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 మష్రవ్ాతంగ వచ్చే పబ్రవమి నఽండి చ్ెవి, ముక్కు, గ ంతు, దంత మీక్షల 

తురవహణక్క సంబ్ంధ ంచి తగు కమాచరణ రణాళిక్నఽ రూతృ ంద ంచ్ాలతు రభుతవ రధాన 

కరాదమిి డా. ఎస్.కె.జోష ఆదచశంచ్ారు. గురువ్రం సచివ్లయంలో వ్ ైదా, ఆమోగా 

రంగం  ైరభుతవ రధాన కరాదమిి సమీక్ష తురవహ ంచ్ారు.  

ఈ సమావ్ేశంలో వ్ ైదా, ఆమోగా శఖ ముఖాకరాదమిి శంతిక్కమామి, Arogyasri 

Health Care Trust CEO మాణిక్ మజ్,  డెైమెక్్ర్ ఆఫ్  హెల్తత  అండ్ తౄమిలి వ్ లపేర్ 

యోగితామణా,  Director of Medical Education రబేష్ మెడిి , అలకగు వమిిణి, Director 

of Public Health and Family Welfare శ్రతీువ్సమవు, TSSPDCL CMD 

రఘుమామెడిి  తద తరులక తృలగొ నాారు. ఈ సందరభంగ స.యస్ మాట్లా డుతూ మష్ర 

ముఖామంతిర శ్ర ీ కె.చందరశేఖర్ మవు వ్ ైదా రంగతుకి అతాధ క్ తృర ముఖాత తుస్త మతు 

తెలతృరతు, రజలందమికి బెరుగైెన వ్ ైదా సేవలక అంద ంచడాతుకి క్ృష చ్చయాలనాారు. 

వచ్చే న లనఽండ ితృర రంభంచవలసన చ్ెవి, ముక్కు, గ ంతు, దంత మీక్షల  తురవహణక్క 

సంబ్ంధ ంచి చ్చట్్వలసన ఏమేట్లా , వ్ ైదాతుుణుల అందఽబ్లట్ల, Hearing Aids, తుధఽల 

అవసరం, వ్ ైదాసేవలక్క వచ్చే రజల సంఖా, తద తర అంశలనఽ దృష్లో 

ఉంచఽకోవ్లనాారు. చ్ెవి, ముక్కు,గ ంతు, దంత మీక్షలక్క వచ్చే వ్మి సంఖానఽ అంచనా 

వ్ేయాలనాారు. Dental Chairs, Hearing Aids   ైరతచాక్ దృష్ స్మించ్ాలనాారు. వ్ ైదా 

శతమల తురవహణక్క సంబ్ంధ ంచి ప ైలట్ దదతిలో కాంులక తురవహ ంచి అవగహనక్క 

మవ్లనాారు. వ్ ైదా శతమలక్క సంబ్ంధ ంచి ఎేట్ిక్ుేడు రజల అభతృర యాతుా 

సేక్మించ్చలా ఏమేట్లా  ఉండాలనాారు. 

 వ్ ైదా మీక్షలక్క సంబ్ంధ ంచి నాణాతక్క అతాంత తృర ధానాం ఇవ్వలనాారు. రజల 

హెల్తత  తృ ర ప ైల్త క్క సంబ్ంధ ంచి రభవ్ేట్ల ఆసఽతుర లక తమ  సమాచ్ామతుా పడ్ చ్చసేలా 



ఏమేట్లా  ఉండాలనాారు. వ్ ైదా ఆమోాగాతుకి సంబ్ంధ ంచి వివిధ విఫలగలలో Integrated 

Portal నఽ తయారు చ్చయడం అభనందతూయమతు, ఈ data దావమ అవసరబైెన చరాలక 

తీసఽకోవ్డాతుకి తగు action plan రూతృ ంద ంచఽకోవ్లతు స.యస్ అనాారు. Common 

Software నఽ వితుయోగించఽకోవ్లతు కోమరు. వ్ ైదా, ఆమోగా శఖక్క అవసరబైెన 

తుధఽల  ైతువ్ేధ క్ సమమిేంచ్ాలనాారు. రజలక్క బెరుగైెన వ్ ైదా సేవలకోసం అవసరబైెన 

తుుణుల ైన డాక్్రా సంఖానఽ అంచనా వ్ేయాలనాారు. వివిధ వయసఽల వ్మికి వచ్చే 

వ్ాదఽల  ై విశాేషణ చ్చయాలనాారు. వ్ ైదాశఖలో మీస ర్ే విఫలగతుా ఏమేట్ల చ్చస 

రఫలవ్తుా అంచనా వ్ేయాలనాారు. 
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