ముఖ్యమంత్రి కార్ాయలయము
తెలంగాణ ప్ిభుత్వం
పత్రికా పికటన-01

తేది.05-06-2021

రాష్ట్ ంర లో ఎంపిక చేసిన 19 జిలలా కందరిలలోని, పిధరన పిభుత్వ దవాఖలనరలోా..
19 వైదయ పరీక్ష కందరిలను (డయలగ్నోసిస్ సంటర్ా ను) జూన్ 7న ప్ాిర్ంభంచరలని
ముఖయమంత్రి కె.చందిశేఖర్ రావు నిర్ణ యంచరర్ు. మహబూబ్ నగర్, నిజామలబాద్,
సంగ్ారెడ్,డి మెదక్, జనగ్ాం, ములుగు, మహబూబాబాద్, బధరిదిి కొత్త గూడ్ం, జగ్ితరయల,
సిది పేట, నల్గండ, ఖమమం, సిరిసిలా, వికారాబాద్, నిర్మల్, కరీం నగర్, అదిలలబాద్,
గదరవల, అసిఫాబాద్..జిలలాలోాని

పిధరన

వైదయ

కందరిలలో

ఇపపటిక

ఏరాపటల
ా

పూరితచేసుకునో డయలగ్నోసిస్ కందరిలను ప్ాిర్ంభంచరలని, ఈమేర్కు శనివార్ం వైదయ
అధికార్ులకు సిఎం కెసిఆర్ ఆదేశాలు జారీ చేశార్ు. శనివార్ం వైదరయరనగయశాఖ
అధికార్ులతో మలటాాడ్డన ముఖయమంత్రి, రాష్ట్ ంర లో కరననర త్గుగముఖం పడుత్ునో
తీర్ును అడ్డగ్ి తలుసుకునరోర్ు. వైదయ సేవల గురించి, పలు అంశాల మీద
అధికార్ులతో సిఎం కెసిఆర్ చరిచంచరర్ు. గత్ంలో సిఎం కెసిఆర్ ఇచిచన ఆదేశాల
మేర్కు రాష్ట్ ంర లోని 19 జిలలా కందరిలోా వైదయ పరీక్షా కందరిలు ప్ాిర్ంభానికి సిదధంగ్ా
వునరోయనే విష్టయలనిో, వైదరయధికార్ులు త్న దృష్ి్కి తచిచన నేపథ్యంలో, వాటిని
సో మవార్ం నుంచి ప్ాిర్ంభంచరలని సిఎం కసీఆర్ వైదరయధికార్ులను ఆదేశంచరర్ు.
తలంగ్ాణ పిజలకు మెర్ుగ్ెైన వైదయం అందిచేందుకు, అనిోర్కాల వైదయసేవలను
మరింత్గ్ా అందుబాటలలోకి తేవడమే పిభుత్వ లక్షయం అని సిఎం ఈ సందర్భంగ్ా
మలటాాడ్రర్ు. కరననర వంటి వాయధుల నేపథ్యంలో, రాష్ట్ ర వాయపత ంగ్ా ప్ాిథ్మిక ఆరనగయ
కందరిలు

