రాష్ట్రీయ స్ాాస్థ్ య భీమా యోజన (జాతీయ ఆరోగ్య బీమా పధకం)
నిరుపేద పరజలకు ఆరోగ్య బీమా
దారిద్రయ్ రేఖదిగువననివసించేవారినిఅనారోగయిం అనేకవిధాల కష్ట నష్ాటలకు గురిచేసత ్ింది. అనారోగయిం వలన
వారి ఆదాయమార్గ ిం కుింటుపడే ప్మాద్రముింది. అింతేకాక, చాలా సింద్రరాాలలో అనారోగయిం వారిని
అపపుల ఊబిలలకి తోస్తింది.
చికిత్స చేయించ్కోవలసన అవసర్ిం త్లెత్తతనా, అింద్ర్కు అవసర్మైన డబ్ుులు లేకపో వడిం వలన,
జీత్ిం పో త్ ింద్రనన భయిం వలనా అనారోగయిం ముించ్కు వచేేవర్కూ
చికిత్స గురిించి పట్టించ్కోర్ు. ఒకవేళ వార్ు చికిత్స చేయించ్కోవాలన్కునాన వార్ు
దాచ్కునన ధనిం ఖర్చేపో య, ఆస్తలు కాస్ాత అముుకోవడిం లేదా పలో చద్ర్వప వింట్ ఇత్ర్ ముఖయమైన
ఖర్ుేలని త్గిగించ్కోవలస రావడిం జర్ుగుత్ ింది. లేకుింటే వార్ు పెద్రద మొత్త ింలల అపపులు
చేయవలసఉింటుింది. చికిత్సన్ అలక్ష్యిం చేసతత అనవసర్ింగా బ్ాధపడడిం, పా్ణాలుపో గోటుటకోవడిం సింభవి
స్తింది. అపపులుచేస, ఆస్తలముుకుింటే ఆ కుటుింబ్ిం దారిద్రయ్ ిం న్ిండి బ్యటపడే ఆశ వద్ర్లుకోవలస
నదే
అయతే ఆరోగయ బీమా దాారా ఈ బ్ాధాకర్ పరిసి త్తని త్పుించ్కోవచ్ే. ఆరోగయ
భీమాతో అనేక కుటుింబ్ాలు ఒక కూటమిలా ఏర్ుడి పెద్రద ఆరోగయ సమసయల వలన ఏర్ుడే
ముపపున్ పించ్కుింటాయ.సకరమింగా ర్ూపకలునచేస, అమలుచేసన భీమా పధకిం వైద్రయసతవలన్
అింద్ర్బ్ాటులలకి తేవడమే కాక, కరమింగా వైద్రయ సతవల నాణయత్న్ కూడా మర్ుగుపర్చవచ్ే.

ఆర్.ఎస్.బి.వై. యొకక ఆవిరాావం
గత్ింలల ప్భుత్ాిం రాష్ట ,ర స్ాియలల, జాతీయ స్ాియలల క ింత్మింది ఎింపకచేసన లబిి దార్ులకు ఆరోగయ
బీమా సద్ర్పాయానిన కల్ుించే ప్యత్నిం చేసింది. కానీ వీట్లల చాలా పధకాలు, అవి ఆశించిన మేర్కు
ఫల్తాలు ప ింద్రలేద్ర్. త్ర్చూ ఈ పధకాల ర్ూపకలునలలనో, అమలులలనో సమసయలు ఎద్ర్ర్యయయవి

దీనిని ద్రృష్ట లల ఉించ్కుని భార్త్ దేశ ప్భుత్ాిం, అింత్కు ముింద్ర్ ప్వేశపెటట న
్ పధకాలలలని లలపాలు
సరిదిద్రదడమే కాక ఇింకా ఒక అడుగు ముింద్ర్కు వేస ప్పించింలలని అత్ యత్త మ పద్రి త్తని ప్వేశపెటట ిం్ ది.

ఆరోగయ బీమా పధకాలలలని ఉత్త మ ఆచర్ణ పద్రి త్ లు, వాట్లలని
లలటుపాటు
ో నేరిున పాఠాలన్ తెలుస్కునే ఉదేదశయింతో ప్సత ్త్ిం అమలులల ఉనన, అింత్కుముింద్ర్నన
ఆరోగయ బీమా పధకాలన్ నిశత్ింగా పరిశీల్ించడిం జరిగిింది. ఈ అింశాలననినింట్ని పరిగణనలలనికి
తీస్కుని, ప్పించింలల ఇటువింట్ పరిసి త్ లలల విజయవింత్మైన ఇత్ర్ ఆరోగయ బీమా పథకాల
నమూనాలన్ సమీక్ిించి రాష్్టయ
ర
స్ాాసి య బీమా యోజనకు ర్ూప కలునచేయడమైనది.

