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అమరావతి 

 

వ ైద్య ఆరోగ్య శాఖప ై సీఎం శ్ర ీవ ైయస .జగ్న  సమీక్షా సమావేశం 

 

రాష్్టరంలో కోవిడ  పరిసథితులు, వాయకసినేష్టన, హెల్త   హబ్సి, ఆసపతుు ల నిర్వహణ, ఫ్ాయమిలీ డాక్్ర  కాన ిప్్ లప ై 
కాయంప్  కారాయలయంలో సీఎం సమీక్ష 

 

అమరావతి: 
 

జిలాా క ంద్ుా లు, కారపపర ష్టనా్లో హెల్త  హబ్సి ప ై సీఎం సమీక్ష 

హెల్త   హబ్సి  ఏరాపటు విధివిధానాలప ై సీఎంక్ు వివరాలు అంద్ించిన్ అధికార్ులు 
ఏయే జిలాా లోా  ఏ తర్హా పుత్యయక్ వ ైద్య చికసతిలు అవసర్మో గ్ణాంకాలత్ో వివరాలు అంద్ించిన్ 
అధికార్ులు 
వ ైద్యంకోసం ఇతర్ రాష్టా్ ర లక్ు వ ళ్తత న్న వ ైద్య చికసతిల వివరాలన్ూ అంద్ించిన్ అధికార్ులు 
 

ఈ సంద్ర్భంగా సీఎం శ్ర ీవ ైయస .జగ్న  ఏమనానర్ంటే...: 
హెల్త  హబ్సి ద్ావరా ఏరాపటయేయ ఆసపతుు లోా  క్నీసం యాభెైశాతం బెడా్న్ు ఆరోగ్యశ్ర ీపేష ంటాక్ు ఇవావలని 
సపష్్టం చయసథన్ సీఎం 

ఆరోగ్య బీమా క్ంప నీలు చెలా్లసుత న్న ఛారజీలత్ో పో ల్లసేత  ఆరోగ్యశ్ర ీకసంద్ చెలా్లసుత న్న ఛారజీలు మెర్ుగాా నే 
ఉనానయన్న సీఎం 

ఎవర్ు ఎక్ుువ బెడా్న్ు ఆరోగ్యశ్రకీస క టాయసేత  వారికస హెల్త  హబ్సి లో పుా ధాన్యత ఇచయేలా చూడాలన్న సీఎం 

హెల్త  హబ్సి  ద్ావరా వచయే ఆసపతుు ల బో ర్ుు లోా  ఒక్ సభ్యయడ్ు పుభ్యతవం న్ుంచి ఉంటార్న్న సీఎం 

మన్ రాష్టా్ ర నికస చెంద్ిన్ డాక్్ర్ుా  క్ూడా ఇక్ుడయ సథిర్పడి మంచి వ ైద్య సేవలు అంద్ించయ ఉద్యేశం క్ూడా 
హెల్త  హబ్సి  ద్ావరా న ర్వేర్ుతుంద్న్న సీఎం 

డాక్్ర్ుా  నిర్ంతర్ం అంద్ుబాటులో ఉండాలన్నద్ి ఆసపతుు ల ఎంపథక్క్ు ఒక్ పుమాణం కావాలన్న సీఎం 

అవయవ మారిపడి చికసతిలు చయసే ఆసపతుు ల ఏరాపటుప ై హెల్త   హబ్సి లో పుత్యయక్ ద్ృషథ్ప టా్ లన్న సీఎం 

వ ైద్యంకోసం ఇతర్ రాష్టా్ ర లక్ు వ ళ్లా  అవసర్ం ఇక్ ఉండ్క్ూడ్ద్ని సపష్్టంచయసథన్ సీఎం 

లాభాపేక్షలేక్ుండా ఆసపతుు లు నిర్వహిసుత న్న సంసిలక్ూ పుా ధాన్యత ఇవావలన్న సీఎం 

 

ఆసపతుు ల నిర్వహణప ైనా సీఎం సమీక్ష 

వివిధ వ ైద్య సంసిలు, కారపపర ట  ఆసపతుు లోా  అన్ుసరిసుత న్న నిర్వహణా విధానాలన్ు సీఎంక్ు వివరించిన్ 
అధికార్ులు 