సహా

పలు

ఇత్ర్

పిభుత్వ

దవాఖలనరలోా

మౌలిక

వసత్ులను

మెర్ుగుపరిచరమనరోర్ు. పిజలకు ఉచిత్ వైదయకోసం ఇపపటిక పలు పథ్కాలను
పిభుత్వం అమలు చేసత ునోదనరోర్ు. గత్ ప్ాలనలో ఆగమెైన వైదయ ర్ంగ్ానిో
అనత్రకాలంలోనే పిభుత్వం పునర్ుజ్జీ వింప చేసిందనరోర్ు. సామలనుయడ్డకి వైదరయనిో
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మరింత్గ్ా అందుబాటలలోకి తచిచ ఆరనగయ తలంగ్ాణను తీరిచదిది ుత్ునో తలంగ్ాణ
పిభుత్వం ఆ దిశగ్ా మరన ముందడుగు వేసత ునోదనరోర్ు. వైదయంలో అత్యంత్
కీలకమెైన రనగ నిరాధర్ణ పరీక్షా (డయలగ్నోసిస్) కందరిలను తలంగ్ాణలోని జిలలా
పిధరన కందరిలోా ఏరాపటల చేయలలని నిర్ణ యంచడం రాష్ట్ ర వైదయ చరిత్ల
ి ో గ్ొపప
సందర్భమని తలిప్ార్ు. ఇపపటిక పూరితసా ాయలో ఏరాపటల
ా పూరితచేసుకుని ప్ాిర్ంభానికి
సిదింగ్ా వునో 19 కందరిలోాని డయలగోసిస్ కందరిలను ప్ాిర్ంభంచరలని సిఎం
తలిప్ార్ు. ఈ సందర్భంగ్ా సిఎం మలటాాడుత్ూ....‘‘పిజలకు వైదయం రాను రాను
అత్యంత్ ఖరీదైన వయవహార్ంగ్ా మలరింది. పేదలకు జబుు చేసేత నయం చేసుకుందరనికి
ఆసుతలను అముమకోవాలిిన దుసిాత్ర నలకొనోది. రనగం కంటే రనగ పరీక్షల ఖరీదు మరీ
ఎకుువయంది. రనగ నిరాధర్ణ జర్గ్ాలంటే ర్కత ం మూత్ిం వంటి పరీక్షలు జర్ప్ాలిిందే.
ఈ నడుమ పిత్ర మనిష్ికి బీపీలు, ష్టుగర్ుా ఎకుువయనయ. వాటి పరీక్ష
చేయంచుకోవాలి. గుండ్, కిడ్నో, లివర్, ఊపిరిత్రత్ు
త లు, కాయనిర్ు, థైరాయడ్ త్దిత్ర్
జబుులకు సంబంధించిన పరీక్షలు నిత్యం సామలనుయలకూ పేదలకు అవసర్ంగ్ా
మలరినయ. ఈ మధయకాలంలో కరననర వాయధి ఒకటి కొత్త గ్ా జబుుల లిసు్లో వచిచ
చేరింది. దరనికీ పలు ర్కాల పరీక్షలు వునోయ. పిభుత్వ దవాఖలనరలోా డ్రక్ర్ పరీక్ష
చేసి మందులు రాసత డు కానీ పరీక్ష కోసం ఎకుడ్డకో పియవేట్ సంటర్ా కు ప్ో య వేలకు
వేలు ఖర్ుచ చేసి పరీక్షలు చేయంచుకోవాలిి వసుతనోది. దీనివలా

పేదలకు

విపరీత్మెైన ఆరిధక భార్ం పడుత్ునోది. కరననర నేపథ్యంలో కరననర నిరాధర్ణ పరీక్షలు
ఇంకా కరననర చికిత్ి కోసం అవసర్మెైన ఇత్ర్ పరీక్షల కోసం కూడ్ర పేదలు నరనర
అవసా లు పడుత్ునరోర్ు. ఈ నేపథ్యంలో.. వైదరయనిో అందిచడమంటే కవలం డ్రక్ర్ా ు
మందులు సూదులు మలత్ిమే కాదనీ, పరీక్షలు కూడ్ర అత్యంత్ పిధరనయత్ అంశంగ్ా
పిభుత్వం భావించింది. ఈ మేర్కు త్క్షణం 19 జిలలాలోా డయలగోసిస్ కందరిలను
ప్ాిర్ంభంచరలని నిర్ణ యంచింది. ఇంకా అవసర్మెైన చనటా దశల వారీగ్ా డయలగ్నోసిస్
కందరిలను ఏరాపటల చేసత ాం..’’అని సిఎం తలిప్ార్ు. ఇటలవంటి ఏరాపటల పిభుత్వ వైదయ
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ర్ంగంలో

విపా వాత్మకమెైనదని, పేదల

పనిచేసత ునోదనేదరనికి

నిదర్శనమని

ఆరనగయం
సిఎం

కోసం

పిభుత్వం

చిత్త శుదిితో

అనరోర్ు.

ఇందుకు

సంబంధించి

మంత్ుిలు ఎమెమలయయలు సాానిక పిజాపిత్రనిధులు వైదయశాఖ అధికార్ులతో సమనవయం
చేసుకుని వారి వారి నియోజకవరాగలోాని పిజలకు మెర్ుగ్ెైన వైదయం అందే విధంగ్ా
వయవహరించరలని

సిఎం

తలిప్ార్ు.

