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Press Release  

(18.01.2023) 

 

“Back to the Basics”  

Simulator based training course on the fundamentals of cardiac 

interventions 

 

Thiruvananthapuram :  

 

The Department of Cardiology, SCTIMST is conducting the 10th annual 

“Back to the Basics” Simulator based training course on the fundamentals of 

cardiac interventions on 20, 21, 22 January, 2023.   

 

The key areas covered include various aspects of diagnostic and 

interventional procedures in patients with coronary artery disease, valvular heart 

diseases and related imaging. Basics of invasive approaches to common 

congenital heart diseases affecting newborns through pediatric age group to 

http://www.sctimst.ac.in/


adulthood are being discussed. Sessions on Implantation of artificial pacemakers 

and other devices for patients with disorders of heart rhythm and conduction is 

another highlight of the course. 

The special feature of this program is the use of simulators to provide 

hands-on experience for the trainees. These simulators provide real case scenarios 

of clinical presentations as well as the related complications and help the trainees 

to learn how to manage them. The key attractions  this year are simulator sessions 

on percutaneous (non-surgical) aortic valve replacement, Laser angioplasty, CT 

imaging and Wetlab sessions cardiac anatomy, wet model on Rotablation and 

advanced intracoronary imaging and physiology assessment. Demos of Cardiac 

support devices like IABP, ECMO and Impella will be there this year.  

 

200 early career and in-training cardiologists are participating from across 

India and from neighboring countries.  The faculty is drawn among the alumni of 

the department of cardiology of SCTIMST from across the country who are 

experts in the various subspecialties of cardiology. The faculty and trainees also 

participate in clinical case evaluation and management discussions. A Course 

book and a CD containing all the deliberations during the conference will be 

distributed to all the participants.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Malayalam Version: 

  

'ബാക്ക് ടു  ദി ബബസിക്സ്' 

കാർഡിബ ാളജി  ട്രട ിനിിംഗ് ബകാഴ്സ് 

 
ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാൾ  ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫ ാർ മെഡിക്കൽ സയൻസസ് 

ആൻഡ് മെകഫനാളജിയിൽ കാർഡിഫയാളജി വിഭാഗത്തിമെ 

ഫനതൃതവത്തിൽ വിവിധ കാർഡിഫയാഫളാജി ശ്രശ്കിയകളുമെ  

സിെുഫേറ്റ്റുകൾ ഉൾമെെുത്തിമക്കാണ്ടുള്ള 'ബാക്ക് െു  ദി ഫബസികസ്'  

എന്ന മശ്െയിനിിംഗ് ഫകാഴ്സിമെ രത്താിം ഫകാൺമ റൻസ് 2023 ജനുവരി 
20,21,22 തീയതികളിൽ നെക്കുന്നു .   
 

ഇതിൽ ഹൃദയാഘാതിം, വാൽവ് ഫരാഗങ്ങൾ, ജന്മനാേുള്ള ഹൃഫശ്ദാഗങ്ങൾ 

തുെങ്ങിയവയുമെ ഫരാഗനിർണയത്തിമെയുിം നൂതനൊയ 

ചികിത്സാരീതികളുമെയുിം രരിരീേനിം സിെുഫേറ്റ്ർ െുഫേന ഈ 

രില്രരാേയിൽ ഉൾമെെുത്തിയിട്ടുണ്ട്  
 

നവജാതരിരുക്കൾ െുതൽ െുതിർന്നവമര വമര ബാധിക്കുന്ന ജന്മനാേുള്ള 

ഹൃഫശ്ദാഗങ്ങമളക്കുറിച്ുിം ഇതിൽ രരിരീേനിം നൽകുിം. ഹൃദയ 

താളത്തിേുിം െറ്റ്ു അനുബന്ധ ശ്രവർത്തനങ്ങളുമെ തകരാറുകൾക്കുിം 

രരിഹാരൊയി ഹൃദയത്തിൽ ഘെിെിയ്ക്ക്കുന്ന  കൃശ്തിെ 

ഫരസ്ഫെക്കറുകളുിം െറ്റ്് ഉരകരണങ്ങമളയുിം കുറിയ്ക്ച്ുള്ള  സിെുഫേറ്റ്ർ 

രില്രരാേകൾ ഈ ഫകാഴ്സിമെ ശ്രധാന ആകർഷണങ്ങളാണ്. 

 

സിെുഫേറ്റ്റുകൾ ഉരഫയാഗിച്ുള്ള  രരിരീേനൊണ്     ഈ ഫശ്രാശ്ഗാെിമെ 

ശ്രഫതേകത. ഇത് ഓഫരാ ശ്രശ്കിയകൾ  മചയ്യുഫപാൾ ഫരാഗികളിൽ 

ഉണ്ടാഫയക്കാവുന്ന അരകെ സാഹചരേങ്ങമള എങ്ങമന 

രരിഹരിയ്ക്ക്കണമെന്നു സിെുഫേറ്റ്റുകളിേൂമെ രരിരീേിച്് രഠിക്കാൻ 

മശ്െയിനികമള സഹായിക്കുന്നു. മരർകേുഫട്ടനിയസ്  അഫയാർട്ടിക വാൽവ് 

റീഫേസ്മെൻറ്  (രസ്ശ്തശ്കീയ കൂൊമത ഹൃദയത്തിന്മറ അഫയാർട്ടിക 

വാൽവ് ൊറ്റ്ിവയ്ക്ക്കൽ), ഫേസർ ആൻജിഫയാോസ്റ്റി, സിെി ഇഫെജിിംഗ് 

ആൻറ്  മവറ്റ്്്ോബ് മസഷനുകൾ (കാർഡിയാക അനാട്ടെി) മവറ്റ്് ഫൊഡൽ 

ഓൺ മറാട്ടാഫേഷൻ, അഡവാൻസ്ഡ് ഇൻശ്ൊമകാഫറാണറി ഇഫെജിിംഗ്, 

 ിസിഫയാളജി അസസ്മെന്റ് എന്നിവമയക്കുറിച്ുള്ള സിെുഫേറ്റ്ർ 

മസഷനുകളാണ് ശ്രധാന രരിരീേനങ്ങൾ.   

 

ഹൃദയരരിക്ഷീണത സെയത്ത് ഹൃദയത്തിമെ ശ്രവർത്തനങ്ങമള 

സജീവൊക്കാനായി സഹായിക്കുന്ന ഉരകരണങ്ങളായ ഐഎബിരി, 



ഏകമൊ, ഇoമരേല തുെങ്ങിയ ഉരകരണങ്ങളുമെ രരിരീേനവുിം 

രില്രരാേയുിം  ഉൾമെെുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 
 

അെുത്തിമെ കാർഡിഫയാളജി മശ്െയിനിിംഗ് കഴിഞ്ഞവരുിം ഇഫൊൾ 

രഠിച്ുമകാണ്ടിരിയ്ക്ക്കുന്നവരുൊയ ഭാരതത്തിൽ  നിന്നുിം 

അയൽരാജേങ്ങളിൽ നിന്നുൊയി 200  കാർഡിഫയാളജിസ്റ്റുകൾ ഇതിൽ 

രമെെുക്കുന്നു.  ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫ ാർ മെഡിക്കൽ 

സയൻസസ് ആൻഡ് മെകഫനാളജിയിമേ കാർഡിഫയാഫളാജി വിഭാഗത്തിൽ 

നിന്നുിം രരിരീേനിം ഫനെി രാജേത്തിമെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ 

ഫസവനെനുഷ്ഠിയ്ക്ക്കുന്ന വിദഗ്ധരായ  രൂർവ വിദോർഥികൾ ആണ് 

രരിരീേന രരിരാെികൾക്ക് ഫനതൃതവിം നൽകുന്നത്.   ാക്കൽറ്റ്ിയുിം 

മശ്െയിനികളുിം ക്ലിനിക്കൽ ഫകസുകളുമെ  ചർച്കളിേുിം രമെെുക്കുന്നു. 
ഫകാഴ്സ് ബുക്കുിം ഫകാൺ റൻസിമേ എേലാ മസഷനുകളുിം അെങ്ങിയ 

സിഡിയുിം രമെെുക്കുന്ന എേലാവർക്കുിം വിതരണിം മചയ്യുിം.   

 
 

 
ഡ ോ ഹരികൃഷ്ണൻ എസ്, പ്രോഫസർ, കോർ ിഡ ോളജി, ഓർഗനൈസിിംഗ് പസ്കട്ടറി 
 

ഡ ോ കൃഷ്ണമൂർത്തി പക എിം,  എച്്ച ഒ  ി  കോർ ിഡ ോളജി 
 

ഡ ോ സഞജ് ് ബിഹോരി,  

എസ് സി ടി ഐ എിം എസ്് ടി    റക്ടർ. 

 
 
 
For Details/Interview/Special programs:  
 
Dr Harikrishnan S, Professor, Cardiology, Organizing secretary 
drhari@sctimst.ac.in  

9895125101 

 
Dr Krishnamoorthy KM HOD Cardiology  
 
Dr Sanjay Behari, Director, SCTIMST.  
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