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ప�భ�త� ఆసుపత�� ల��  అ���ధు�క ఆ���జ�  ��క�ా�ల�

��డ� �ా�ం�  �ా�ా�లయం నుం� వర�వ� �ా ��ా రం�ం�న �ీఎం �� ��ౖఎ�  జగ� 

ఈ సందర�ం�ా మ�ట�� ��న మంత�� ల�, ��ౖద�, ఆ��గ��ాఖ �ిబ�ం��, ���త� �� ం��న ��గ�ల� ఏమ���రంట�...�ా��
మ�టల�� ��

ఆళ� �ా� కృష�  ����ా�  (���), ��ప��ట� �ీఎం (��ౖద�,ఆ��గ��ాఖ)

ఈ ��� ����  ����� ��ం� క� సంబం��ం� �ాష� �ంల� ఒక మ�ఖ� ఘట�ం ��ా రంభమవ�త�ం��. �ేశంల� మ�� ఇతర
�ా�ా� � లల� ల�� �ధం�ా మన �ీఎం�ార� ప�జల ��ా ణ�ల ర�ణక�, ఆ��గ� భద�తక� ��ల ��ట��  ����ం��ర�. ���� ను
మనం ఎంత�ా �����  �ే�ి�� ఆ���జ�  స����  ��సం ��ంద�ం��ౖ ఆ��రపడటం, ఇతర �ా�ా� � ల నుం� ��ట� ��రక� �� ందడం
గతంల� చూ�ాం. �ట��ంట�� దృ�ి�ల� ��ట�� క�� �ీఎం�ార� ప�జలంద���� క��� ఆ��గ� భద�త క��ంచడ�� ల��ం�ా
మ�ందుక��ా�ార�. భ�ష�� ల� ����  ఎ�� దశల� వ���� క��� �ాష� �ంల� ఏ ఒక�ర� ఇబ�ం�� పడక�డద�,
ఆ���జ�  ��రత �ాక�ం�� ఉం�ేల� ఆల��ం� ఈ మహత�ర �ార�క�మ��� ��ా రం�సు� ���ర�. అ� తక��వ సమయంల�
య�ద���ా �ప��కన ఆ���జ�  �ా� ంట�ను ����ం� ప�జలక� �ేర�వ �ే�ిన �ీఎం�ా���� �� హృదయప�ర�క కృతజ�తల�
�ె�యజ�సు� ���ను. ఎ�� ��� ల� వ���� క���, ఎ�� �మర�ల� వ���� క��� ��నుకంజ ��యక�ం�� మ�ందుక�
�ాగ�త����ర� మన �ీఎం�ార�. గతంల� చంద�బ�బ� హయ�ంల� ప�జ���గ�రంగం ����ర������ �ం��. �ా� ఈ
ప�భ�త�ం ����ప� 16 ��ల ��ట��� ��త�  ����క�  �ాల��ల ��ా�ణం, ఆసుపత�� ల ఆధు�కరణ, ప���� �ా� � �ిబ�ం��,
ఎ���� ��ం� ను అందుబ�ట�ల��� �సు���� ప�జ����ా���� ��ద�  �ీట ���ిం��. భ�ష�� ల� ఎ�� ��� ల� వ���� క���
ఎదు����� �ధం�ా మ��క సదు�ాయ�ల� క��ం�న �ీఎం�ా���� హృదయప�ర�క ధన��ా��ల�.

��క��  ��ర�, ����క�  ఆ�ీస� æ, ప�ంగనూర� �ీ��� �ీ, �త�� ర� �ల��

�ీఎం �ా�  మ� ��ౖద� �ిబ�ం�� తరప�న �క� హృదయప�ర�క నమ�ా��ాల�. �ా�  ఈ ��� మ� అంద����
సం��షకర���న ���. మ� �త�� ర� �ల�� ల� 27 �ీఎ� ఏ ఆ���జ�  �ా� ంట��  అందుబ�ట�ల��� వ����. అందుల� మ�
ప�ంగనూర� ఆసుప��ల� �ీఎ� ఏ �ా� ం�  �ావడం మ�క�, మ� ��ా ంత ప�జలక� సం��షకరం. గతంల� ఆ���జ�  ల�క
��గ�లను �త�� ర�, �ర�ప� పం���ాళ�ం, �ా� ఇప��డ� ఇక��� ప�జలక� ఇక��ే ��ౖద�ం అం��ంచగల�గ�త����ం. �
మ�ందుచూప��� �ేశంల��� అత���కం�ా ����  ��ా� రణ ప���ల� �ేయగ��ాం. ����  �ా������ష�  క��� బ��ా
ప�����ే�ాం. �ర� �ే�ా��� ���  �డ� �ా ����ర�. ట���జ��  �ా������ష�  క��� వంద �ాతం ప�����ే�� ��శ�ా
మ�ందు��ళ�త����ం. ����  ���త� ఎంత ఖ��ద�న�ో  అంద���� �ెల�సు, �ేశంల� ఏ �ీఎం �ేయ� �ధం�ా ���� ను
ఆ��గ���ల� �ే�ా�ర�. � స�� �� �� ��ం ఎ�� ��� ల� వ���� �ౖెర�ం�ా ఎదు���గల�గ���ం. ఈ అత�వసర ప���ి�త�లల�
ప�జలక� ��వ �ే�� అవ�ాశం క��ం�న �క� మ� ��ౖద� �ిబ�ం�� తరప�న హృదయప�ర�క ధన��ా��ల� �ా�,
���ంక��.