కరననర

వంటి

ఆపతరులంలో

పిభుత్వం

వినియోగంలోకి తసుతనో డయలగ్నోసిస్ సేవలు పిజలకెంతో మేలు చేసత ాయనరోర్ు. ఈ
పథ్కానికి త్వర్లోనే మంచి పేర్ును పడుతరమని సిఎం తలిప్ార్ు. పిభుత్వం
ప్ాిర్ంభంచబో త్ునో డయలగ్నోసిస్ కందరిలోా మొత్త ం 57 ర్కాల వైదయ పరీక్షలు
నిర్వహిసత ార్ని సిఎం తలిప్ార్ు. అందులో కరననర పరీక్షలతో ప్ాటలగ్ా...ర్కత పరీక్ష,
మూత్ి పరీక్ష సహా బీపీ, సుగర్, గుండ్ జబుులు, బొ కుల జబుులు, లివర్, కిడ్నో,
థైరాయడ్ వంటి వాటికి సంబంధించిన ఎక్ి ర బయోకెమిసీ్ ర ప్ాథరలజ్జకి సంబంధించిన
పలు పరీక్షలు వుంటాయని తలిప్ార్ు. సాధరర్ణ పరీక్షలయ కాకుండ్ర, అత్యంత్
అర్ుదుగ్ా చేసే ఖరీదుతో కూడుకునో పితేయక పరీక్షలను కూడ్ర పూరితగ్ా ఉచిత్ంగ్ా
చేసి త్క్షణమే రిప్ో ర్ు్లిసాతర్ని సిఎం తలిప్ార్ు. నిరాిరించిన రిప్ో ర్ు్లను ఆయల రనగుల
సల్

ఫో నా కు

మెసీజ్జల

ర్ూపంలో

పంపించే

ఏరాపటా ను

కూడ్ర

పిభుత్వం

చేసిందనరోర్ు. ఈ కందరిలోా పరీక్షలకోసం పిభుత్వం ఏరాపటల చేసత ునో పరీక్షా
యంతరిలనీో అత్యంత్ అధునిక సాంకత్రకత్తో, సే్ట్ ఆఫ్ ఆర్్ టెకాోలజ్జతో, ఖరీదైన
యంతరిలని సిఎం అనరోర్ు. ఇటలవంటి పరీక్షా యంతరిలు పది పది కారనపరట్
దవాఖలనరలోా.. గ్ాంధీ, ఉసామనియల, నిమ్సి వంటి పిత్రష్ా్త్మక పిభుత్వ దవాఖలనరలలోా
మలత్ిమే అందుబాటలలో ఉంటాయనరోర్ు. రాష్ట్ ంర లోని పేదలకు ఉచిత్ంగ్ా వైదయం
అందించరలనే లక్షయంతో పిభుత్వం ఖర్ుచకు వనకాడకుండ్ర వీటిని ఏరాపటల చేసిందని
సిఎం సపష్ట్ ం చేశార్ు. పిభుత్వం ఏరాపటల చేసిన డయలగోసిస్ కందరిలోా.. ‘‘ఫుల్లా
(fully) ఆటోమేటిక్ కిానికల్ కెమిసీ్ ర అనల ైజర్’’., ‘‘ఫుల్లా ఆటోమేటిక్ ఇముయనో అసేి
అనల ైజర్’’., ‘‘ఫైవ్ ప్ార్్్ సల్ క ంటర్’’ ‘‘ఎల్లసా రీడర్ అండ్ వాష్టర్’’., ‘‘ఫుల్లా
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ఆటోమేటిక్ యూరిన్ అనల ైజర్’’ వంటి అతరయధునిక సాంకత్రక తో కూడ్డన రనగ నిరాధర్ణ
పరీక్షా యంతరిలునరోయని వివరించరర్ు. వీటితో ప్ాటలగ్ా ఈసీజ్జ, టలడ్న ఈకో,
ఆలల్రస ండ్, డ్డజిటల్ ఎక్ి ర వంటి ఇమేజింగ్ పరీక్షా యంతరిలను కూడ్ర ఏరాపటల
చేసామనరోర్ు.

ఇవి

అత్యంత్

సామర్ధ యంతో

కూడుకుని

అత్యంత్

వేగంగ్ా

రిప్ో ర్ు్లందిసత ాయనోర్ు. పైన తలిపిన పరీక్షల తీర్ును అనుసరించి వొకోు యంత్ిం ,
గంటకు 400 నుంచి 800 రిప్ో ర్ు్లను అత్యంత్ ఖశచత్త్వంతో అందచేసత ాయని
త్నకు వైదరయధికార్లు తలిప్ార్ని సిఎం అనరోర్ు,. కోటాాది ర్ూప్ాయల ఖర్ుచతో
ఏరాపటల చేసిన అతరయధునిక యంతరిల దరవరా త్కుువ సమయంలో ఎకుువ మంది
పేదలకు రనగ నిరాధర్ణలు చేసి, వైదయ సేవలందించ గలుగుతరమని సిఎం తలిప్ార్ు.
వీటితో ప్ాటల, అందుబాటలలో లయని చనటా సీటీ సాునింగ్ యంతరిలను కూడ్ర దశల
వారీగ్ా ఏరాపటల చేసత ామని సిఎం తలిప్ార్ు. ఈ పరీక్షా కందరిలోా అవసర్మెైన మేర్కు
ప్ాథరలజిసు్లు,
నిర్వహించేందుకు

