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Press Release 

 

ഭാരതത്തിലെ ആദ്യലത്ത ഹാർട്ട്ലെയ് െയർ (ഹൃദ്യ 

പരിക്ഷീണത) ഗവേഷണത്തിനായുള്ള 'ബവയാബാങ്ക്' 

ശ്രീ ചിശ്തയിൽ ആരംഭിച്ചു: 

 

ഹാർട്്ടഫെയ് ല്യർ  ഭാരതത്തിഫല് ഒരു പ്രധാന ആരരാഗ്യ 

പ്രശ്നമായി ഉയർന്നുവരുന്നു,  സാധാരണ ക്യാൻസറുക് 

ഫെക്കാെുും, ഹാർട്്ടഫെയ് ല്യറിനു  ഉയർന്ന മരണനിരക്കാണ് 

രാജ്യത്്ത റിരപാർട്്ട ഫെയ്യഫപടുന്നത്. അതിനാൽ ഈ 

രമഖല്യിൽ  ക്ൂടുതൽ പ്രദ്ധയുും ഗ്രവഷണങ്ങെുും  

ആവരയമായതിനാൽ രക്പ്ര സർക്കാർ ആരരാഗ്യ ഗ്രവഷണ 

സ്ഥാരനമായ  ICMR- നാഷണൽ ഫസന്റർ രൊർ അഡ്വാൻസ്ഡ ്

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


റിസർച്്ച ആൻഡ്് എക്സല്ൻസ്, തിരുവനന്തരുരും  പ്രീ െിപ്ത  

തിരുനാൾ  ഇൻസ്റ്റിറ്റയൂട്്ട രൊർ ഫമഡ്ിക്കൽ സയൻസസ ്

ആൻഡ്് ഫടക്്രനാെജ്ിക്കു, ഹാർട്്ടഫെയ് ല്യർ ബരയാ ബാങ്ക ്

ഉൾപഫടയുള്ള ഗ്രവഷണത്തിനായി അഞ്ചു  രക്ാടി രൂരയുഫട 

െണ്ട് അനുവദിച്ചിരുന്നു.   

ഗ്രവഷണത്തിന്ഫറ പ്രധാന ഘടക്മായ, 85 ല്ക്ഷും രൂര 

െില്വാക്കി സജ്ജീക്രിച്ച ഹാർട്്ടഫെയ് ല്യർ 

ഗ്രവഷണത്തിനായുള്ള രാജ്യഫത്ത ആദയഫത്ത ഹാർട്്ടഫെയ് 

ല്യർ ബരയാബാങ്കിന്ഫറ ഉദ്ഘാടനും ഫപ്രാെസർ രഡ്ാ. 

ബൽറാും ഭാർഗ്ഗവ, (ഐസിഎുംആർ ഫസപ്ക്ട്ടറി; ഡ്ി.എച്ച.്ആർ 

ഡ്ി.ജ്ി) ആഗ്സ്റ്റ് 5 വയാഴാഴ്ച വവക്ുരന്നരും 3 മണിക്ക ്

ഓൺവല്ൻ ആയി നിർവ്വഹിച്ചു. ഹൃദയ രരിക്ഷീണത 

രരാഗ്ിക്ൾക്ക് ഗ്ണയമായി പ്രരയാജ്നും ഫെയ്യുന്ന ഭാവി 

െിക്ിത്സക്െിരല്ക്കുും സാരങ്കതിക്വിദയക്െിരല്ക്കുും നഫെ 

നയിക്കുവാനുും,  ഹാർട്്ടഫെയ് ല്യർ രരാഗ്ാവസ്ഥയുള്ള 

ഭാരതത്തിഫല് ക്ുട്ടിക്ൾക്കുും  മുതിർന്നവർക്കുും മറ്റു 

രാശ്ചാതയ സമൂഹത്തിഫല് രരാഗ്ിക്െുമായുള്ള  വയതയസ്തത  

മനസില്ാക്കുവാനുും രരാഗ്ഫത്ത ക്ുറിച്ച് ഗ്രവഷക്ർക്കുള്ള 



ഉൾക്കാഴ്ച വർദ്ധിപിക്കുവാനുും ബരയാ ബാങ്ക ്

സഹായിക്കുഫമന്നുും െടങ്ങു ഉത് ഘാടനും ഫെയ്തു ഫക്ാണ്ട്  

ഫപ്രാെസർ രഡ്ാ. ബൽറാും ഭാർഗ്ഗവ അഭിപ്രായഫപട്ടു 

സൂെിപിച്ചു. 