రాష్్టయ
ర
స్ాాసి య బీమా యోజన లేదా ఆర్.ఎస్.బి.వ.ై 2008 ఏప్ల్ 1 న్ిండి మొద్రలయయింది.

|ఆర్.ఎస్.బి.వై. అంటే ఏమిటి?
దారిద్రయ్ రేఖ దిగువన ఉనన కుటుింబ్ాలకు ఆరోగయ బీమా సద్ర్పాయానిన వరితింపచేయడానికి, భార్త్
ప్భుత్ాిం, కారిుక & ఉదయ యగ మింత్త్త్ా శాఖ ఆర్.ఎస్.బి.వై. పధకానిన ఆవిష్కరిించిింది.
ఆసుత్త్లల చేరిుించవలసనటువింట్ అనారోగయ సమసయల కార్ణింగా ఆరిికింగా దెబ్ు త్తనే దారిద్రయ్ రేఖకు
దిగువన ఉనన కుటుింబ్ాలకు ర్క్ష్ణ కల్ుించడమే ఆర్.ఎస్.బి.వై. పధకిం
యొకక లక్ష్యిం. ఆర్.ఎస్.బి.వై. లబిి దార్ులకు ఆసుత్త్లల చేరిుించవలస వచేే చాలా
వాయధ్లకు ర్ూ. 30,000 /- వర్కూ కవరేజీ లభిస్తింది. చాలా ర్కాల వైదాయలకు ప్భుత్ాిం ఆస్పత్త్
పాయకేజీ రేటోన్ నిర్ణయించిింది. మొద్రట్ రోజున్ిండీ, అింత్కు ముింద్ర్నన పరిసి త్ లకు కూడా కవరేజీ
లభిస్తింది. వయో పరిమిత్త లేద్ర్. ప్త్త కుటుింబ్ింలల అయద్ర్ మిందికి కవరేజి లభిస్తింది. ఇింట్
యజమానికి, భార్యకు, మరియు యజమానిపెై ఆధార్పడడ ముగుగర్ు వయకుతల వర్కూ ఈ సద్ర్పాయిం
వరితసత ్ింది. లబిద దార్ులు రిజిసతటష్
ర న్ ర్ుస్ముగా కేవలిం ర్ూ.30 /- చెల్ోసతత సరిపో త్ ింది. ప్్మియిం
మొతాతనిన రాష్ట ,ర కేింద్ర్ ప్భుతాాలు వేలిం దాారా రాష్ట ర ప్భుత్ాిం ఎింపకచేసన భీమా సింసి కు చేల్ోస్త ాయ.
| ఆర్.ఎస్.బి.వై. యొకక విశిష్రతలు
నిర్ుపతద్ర పనివారికి ఆరోగయ బీమా అిందిించడానికి భార్త్దేశ ప్భుత్ాిం చేసన ప్యతానలలల
ఆర్.ఎస్.బి.వై. పధకిం మొద్రట్ది కాద్ర్. కానీ ఇింత్కు ముింద్ర్ ప్వేశపెటట న
్ పధకాలకనాన ఆర్.ఎస్.బి.వై.
పధకిం ఎనోన విధాల భిననమైనది.
లబిి దారుల స్ాధికారత - ఆర్.ఎస్.బి.వై. పధకిం, పధకింలల పాలగగనే పతద్రవారికి, వారికి నచిేన ప్భుత్ా
లేక పెవ
ై ేటు ఆస్పత్త్ని ఎించ్కునే సతాచఛన్ కల్ుస్తింది. ఈ పధకిందాారా చెపపుకోద్రగగ ఆదాయానిన
ప ింద్రగల అవకాశముననింద్ర్న వీరికి వైద్రయ సతవలిందిించడానికి ఆస్పత్్ లు ముింద్ర్కువస్ాతయ.