మెక
ై ోోబయలలజిసు్లు,
అర్ుుల ైన

ఇత్ర్

రడ్డయలలజిసు్లు,

సాంకత్రక

సిబుందిని

సహా

పరీక్షలను

కూడ్ర

పిభుత్వం

అందుబాటలలో వుంచిందని సిఎం తలిప్ార్ు. ‘‘వైదయ అవసరాల కోసం నరలుగు ర్కాల
ఖర్ుచలుంటయ. దవాఖలనకు ప్ో వడ్రనికి ర్వాణర ఖర్ుచ, ప్ో యనంక డ్రక్ర్ ఫీు,
మందులు, పరీక్షల ఖర్ుచ, ఇన్ పేష్ంట్ గ్ా ష్టరీఖ్ కావాలంటే టీిటెమంట్ ఖర్ుచ, రనగం
నయమయనంక త్రరిగ్ి ఇంటికి ప్ో వాలంటే మలలా ర్వాణర ఖర్ుచ, వొక వేల చనిప్ో తే
వారి ప్ారిావ దేహానిో త్ర్లించడ్రనికి అదో ఖర్ుచ ఇనిో తీర్ా ఖర్ుచలుంటయ’’ అని
సిఎం వివరించరర్ు. ఈ ఖర్ుచలనీో పిభుత్వం భరిసత ూ పిభుత్వ దవాఖలనరలలో పూరిత
ఉచిత్ంగ్ా సామలనుయలకు వైదయ సేవలందిసత ునోదని సిఎం తలిప్ార్ు. ఎమరెీనీి
సమయలలోా దవాఖలనకు తీసుకుప్ో వడ్రనికి ( ‘‘108 నంబర్’’ అంబుల నుిలు) 428
వాహనరలను నిర్ంత్ర్ం నడుపుత్ునోదని తలిప్ార్ు. బాలింత్లు త్ల్లా బిడి ల ర్క్షణ
ర్వాణర కోసం అమమఒడ్డ పథ్కం దరవరా ఇపపటిక 300 వాహనరలను ఏరాపటల చేసి
వైదరయనిో అందిసత ునోదని అనరోర్ు. బాలింత్లను దవాఖలనరలో చేర్చడం నుంచి త్రరిగ్ి
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పిసవానంత్ర్ం త్ల్లా బిడి లను ఇంటివది కు సుర్క్షడత్ంగ్ా చేరచ వర్కు ‘అమమఒడ్డ’
వాహనరలు అందుబాటలలో ఉంటలనరోయనరోర్ు. ఇపపటిక అనిో ర్కాలుగ్ా వైదయ
సేవలను అందిసత ునో నేపథ్యంలో కీలకమెైన రనగ నిరాధర్ణ పరీక్షల కోసం కూడ్ర.. 19
కందరిలను రాష్ట్ వ
ర ాయపత ంగ్ా ప్ాిర్ంభంచరలని నిర్ణ యంచరమని సిఎం తలిప్ార్ు. మండల
కందరిలోాని పిభుత్వ ప్ాిథ్మిక వైదయ కందరిలోా చికిత్ి చేయంచుకునో రనగ్ికి సవయంగ్ా
ఈ డయలగ్నోసిస్ కందరిలకు వళ్ా లయని పరిసా త్
ి ులుంటాయని సిఎం అనరోర్ు.
ఇటలవంటి సందర్భంలో... సంబంధిత్ వైదుయని సిఫార్సు మేర్కు, రనగ నిరాధర్ణ పరీక్షల
కోసం పరీక్షా సాంపిల్ ను పిభుత్వమే దగగ ర్లో వునో కందరినికి పంపి పరీక్షలు
నిర్వహించి సత్వర్మే రిప్ో ర్ు్లు ఇచేచ విధంగ్ా, సో మవార్ం నుంచి ప్ాిర్ంభంచనునో
డయలగ్నోసిస్ కందరిలోా, పేదల స కరాయర్ా ం పిభుత్వం ఏరాపటల
ా చేసిందని సిఎం
అనరోర్ు.
..............................................................................................................

సిపిఆర్ఓ టు సిఎం
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