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Press Release (10.11.2022) 

 

Thiruvananthapuram :  
 
SCTIMST launches Telemedicine follow-up for its regular patients. The registered patients can now opt for telemedicine (with audio 

and video interface) follow-up. Patients should request telemedicine consultation in advance via https://patientportal.sctimst.ac.in/, 

and slots will be allotted after getting concurrence from the clinical team. We start with limited slots for telemedicine consultations 

per day in each major speciality, per the schedule in Table 1. Patients and caregivers should ensure proper privacy in the room 

from where they join the consultation, good internet connectivity and working audio/video facilities during the one-hour slot  

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


Table 1 Schedule for Follow-up Telemedicine consultations 

Day Time Department 

Monday - Friday 2-3 PM General Review Cardiology 

Monday - Friday 4-5 PM General Review Neurology 

Monday - Friday 8-9 AM General Review Cardiac Surgery 

Monday - Friday 2-3 PM General Review Neuro Surgery 

Monday - Friday 3-4 PM Interventional Radiology 

Monday 3 -4 PM Movement Discorder 

Tuesday 12 -1 PM Neuro Muscular Clinic 

Wednesday 12 -1 PM Epilepsy I Clinic 

Thursday 12 -1 PM Memory & Neurobehaviour 

Thursday 3-4 PM Sleep Clinic 

Friday 12 -1 PM Stroke 

Friday  3-4 PM Epilepsy II Clinic 

 

In addition, SCTIMST shall soon open e-Sanjeevani doctor-to-doctor telemedicine services, the flagship free service of the Govt. of 

India.    Here doctors from anywhere in the country can discuss their complex cases with SCTIMST consultants through 

telemedicine.  

 

 



പത്രക്കുറിപ്പ് 

ഭാരത സർക്കാർ ശാസത്ത സാങ്കേതിക മ്രലയത്തിനതറെ സവയം ഭരണ സ്ഥാപനമായ തിരുവനരപുരം ്ശീ ചി്ത 

തിരുനാൾ ഇൻസ്റ്റിെതെയൂട്ടത ങ്ക ാർ റമഡിക്കൽ സയൻസസത ആൻഡത റെകതങ്കനാളജി, ്ശീ ചി്തയിൽ രജിസ്റ്റർ റചയ്തു 

ചികിത്സയിൽ ഇരിക്കുന്ന  ങ്കരാഗികൾക്കായി, വീഡിങ്കയാ ഉൾപ്പറെയുള്ള  റെലിറമഡിസിൻ പുനഃ പരിങ്കശാധന ക്ലിനികത  

പൂർണങ്കതാതിൽ ആരംഭിക്കുന്നു.  

 

ങ്കരാഗിയുറെ  മുൻകൂട്ടി ഉള്ള അഭയർഥന ്പകാരം, അതാതു വിഭാഗത്തിറല ങ്കഡാക്ടർമാർ  നിശ്ചയിച്ചു തരുന്ന 

സമയത്താണത  വീഡിങ്കയാ ഉൾപ്പറെയുള്ള  റെലിറമഡിസിൻ പുനഃ പരിങ്കശാധന ക്ലിനികത നെക്കുന്നതത . 

 

പട്ടിക 1-റല റെഡയൂൾ അനുസരിച്ചത, ഓങ്കരാ ്പധാന സതറപെയാലിറ്റിയിലും റെലിറമഡിസിൻ 

കൺസൾങ്കട്ടെനുകൾക്കായി ്ശീ ചി്തയിൽ നിന്നും,  റെലിങ്ക ാണിങ്കലാ, ഇറമയിൽ / കത്തത / അക്ഷയ റസനതെർ / 

ഓൺലലൻ  ങ്കപാർട്ടൽ മുങ്കേന തീയതിയും സമയവും ങ്കൊക്കണും എെുങ്കക്കണ്ടതാണത.   (https://patientportal.sctimst.ac.in/ ) 

www.sctimst.ac.in 

 