ఆసపతుు ల నిర్వహణకోసం పుత్యయక్ అధికార్ుల నియామక్ం 

బిల్లుంగ  సరజవసులు, ఫ సథల్లటీ మేనేజ మెంట  సరజవసులు, బయోమెడిక్ల్  వేస్  మేనేజ మెంట  సేవలన్ు 
నిర్వహించన్ున్న అధికార్ులు 
సీహెచ సీల న్ుంచి బో ధనాసుపతుు ల వర్క్ూ నిర్వహణ కోసం అధికార్ుల నియామకానికస సీఎం గజనీ సథగ్నల్  
ఉతతమ నిర్వహణా పద్ధతులక్ు అన్ుగ్యణంగా కొతతగా నిరిిసుత న్న ఆసపతుు లు, బో ధనాసుపతుు ల 
నిరాిణాలు ఉండాలని  సీఎం ఆద్యశం 

వీటి డిజ ైనా్ప ై పుత్యయక్ ద్ృషథ్ప టా్ లని సీఎం ఆద్యశం 

ఆసపతుు లోా  బెడా్ నిర్వహణ, బాతరు మ ల నిర్వహణ, పరిశుభ్ుత, ఆహార్ంలో నాణయత చాలా మయఖయమన్న 
సీఎం 

అలాగ  రిస పషన  సేవలు క్ూడా కీలక్మన్న సీఎం 

సరిపడా వ ైద్ుయలు, ప ైన్ పేరపున్న సేవలు నాణయతత్ో అంద్ిత్య కారపపర ట  ఆసపతుు ల స్ాి యలో పుభ్యతవ 
ఆసపతుు లోా  క్ూడా సేవలు అంద్ుత్ాయన్న సీఎం 

అతుయతతమ నిర్వహణా పద్ధతులన్ు పుభ్యతవ ఆసపతుు లోా  ప టా్ లన్న సీఎం 

ఎవర్ు ఆరోగ్యం బాగోలేక్పోయనా అంద్ర్ూ క్ూడా పుభ్యతవ ఆసపతుు లక్ు వ ళ్లా  పరిసథితి ఉండాలన్న సీఎం 

ఆసపతుు ల నిర్వహణలో పర్యవేక్షణస్ాి య బలోపేతంగా ఉండాలన్న సీఎం 

సథబబంద్ి స లవులో ఉన్నంద్ున్ సేవలక్ు అంతరాయం రాక్ూడ్ద్న్న సీఎం 

నిరజీత రోజులక్ు మించి స లవులో ఉంటే.. వ ంటనే చర్యలు తీసుకోవాలన్న సీఎం 

 

ఫ్ాయమిలీ డాక్్ర  కాన ిప్్ క్ు సంబంధించి వివరాలు అంద్ించిన్ అధికార్ులు 
పుతి గాీమ సచివాలయంలో క్నీసం న లక్ు 2 స్ార్ుా  104 ద్ావరా వ ైద్ుయల సేవలు ఉండయలా విధివిధానాలు 
న్వంబర  15 న్ుంచి 258 మండ్లాలోా  ఫ్ాయమిలీ డాక్్ర  కాన ిప్్  అమలు 
వచయే జన్వరి 26 న్ుంచి పూరిత స్ాధ యలో అమలు 
 

జనాభాన్ుక్ూడా ద్ృషథ్లో ఉంచుక్ుని ఆమేర్క్ు 104 లన్ు వినియోగించాలని సీఎం ఆద్యశం 

అలాగ  విలేజ  కసానిక్ి  విధివిధానాలన్ు, ఎస ఓపీలన్ు ఖరార్ుచయయాలన్న సీఎం 

పీహెచ సీలో క్నీసం ఇదే్ర్ు డాక్్రా్న్ు ఉంచాలని, ఒక్ డాక్్ర్ు పీహెచ సీలో సేవలు అంద్ిసుత ండ్గా, మరో 
డాక్్ర్ు 104ద్ావరా ఫ్ాయమిలీ డాక్్ర  విధాన్ంలో సేవలు అంద్ించయలా చూడాలన్న సీఎం 

కొతత  పీహెచ సీల నిరాిణాలు క్ూడా వీల ైన్ంత తవర్గా పూరితచయసేలా చర్యలు తీసుకోవాలన్న సీఎం 

 

 