స్థంబంధిత వయకుులకుంస్థంస్థ్ లకు బినెసస్ డల్

- ఈ పధకానిన స్ామాజిక ర్ింగానికి సరిపడే ఒక

బిజినస్ మోడల్ (వాయపార్ నమూనా) గా ర్ూపకలున చేయబ్డిింది. అింటే ఈ పధకానికి
సింబ్ింధిించిన ప్త్త ఒకక వయకితకి, సింసి కి త్గిన పో ్ తాసహకాలు లభిస్ాతయ. ఇటువింట్ వాయపార్ మాదిరి,
ఈ పధకిం యొకక విసత ర్ణకి, ఎకుకవకాలిం ఈ పధకిం క నస్ాగడానికి దయ హద్రపడుత్ ింది.
• బీమా చేయంచేవారు - ఆర్.ఎస్.బి.వై. పధకింలల నమోద్ర్ చేయించ్కునన ఒకోక కుటుింబ్ానికి
ప్్మియిం మొత్త ిం, భీమా చేయించేవారికి కటట బ్డుత్ ింది. కాబ్ట్ట దారిద్రయ్ రేఖ దిగువన ఉనన
ప్జలలల స్ాధయమైననిన కుటుింబ్ాలన్ ఈ పధకింలల చేరిుించడానికి భీమా చేయించేవార్ు
ప్యత్తనస్ాతర్ు. త్దాారా ఈ పధకిం మరిింత్ ఎకుకవ మిందికి ప్యోజనిం చేకూర్ుస్తింది.
• ఆస్థుపతరరలు – చికిత్స అిందిించిన ఒకోక వయకితకి చొపపున ఆస్పత్త్వారికి డబ్ుు చెల్ోించడిం
జర్ుగుత్ ింది కాబ్ట్ట ఎకుకవ మిందికి చికిత్స అిందిసతత ఆస్పత్త్వారికి ఎకుకవ డబ్ుు
ముడుత్ ింది.

ప్భుత్ా

ఆస్పత్త్వారికి

సెైత్ిం

ఈ

ఆర్.ఎస్.బి.వై.

పధకింకిింద్ర

రోగులకు

వైద్రయసతవలిందిించినింద్ర్కుగాన్ పో ్ తాసహకిం ఉింటుింది. ఈ నగద్ర్ భీమా సింసి వారి న్ిండి నేర్ుగా
సింబ్ింధిత్ ఆస్పత్త్కి చేర్డింతో, ఈ డబ్ుున్ ఆ ఆస్పత్త్కే ఖర్ుేపెటటవచ్ే. అింతేకాక, ఈ
పధకింలల పాలగగనే ఆస్పత్్ లు అనవసర్మైన చికిత్సలు చేయకుిండా, మోసింతో ఎకుకవ
మొతాతనిన రాబ్టట కుిండా భీమా సింసి లు జాగరత్త తీస్కుింటూఉింటాయ.
• మధయవరుులు - దారిద్రయ్ రేఖ దిగువన ఉిండే కుటుింబ్ాలక ర్కు పనిచేసత ప్భుతేాత్ర్ సింసి లు, మైకోర
ఫెైనాన్స సింసి లన్ ఈ పధకిం మధయవర్ుతలుగా చేర్ుేకుింటుింది. లబిి దార్ులన్ ఈ పధకింలల
నమోద్ర్చేస్కునే

ప్కిరయలల

భాగింపించ్కుననింద్ర్కుగాన్

వీరికి

క ింత్

ర్ుస్ము

చెల్ోించబ్డుత్ ింది.
• పరభుతాం - ఒకోక కుటుింబ్ానికి, సింవత్సరానికి ర్ూ. 750 /- కటట డిం దాారా ప్భుత్ాిం దారిద్రయ్
రేఖకు దిగువన ఉనన ప్జలకు నాణయమైన వైద్రయ సతవలిందిించగలుగుతోింది. అింతేకాక ప్భుత్ా,
పెవ
ై ేటు ఆస్పత్్ ల మధయ ఒక ఆరోగయకర్మైన పో టీ ఏర్ుడి, త్దాారా ప్భుత్ా వైద్రయ సతవలు
మర్ుగుపడతాయ..
ఇనఫరమేష్న్ టెకాాలజీ వినియోగ్ం - ఒక స్ామాజికర్ింగ పధకింలల ఐ.ట్. వినియోగిం ఇింత్ పెద్రద
ఎత్త న చేపటట డిం ఇదే మొద్రట్స్ారి. ఈ పధకింలలని ప్త్త ఒకక లబిి దార్ు కుటుింబ్ానికీ వారి
వేల్ముద్ర్లతో, ఫ టోలతో కూడిన బ్యోమట్క్
్ ఎనేబ్ుల్డ (వేల్ముద్ర్లతో పనిచేసత) స్ాుర్ట కార్ుడలు

