలకొండయా, ముఖ్ామంత్రి
కారాదర్చి గిర్చజా శంకర్, పబ్లాక్ట హెల్డి డైరెకేర్ ఎస్ అరుణ కుమార్చ, రాష్ట్ర క్షయ వ్యాధి నివ్యరణ అధికార్చ టి
రామారావ వనాిరు.