രക്ാവിഡ്് അനന്തര രരാഗ്ങ്ങെുഫട രഠനങ്ങൾക്കുും 

െിക്ിത്സയ്ക്കുും ഹാർട്്ട ഫെയില്യർ ബരയാബാങ്ക ്

ഉരരയാഗ്പ്രദമാക്ുഫമന്ന് ഡ്ി. എസ്. റ്റി    (ഡ്ിപാർട്ടഫമന്റ് ഓെ ്

സയൻസ് ആൻറ ്ഫടക്് രനാെജ്ി) ഫസപ്ക്ട്ടറി രഡ്ാ. അരുരതാഷ് 

രർെ, അയച്ചു തന്ന സരരരത്തിൽ അറിയിച്ചു. 

 ഹാർട്്ടഫെയ് ല്യർ  ബരയാബാങ്ക് ഫമഡ്ിക്കൽ ഗ്രവഷണ 

രുംഗ്ത്്ത രുതിഫയാരു ക്ാൽഫവയ്പിന് തുടക്കും 

ക്ുറിയ്ക്കുഫമന്നുും ഹൃദയരരിക്ഷീണത രരാഗ്ിക്െുഫട 

രരാഗ്നിർണയത്തില്ുും  െിക്ിത്സയില്ുും വൻ മാറ്റും 

ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിയ്ക്കുഫമന്നുും  നീതിആരയാഗ്് ഫമമ്പറുും 

പ്രീ െിപ്ത പ്രസിഡ്ന്റുും ആയ രഡ്ാക്ടർ വി ഫക് സരസവത്്ത 

അറിയിച്ചു. 

 



ബരയാബാങ്ക ്  സൗക്രയങ്ങെിൽ 4, -20, -80 ഡ്ിപ്ഗ്ി 

പ്െീസറുക്െുും, -140 ഡ്ിപ്ഗ്ിയിൽ വർഷങ്ങരൊെും വജ്വ 

സാമ്പിെുക്ൾ സൂക്ഷിക്കാൻ ക്ഴിയുന്ന ഒരു പ്ദാവക് 

വനപ്ടജ്ൻ സുംഭരണ സുംവിധാനവുും ഉൾഫപടുന്നുഫവന്ന ്

രദ്ധതിയുഫട പ്രധാന ഗ്രവഷക്നുും ക്ാർഡ്ിരയാെജ്ി വിഭാഗ്ും 

ഫപ്രാെസറുും ആയ രഡ്ാ. ഹരിക്ൃഷ്ണൻ എസ് അറിയിച്ചു. 

നില്വിൽ 25000 ബരയാസാമ്പിൾ   സൂക്ഷിക്കാനുള്ള സൗക്രയും  

ബരയാബാങ്കിൽ ഉണ്ട് . 

 

ഓപൺ ഹാർട്്ട സർജ്റി സമയത്്ത ല്ഭിക്കുന്ന  രക്തും, ഫസറും, 

ടിഷയു സാമ്പിെുക്ൾ, ഫരരിെറൽ ബ്ലഡ്് രമാരണാ നയൂക്ലിയർ 

രക്ാരങ്ങൾ  , ഹാർട്്ടഫെയ് ല്യർ ഉള്ള രരാഗ്ിക്െിൽ നിന്ന് 

രരഖരിച്ച ജ്നിതക് സാമ്പിെുക്ൾ എന്നിവ ഹാർട്്ടഫെയ് ല്യർ 

ബരയാബാങ്കിൽ സൂക്ഷിയ്ക്കുവാനുള്ള 

ബരയാസ് ഫരസിഫമൻസിൽ ഉൾഫപടുന്നു. 