ങ്കരാഗിയും,  ങ്കരാഗിറയ ശു്ശൂെിക്കുന്ന വയക്തിയും  റെലിറമഡിസിൻ മുെിയിൽ  ശരിയായ റവളിച്ചം, മികച്ച ഇനതെർറനറ്റത 

കണകതറ്റിവിറ്റി, കമ്പ്യൂട്ടർ, ഒരു മണിക്കൂർ ങ്കലാട്ടിൽ ്പവർത്തിക്കുന്ന ഓഡിങ്കയാ/വീഡിങ്കയാ സൗകരയങ്ങൾ എന്നിവ 

ഉെപ്പാക്കണം.മുൻപത ങ്കഡാക്ടർ തന്ന കുെിപ്പെി, മരുന്നത കഴിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ , പരിങ്കശാധന െിങ്കപാർട്ടുകൾ എന്നിവ 

കരുങ്കത്തണ്ടതാണത.   

 

കൂൊറത, ഭാരത സർക്കാരിനതറെ മുൻനിര സൗജനയ ആങ്കരാഗയങ്കസവനമായ "ഇ-സഞതജീവനി" ങ്കഡാക്ടർ-െു-ങ്കഡാക്ടർ 

റെലിറമഡിസിൻ ങ്കസവനങ്ങളും  ഉെൻ ആരംഭിക്കും. രാജയറത്തവിറെയുമുള്ള ങ്കഡാക്ടർമാർക്കത റെലിറമഡിസിൻ വഴി 

്ശീ ചി്തയിറല  ങ്കഡാക്ടർമാരുമായി സേീർണ്ണമായ ങ്കകസുകൾ ചർച്ച റചയ്യാവുന്നതുമാണത.  

 



          പട്ടിക 1  റെലിറമഡിസിൻ കൺസൾങ്കട്ടെനുകൾക്കുള്ള റെഡയൂൾ (റപാതു അവധി ഒഴിച്ചുള്ളതത) 

 

ആഴ്ച  സമയം  വിഭാഗം 

തിേളാഴ്ച  മുതൽ റവള്ളിയാഴ്ച,   2-3 PM    ജനെൽ െിവയൂ കാർഡിങ്കയാളജി വിഭാഗം  

 

തിേളാഴ്ച  മുതൽ റവള്ളിയാഴ്ച,   4-5 PM   ജനെൽ െിവയൂ നയൂങ്കൊളജി വിഭാഗം  

 

തിേളാഴ്ച  മുതൽ റവള്ളിയാഴ്ച,   8-9 AM ജനെൽ െിവയൂ കാർഡിയാകത സർജെി വിഭാഗം  

 

തിേളാഴ്ച  മുതൽ റവള്ളിയാഴ്ച,   2-3 PM   ജനെൽ െിവയൂ നയൂങ്കൊ സർജെി വിഭാഗം  

 

തിേളാഴ്ച  മുതൽ റവള്ളിയാഴ്ച,   3-4 PM   ഇനതെർറവൻെണൽ ങ്കെഡിങ്കയാളജി വിഭാഗം  

 

തിേളാഴ്ച   3 -4 PM  മൂവതറമനതെത ഡിസതങ്കകാർഡർ നയൂങ്കൊ വിഭാഗം   

 

റചാവ്വാഴ്ച           12 -1 PM നയൂങ്കൊ മസ്കു ലർ വിഭാഗം  

 

ബുധനാഴ്ച 12 -1 PM അപസ്മാരം 1  നയൂങ്കൊ വിഭാഗം  

 

വയാഴാഴ്ച   12 -1 PM റമമ്മെി & നയൂങ്കൊ ബിങ്കേവിയർ വിഭാഗം  

 

വയാഴാഴ്ച   3-4 PM  ലീപ്പത നയൂങ്കൊ വിഭാഗം  



 

റവള്ളിയാഴ്ച                                              12 -1 PM സതങ്ക്ൊക്കത നയൂങ്കൊ വിഭാഗം  

 

റവള്ളിയാഴ്ച                                              3-4 PM    അപസ്മാരം 2  നയൂങ്കൊ വിഭാഗം 

 
 

 

 