ఇవాబ్డతాయ. ఈ ఆర్.ఎస్.బి.వై. పధకింలల ఉనన ఆస్పత్్ లనినింట్లల కింపయయటర్ుో ఉింటాయ.
ఇవనీన జిలాో స్ాియలల ఒక సర్ార్ కింపయయటర్ తో అన్సింధానిింపబ్డి ఉింటాయ. దీనివలన సతవల
వినియోగిం గురిించిన సమాచార్ిం ఒకచోట న్ిండి మరోకచోటకి స్లభింగా అింద్ర్త్ ింది.
స్థురక్షితం మరియు డలస్థరహితం: బ్యోమట్క్
్ ఎనేబ్ుల్డ స్ాుర్ట కార్ుడ వినియోగిం మరియు ఒక కీ
మానేజ్ుింట్ ససట ిం ఈ పధకానిన స్ర్క్ిత్ింగాన్, మోసర్హిత్ింగాన్ చేస్త ాయ. ఆర్.ఎస్.బి.వై. పధకిం
యొకక కీ మానేజ్ుింట్ ససట ిం, స్ాుర్ట కార్ుడలు అసలు వయకితకి మాత్్మే చేరేలా చూస్తింది. ఈ స్ాుర్ట
కార్ుడలు జారీచేయడానిన, వాట్ వినియోగానిన ఈ వయవసి పర్యవేక్ిసత ్ింది. బ్యోమట్క్
్ పద్రి త్త వలన
అసలు లబిి దార్ులు మాత్్మే స్ాుర్ట కార్ుడన్ వాడగలర్ు.
పో రరబిలిటీ - ఆర్.ఎస్.బి.వై. పధకిం యొకక మరో ముఖయమైన లక్ష్ణిం ఏమిటింటే ఒక జిలాోలల
నమోదెైన లబిద దార్ుడు త్న స్ాుర్ట కార్ుడన్ భార్త్దేశింలల ఈ పధకిం పరిధిలలనికి వచేే ఏ
ఆస్పత్త్లలనైనా వినియోగిించ్కోవచ్ేన్. ఇింద్ర్వలన ఒక పా్ింత్ిం న్ిండి మరొక పా్ింతానికి వలస
వళ్ళే పతద్ర కుటుింబ్ాలకు ఈ పధకిం నిజింగా ఎింతో మేలు చేకూర్ుస్తింది. వలస కారిుకులకు వారి
భాగిం కవరేజీ వారితో విడిగా తీస్క్ళేడానికి వీలుగా కార్ుడన్ విడగొటేట సద్ర్పాయిం కూడా ఉింది.
నగ్దురహిత, కాగితరహిత లావాదేవీలు - ఆర్.ఎస్.బి.వై. లబిి దార్ులు డబ్ుులు లేకుిండా నియమిత్
ఆస్పత్్ లలల చికిత్స ప ింద్రగలర్ు. వార్ు కేవలిం వారి స్ాుర్ట కార్ుడన్ వారితో తీస్క్ళ్ళే వారి
వేల్ముద్ర్లతో గురితింపబ్డాల్. ఇక వైద్రయసతవలిందిించేవార్ు చికిత్సకు సింబ్ింధిించిన పతా్లననినింట్నీ
భీమాసింసి కు పింపనవసర్ిం లేద్ర్. వార్ు వారికి రావలసన మొత్త ిం గురిించిన వివరాలన్ కింపయయటర్
దాారా పింపతే వారికి ఎలకాటానిక్ పద్రి త్తలల డబ్ుు ముడుత్ ింది. ఈ విధింగా ఈ పధకిం
పత్్ర్హిత్మైనది.
పటిష్రమైన పరయవేక్షణ & మూలాయంకన వయవస్థ్ - ఆర్.ఎస్.బి.వై. ఒక పట్ష్టమైన పర్యవేక్ష్ణ &
మూలాయింకన వయవసి న్ ర్ూప ిందిస్త ో ింది. దేశవాయపత ింగా జరిగిన ఏ లావాదేవీనైనా టా్క్ చేస (జాడ తీస)
నియమిత్ కాలాలలల విశలోష్ణా నివేదికలన్ అిందిించగల విసత ృత్మైన బ్ాయక్ిండ్ (నేపధయ) సమాచార్
నిర్ాహణ వయవసి ఏరాుటులల ఉింది. ప్భుత్ాిం సతకరిించి, బ్హిర్గత్ిం చేసన పా్ధమిక సమాచార్ిం
దాారా, మధయ మధయలల ఈ పధకానిన మర్ుగుపరిచే వీలుింది. ఈ సమాచారానిన, నివేదికలన్
ప్చార్ించేయడిం అటుత్రాాత్ వేసత టిండర్ో లల పో టీ ఏర్ుడడానికి దయ హద్రపడగలద్ర్.