ഐസിഎുംആറിൽ നിന്നുള്ള  പ്രതിനിധി ഉൾഫപടുന്ന   

സാരങ്കതിക് ഉരരദരക് സമിതിയാണ് ബരയാബാങ്ക ്

പ്രവർത്തനും നിയപ്ന്തിക്കുന്നത്.  പ്രസ്തു ത ബരയാബാങ്ക ്



ഹാർട്്ടഫെയ് ല്യർ ഗ്രവഷണങ്ങൾക്കു മുതൽക്കൂട്്ട ആഫണന്ന ്

പ്രീ െിപ്ത തിരുനാൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റയൂട്്ട ഡ്യറക്ടർ ഫപ്രാെസർ 

അജ്ിത്ക്ുമാർ വി.ഫക് അഭിപ്രായഫപട്ടു.  

ഗ്രവഷണങ്ങൾക്കുും, രരാഗ് നിർണയങ്ങൾക്കുും    ക്ൂടുതൽ 

വയക്തതതയുും, രമാെിക്യൂല്ർ രഠനങ്ങൾക്കുും ഹൃരപ്ദാഗ് 

മൂല്ക്ാരണ അനുബന്ധ ഗ്രവഷണങ്ങൾക്കുും ഹാർട്്ടഫെയ് 

ല്യർ ബരയാ ബാങ്ക ് നിർണായക് രങ്കു വഹിക്കുഫമന്നുും 

ഫപ്രാെസർ അജ്ിത്ക്ുമാർ അറിയിച്ചു  

 

സാമ്പിെുക്ൾ ദാനും ഫെയ്യാൻ തയ്യാറുള്ള രരാഗ്ിക്െിൽ 

നിന്നുള്ള സെതരപ്തും അനുസരിച്ചാണ്   ബരയാ-

സാമ്പിെുക്ൾ രരഖരിക്കുന്നത്. െിസിരയാെജ്ിക്കൽ 

അെവുക്ൾ, ഇസിജ്ി രരാല്ുള്ള ഇരമജ്ിുംഗ് ് ഡ്ാറ്റ, 

എരക്കാക്ാർഡ്ിരയാപ്ഗ്ാെി,  എുംആർഐ, രരിരരാധന  

വിവരങ്ങൾ  എന്നിവ ക്ലിനിക്കൽ ഡ്ാറ്റയുമായി 

ബന്ധിപിക്കുക്യുും ഫെയ്യുന്നതാണ് .  

 



ബന്ധഫപട്ട ഗ്രവഷണങ്ങെിൽ താൽപരയമുള്ള മറ്റു 

ഗ്രവഷക്ർക്കുും ക്ലിനിക്കുക്ൾക്കുും പ്രീ െിപ്തയിഫല് 

ഗ്രവഷണ രദ്ധതിഫക്കാപും  സഹക്രിക്കാവുന്നതുമാണ്. 

ഹൃദയ രരരിക്െുഫട  ക്ട്ടി ക്ൂടുന്നത് ക്ാരണും ഉണ്ടാക്ുന്ന 

ഹാർട്്ടഫെയ് ല്യറിഫന ക്ുറിച്ചുള്ള  (വഹപർരപ്ടാെിക്ക ്

ക്ാർഡ്ിരയാമിരയാപതി)  ഗ്രവഷണത്തിനായി ഇൻസ് ഫറ്റും 

ബാുംഗ്ലൂരുമായി പ്രീ െിപ്ത ബരയാബാങ്ക് ധാരണാരപ്തും ഒപിട്ടു 

ക്ഴിഞ്ഞു. 

 ഗ്രവഷണങ്ങെിൽ  എല്ലാ ധാർെിക് മാർഗ്ഗനിർരേരങ്ങെുും 

രാല്ിരക്കണ്ടതുണ്ട്, ക്ൂടാഫത പ്രീ െിപ്തയുഫട - യുഫട TAC / IEC  

(എത്തിക്സ് ക്െിറ്റി) അുംഗ്ീക്രിക്കുക്യുും രവണും. 

 



 

  