కోవిడ  19 నివార్ణ, నియంతుణ చర్యలత్ో పాటు వాయకసినేష్టన ప ై సీఎంక్ు వివరాలు అంద్ించిన్ అధికార్ులు 
ఏపీలో మొతతం యాకస్వ  క సులు 14,652 



పాజిటివిటీ ర టు 2.23 శాతం 

రిక్వరజ ర టు 98.60 శాతం 

ఆసపతిులో చికసతి ప ంద్ుతున్నవార్ు 2699 

కోవిడ  క ర  స ంటరా్లో చికసతి ప ంద్ుతున్నవార్ు 854 

న ట వరు  ఆసపతుు లోా  ఆరోగ్యశ్ర ీద్ావరా చికసతి ప ంద్ుతున్న బెడి  91.66 శాతం 

ప ైైవ ైటు ఆసపతుు లలో ఆరోగ్యశ్ర ీద్ావరా చికసతి ప ంద్ుతున్న బెడి  71.04 శాతం 

104 కాల్  స ంటర క్ు వచిేన్ ఇన క్మింగ  కాల్ి  753 

ఇపపటివర్క్ు రాష్్టర వాయపతంగా 21 ఫీవర  సర వలు పూర్తయాయయ 

రాష్్టర వాయపత ంగా జీరో క సులు న్మోద్ెైన్ సచివాలయాలు 10,541 

పాజిటివిటీ ర టు 3 శాతం క్ంటే తక్ుువ న్మోద్ెైన్ జిలాా లు 9 

పాటిజివిటీ ర టు 3శాతం క్ంటే ఎక్ుువున్న జిలాా లు 4 

 

థరు  వేవ  సన్నద్ధత 

అంద్ుబాటులో ఉన్న  ఆకసిజన  డీ ట ైప్  సథల ండ్ర్ుా  27,311 

అంద్ుబాటులో ఉన్న ఆకసిజన  కాన్ింటేుటర్ుా  20,964 

ఇంకా రావాల్లిన్వి 2493 

 

50 అంతక్ంటే ఎక్ుువ బెడి  ఉన్న 140 ఆసపతుు లోా  ఆకసిజన  జన్ర ష్టన  (పీఎస ఏ) పాా ంటుా  ఏరాపటు 
11 అకో్ బర్ు నాటికస 140 ఆసపతుు లోా  అంద్ుబాటులోకస రాన్ున్న  పీఎస ఏ పాా ంటుా  

 

వాయకసినేష్టన  
ఇపపటివర్క్ు సథంగిల్  డోసు వాయకసినేష్టన  పూర తతన్ వార్ు 1,33,30,206 

ర ండ్ు డోసుల వాయకసినేష్టన  పూర తతన్ వార్ు 1,08,54,556 

మొతతం వాయకసినేష్టన  (సథంగిల్, డ్బయల్  డోసు క్ల్లపథ) పూర తతన్ వార్ు 2,41,84,762 

వాయకసినేష్టన  కోసం వినియోగించిన్ మొతతం డోసులు 3,50,39,318 

 

 

ఈ సమీక్షా సమావేశానికస ఉపమయఖయమంతిు (వ ైద్య ఆరోగ్యశాఖ) ఆళా్ కాళీ క్ృషీ్ట శ్రనీివాస  (నాని), వ ైద్య 
ఆరోగ్యశాఖ మయఖయ కార్యద్రిి అనిల్  క్ుమార  సథంఘాల్, కోవిడ  టాసు పో రి  క్మిటీ ఛైెర్ిన  ఎం టీ 
క్ృషీ్టబాబయ, ఆరిధక్శాఖ కార్యద్రిి ఎన  గ్యలాీ ర, 104 కాల్  స ంటర  ఇంఛారిీ ఎ బాబయ, ఆరోగ్య క్ుటుంబ 
సంక్ష మశాఖ క్మిష్టన్ర  కాటమనేని భాసుర, ఆరోగ్యశ్ర ీసీఈఓ వి విన్య చంద్, ఏపీఎంఎస ఐడీసీ వీసీ అండ  



ఎండీ డి మయర్ళీధర ర డిు , పరిశమీలశాఖ డెైర క్్ర  జ  వి యన  సుబుమణయం ఇతర్ ఉన్నత్ాధికార్ులు 
హాజర్యాయర్ు. 
 