���లజ, గ�ంట�ర� ����� ల� ���త� �� ం��న ����

�ా�  మ��� మధ� తరగ� క�ట�ంబం, ��ను �ా�  అ� �ిలవడం కంట� �� �� ంత అన��ా �ిలవడ�� క����  అ�
���సు� ���ను. ఇప��డ� � మ�ందు �లబ�� మ�ట�� డ�త����ను అంట� అ�� �ర� ��ట��న ���, ��క� ��కం�  ��� ల�
�వ�ం�ా క���� వ�� ఆ���జ�  ల�వ��  75 క� ప���� య��, మ� ఇంట��  మ�గ�� ర�, నల�గ����� వ��ం��, నను�
����� �� �సుక��ా�ా�� ఇక��� ��క�ర�� , నర��ల�, �ా� �  ��ంట�� స�ం��ం� నను� ఐ�ీయ�ల� ��ట�� ర�, అక���



ట��ట��ం� క� నయ��� ���ా���  అయ��ను, మం� మందుల�� �ాట� మం� ��జనం క��� ��ట�� ర�. ఆ ట�ౖంల� ��ల�
��సుల� �ావడం వల�  ఆ���జ�  �ొరకక�� ��� �ర� మ�త�ం చక��ా ప��ే�ి ప�జల ��ా ణ�ల� �ా�ా��ర�. ఫ��  ���  ల�
క��� ల�� �ౌ�  వల�  ఇబ�ందుల� ల�క�ం�� వలంట�ర� ����ా అ�� అం��ం��ర�. ప�జల ��ా ణ�లక� �ర� ఒక చత�ప��ా,
మ� ఆ���ా��� చూసుక�ంట� ఆ���జ�  ��రత ల�క�ం�� �సుక�ంట�న� చర�ల� ��ల� సం��షం, �క� కృతజ�తల�.
మ� గ���ం� �రంతరం ఆల��ం�ే �ర�, � క�ట�ంబ సభ��ల� అం�� ఆ��గ�ం�ా, బ��ా ఉం��ల� మనసూ�����ా
��ర�క�ంట����ను.

ర�క�మ��, అన�ీ� �ియ� ట�����ియ�, ���, ��ాఖపట�ం

�ా�  గత ఏ���� ����  ��కం�  ���  సమయంల� ఆ���జ�  ��రత ఎంత ఇబ�ం�� ��ట��ం�ో  అంద���� �ెల�సు. �ర�
ఆ���జ�  �ా� ం��  అవస�ా�� గ����ం� ప�� �ల�� ల� ఏ�ా�ట� �ే�ార�. ఈ �ా� ం��  వల�  వ�ే� ఆ���జ�  90 – 96 �ాతం
స�చ����న ఆ���జ�  ��గ�లక� అం��ంచవచు�. అం�ే�ాక ప�� ఆసుప��ల� బ��  ఆ���జ�  �ిల�ండర�� , �����  ����క� 
ఆ���జ�  క��� అందుబ�ట�ల� ఉం��, �ాట�ల� ఏ�ౖె�� అంత�ాయం క����ే ఈ �ీఎ� ఏ ఆ���జ�  �ా� ం�� 
ఉప�గపడ���. ఈ �ా� ంట�  వలన ��ండ ��ా ం��ల�ౖన అరక�, �ా�ేర� వంట� ��ా ం��లక� ��ల� ఉప�గకరం,
ఇందుల� అ���ప�మ���ల� జ���� అవ�ాశం తక��వ, � స�య స��ా�ాల�� ��ం ధ��  ��� ను క���
ఎదు���వ����� �ిద�ం�ా ఉ���ం. ఈ �ల��  ప�జలక�, �ాష� � ప�జలక� �ర� అండ�ా ���నందుక� �క� ర�ణప��
ఉంట�ం �ా�, ���ంక��


