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Press Release 

ഭാരതത്തിൽ ആദ്യമായി കാർഡിയ ാളജി സബ്-
സ്പെഷ്യാലിറ്റികൾക്ക് മാത്തമായി ഉള്ള 
പുനഃപരിശ ാധനാ ക്ലിനിക്കുകൾ ത് ീ ചിത്തയിൽ  

ഉദ്ഘാടനം പെയ്യുന്നു: 
 

തിരുവനന്തപുരം  ശ്രീ ചിശ്ത തിരുനാൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫ ാർ 

മെഡിക്കൽ സയൻസസ് ആൻഡ് മെകഫനാളജിയിൽ 

കാർഡിയ ാളജി സബ്-സ്പെഷ്യാലിറ്റികൾക്ക് ൊശ്തൊയി 

ഉള്ള പുനഃപരിഫരാധനാ ക്ലിനിക്കുകൾ ബഹു. ഡ റക്ടർ, 

പ്ൊഫ. (യഡാ). അജിത് കുമാർ ആഗസ്് 2,  2021, തിങ്കളാഴ്ച 

രാവിമെ ഒന്പ് െണിക്ക്  ഉദ്ഘാടനം പെയ്യുന്നു 

(ഫകാവിഡ് ഫശ്പാഫട്ടാഫക്കാൾ അനുസരിച്ചു) . 

 

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


ഹൃഫശ്രാഗ ചികിത്സാ വിരഗ്ദ്ധർ യമൽയനാട്ടം വഹിക്കുന്ന 

പുനഃപരിഫരാധനാ ക്ലിനിക്കുകളിൽ  സെശ്ഗ യ ാഗി 

െ ിെ ണവും ക്ലിനിക്കൽ ഗയവഷ്ണവും 

യ്ൊത്സാഹിപ്പിക്കും. 

 

ഇതാദ്യമാ ാണ് ഭാരതത്തിൽ കാർഡിയ ാളജി സബ്-

സ്പെഷ്യാലിറ്റികൾക്ക് ൊശ്തൊയി ഉള്ള പുനഃപരിഫരാധനാ 

ക്ലിനിക്കുകൾ, പൊതുയമഖലാ ആശുെ്തി ിൽ 

ആ ംഭിക്കുന്നത്. 

 

ശ്രീ ചിശ്ത തിരുനാൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കാർഡിയ ാളജി 

വിഭാഗത്തിൽ ഒരു തവണ എങ്കിെും  ജിസ്റ്റർ പെയ്തിട്ടുള്ള 

ഫരാഗികൾക്കാണ് ഈ ചികിത്സാ സൗകരയം െഭിക്കുന്ന്. 

 

 ആരുപശ്തിയിൽ ഫനരിൽ വരാൻ ശ്പയാസെുള്ളവർക്കു ഇ-

കൺസൾയട്ടഷ്നുള്ള സൗക യവും ലഭയമാണ്  

 

ക്ലിനിക്കുകൾ ഇപ്െകാരമാ ിരിക്കും: 

 

െുതിർന്നവരിൽ ജന്മനാ കാണമെെുന്ന ഹൃരയ 

തകരാറുകൾക്കുള്ള ക്ലിനിക : (തിങ്കളാഴ്ച, രാവിമെ 9 : 30 

െുതൽ 12 : 30 വമര ) 

ഹൃഫശ്രാഗ ശ്പതിഫരാധത്തിനുള്ള ക്ലിനിക : (തിങ്കളാഴ്ച, ഉച്ചക്ക് 

ഫരഷം 1 :00  െുതൽ വവകിട്ട്  4 :00 വമര ) 

  



ഹൃരയാഘാത സംബന്ധിയായ െക്ഷണങ്ങൾക്കുള്ള ക്ലിനിക : 

(മചാവ്വാഴ്ച , രാവിമെ 9 : 30 െുതൽ  വവകിട്ട് 4 :00 വമര ) 

  

ഹൃരയ വാൽവ് തകരാറുകൾക്കുള്ള ക്ലിനിക : (ബുധനാഴ്ച , 

രാവിമെ 9 : 30 െുതൽ 12 : 30 വമര) 

 

ഹൃരയഘെനാ  വവകെയങ്ങൾക്കുള്ള ക്ലിനിക : (ബുധനാഴ്ച , 

ഉച്ചക്ക് ഫരഷം 1 :00  െുതൽ  വവകിട്ട് 4 :00 വമര ) 

  

ഹൃരയതാളത്തിമെ തകരാറുകൾക്കുള്ള ക്ലിനിക : (വയാഴാഴ്ച  , 

രാവിമെ 9 : 30 െുതൽ വവകിട്ട് 4 :00  വമര) 

  

നവജാത രിരുക്കളിമെ ഹൃരയ തകരാറുകൾക്കുള്ള ക്ലിനിക : 

(മവള്ളിയാഴ്ച രാവിമെ 9 : 30 െുതൽ 12 : 30 വമര)  

 

രിരുക്കളിമെ ഹൃരയ തകരാറുകൾക്കുള്ള ക്ലിനിക:   

(മവള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചക്ക് ഫരഷം 1 :00  െുതൽ വവകിട്ട് 4 :00വമര ) 

 

ശ്ഭൂണാവസ്ഥയിമെ ഹൃരയതകരാറുകൾക്കുള്ള ക്ലിനിക  

(ശ്പവർത്തി രിന രനിയാഴ്ച രാവിമെ 9 : 30 െുതൽ 12 : 30 വമര) 

 

െുതുതാ ി  ൂെീക ിച്ച ഈ ക്ലിനിക്കുകൾക്ക് െുറയമ, 

നിലവിലുള്ള കാർഡിയ ാളജി ക്ലിനിക്കുകൾ - യെസ് യമക്കർ 

ക്ലിനിക് (പൊവ്വാഴ്െ), ഹൃരയ സ്തംഭന ചികിത്സാ ക്ലിനിക് 



(ബുധനാഴ്െ), ഹൃരയസ്പന്ദന തകരാറുകൾക്കുള്ള / ഉപകരണ 

ചികിത്സാ  ക്ലിനിക   (വയാഴാഴ്െ) എന്നിവ തുെരുന്നതുൊണ്. 

കൂെുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്: 04712524533 / 180 / 415 / 535,  
ഇമെയിൽ:sct@sctimst.ac.in 

 

 

 

 

 

 


