
 

 

સ્મીમેર હોસ્સ્િટલના ડો. અમમત િટેલે કોરોનાને મ્હાત આિી પનુઃ ફરજ િરઃ 

કોરોના સકંટમા ંસરુતના દદીઓની જીવનરક્ષા કરવી સસસવલ અને સ્મીમેર હોસ્સ્િટલની મોટી જવાબદારી: 
લોકોની સેવા કરવાનો મખુ્ય ધ્યેય છે: ડો. અસમત િટેલ 

અગ્રિમ હરોળના કોરોના વોરરયસસ ડોકટરો, િેરામેરડકલ, નસસિંગ સ્ટાફ કોરોના સામેના જગંમા ંદદીઓના 
જીવનદાતા બન્યા છે. કોરોના સામેના જગંના પ્રમખુ યોદ્ધા તરીકે કોરોનામકુ્ત બની ફરજને પ્રાધાન્ય આિતા 
હોય એવા રકસ્સાઓ ઉજાગર થઈ રહ્યા છે. આવા જ એક કોરોના યોદ્ધા છે સરુતના ડો. અસમત િટેલ. 

        દદીઓની સારવાર દરસમયાન સકં્રસમત થયલેા સ્મીમેર હોસ્સ્િટલના િીએસએમ સવભાગના 
આસસસ્ટન્ટ પ્રોફેસર ડો.અસમત િટેલ હોમ આઈસોલેશન રહી સરકારી ગાઈડલાઈન્સ મજુબ સારવાર 
મેળવીને કોરોનાને મ્હાત આિવામા ંસફળ રહ્યા છે. હોસ્સ્િટલની સનગરાની હઠેળ હોમ આઈસોલેશનમા ંિણ 
સારવાર મેળવી સ્વસ્થ થઈ શકાય છે અને કોરોનાને હરાવી શકાય છે એનુ ંઉત્તમ ઉદાહરણ ડો.અસમત િટેલ ે
પરૂૂ િાડ્ુ ંછે. 

            ડો.અસમત િટેલ જણાવે છે કે, શરૂઆતમા ંમહાનગરિાગ્રલકા સચંાગ્રલત સ્મીમેર હોસ્સ્િટલના 
કોસવડ-૧૯ હોસ્સ્િટલના કોસવડ-૧૯ના વોડસમા ંહુ ંફરજ બજાવતો હતો. ત્યાર બાદ નોથસ ઝોનમા ંકોરોના 
સકં્રમણ વધતા કોરોના સનયતં્રણની સવશેષ ફરજ સોંિવામા ંઆવી હતી. તા.૧૬મેથી નોથસ ઝોનના શહરેી 
આરોગ્ય સવભાગમા ંફરજ બજાવી રહ્યો હતો. ગત તા.૦૩ જુલાઈના રોજ કોરોનાના પ્રાથસમક લક્ષણ જેવા કે, 

ખાસંી, તાવ અન ેશરીરમા ંનબળાઈ આવતા સ્મીમેરની દેખરેખ હઠેળ હોમ ક્વોરન્ટાઈન થયો હતો. ત્યાર 
બાદની સારવાર ઘરે જ મેળવી હતી. હોમ આઈસોલેશન દરસમયાન તગ્રબયતમા ંસધુારો િણ જણાયો 
હતો. છ-સાત રદવસ બાદ ફરી શ્વાસ લેવામા ંતકલીફ જણાતા સ્મીમેર હોસ્સ્િટલમા ંકોસવડ એન્ન્ટજેન ટેસ્ટ 
કરાવ્યો અને એચઆર સસટી કરાવતા ટકા કોસવડની અસર દેખાઈ હતી. જેથી ૧૪  રદવસ ઘરે આઈસોલેટ 
થઈ સારવાર મેળવી હતી. ૧૪ રદવસ બાદ સપંણૂસ સ્વસ્થ થઈ ફરજ િર જોડાઈ ગયો હતો. 

              તેમણે વધમુા ંજણાવ્્ુ ંકે, કોરોના મહામારીના સમયમા ંદદીઓને સ્વસ્થ કરવામા ંતેમજ સમાજને 
આરોગ્યપ્રદ રાખવાની ફરજ સનભાવીએ છીએ. ત્યારે દદીઓ અને તેમના સ્વજનોને કંઈ રીતે મદદરૂિ  થઈ 
શકીએ તે મારૂ લક્ષ્ય રહ્ુ ંછે. સકં્રમણને અટકાવવાના ભાગરૂિે મારા ઉચ્ચ અસધકારી ડો. નાયકજીએ એમની 
ટીમમા ંસામેલ કયો. કોરોના સનયતં્રણની કામગીરી કરીને સતંોષ થયો.  

હુ ંડોક્ટર તરીકે સરુત મહાનગરિાગ્રલકા આભાર માનુ ંછ ંકે સવકટ િરરસ્સ્થસતમા ંમને હોમ આઈસોલેશનમા ં
સાથ સહકાર આિતા ંમાત્ર ૧૪ રદવસમા ંસાજો થઈ ફરજ િર હાજર થયો છ.ં 



 

 

સરુતનુ ંઆરોગ્ય તતં્ર નાણા સવભાગના સગ્રચવ અને ખાસ ફરજ િરના અસધકારીની શ્રી સમગ્રલિંદ 
તોરવણે, સરુત મ્્.ુકસમશનરશ્રી બછંાસનસધ િાની તેમજ સ્મીમેર હોસ્સ્િટલના નોડલ અસધકારી અને નાયબ 
વનસરંક્ષકશ્રી પસુનત નૈયરના માગસદશસન અને પ્રોત્સાહનથકી કોરોનાના દદીઓને સારવારમા ંપે્રરકબળ મળ્ુ ં
છે. તેમના પ્રયાસોથી હોમ આઈસોલશેન અને કોમ્્સુનટી કોસવડ આઈસોલેશન સેન્ટરોમા ંખબુ સારા 
િરરણામો મળી રહ્યા છે. 


