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പത്രകുറിപ്പ് (24.9.2022) 

 

ഭാരത സർക്കാർ ശാസത്ത സാങ്കേതിക മ്രലയത്തിനതറെ സവയം ഭരണ 

സ്ഥാപനമായ തിരുവനരപുരം ്ശീ ചി്ത തിരുനാൾ ഇൻസ്റ്റിെതെയൂട്ടത ങ്ക ാർ 

റമഡിക്കൽ സയൻസസത ആൻഡത റെകതങ്കനാളജി, കാർഡിങ്കയാളജി 

ഡിപ്പാർട്ടതറമനതെിനതറെ കീഴിലുള്ള പീഡിയാ്െികത കാർഡിങ്കയാളജി വിഭാഗം, 

രാജ്യത്തെ ആദ്യ "ഫ ാണ്ടാൻ ക്ലിനിക്ക് ഓ പി" ആരംഭിക്കുന്നു. 

 

ചില കുട്ടികളിൽ ജന്മനാ ഉണ്ടകുന്ന,  സേീർണ്ണമായ 'യൂണിറവൻ്െിക്കുലാർ  

ഹൃങ്ക്രാഗങ്ങൾ' പരിഹരിക്കുവാൻ  ഘട്ടംഘട്ടമായി റചയ്യുന്ന 

ഹൃരയശസത്ത്കിയകളുറെ  ങ്കപരാണത 'ങ്ക ാണ്ടാൻ ശസത്ത്കിയ"  അഥവാ  

'ങ്കൊട്ടൽ കാങ്കവാപൾങ്കമാണെി കണക്ഷൻ (െിസിപിസി)'. ഇത്തരം  

ശസത്ത്കിയകൾക്കത വിങ്കേയമായവറര കൃതയമായ ഇെങ്കവളകളിൽ 

പുനഃപരിങ്കശാേനാ നെത്തി   വിലയിരുത്തുന്നതിനും മികച്ച സമ്ഗ ചികിത്സാ 

നെപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സമർപ്പിത ക്ലിനിക്കാണത ്ശീ ചി്തയിൽ 

ആരംഭിക്കുന്ന  ങ്ക ാണ്ടാൻ ക്ലിനിക്കത. 

 

 കാർഡിങ്കയാളജി, കാർഡിങ്കയാവാസ്കു ലർ & റതാൊസികത സർജെി, 

കാർഡിയാകത അനസതങ്കതങ്ക്യാളജി, ഇങ്കമജിംഗത സയൻസസത, 

ഇനതെർറവൻ്ണൽ ങ്കെഡിങ്കയാളജി എന്നീ വകുപ്പുകൾ ഉൾറപ്പറെയുള്ള ്ശീ  

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


ചി്തയുറെ  'കൺറജനിറ്റൽ ഹാർട്ടത സർവീസസത' െീമിനത,  കുട്ടികളിൽ ജന്മനാ 

ഉണ്ടകുന്ന സേീർണ്ണമായ 'യൂണിറവൻ്െിക്കുലാർ  ഹൃങ്ക്രാഗങ്ങൾ' 

ചികിത്സിക്കുന്നതിൽ  മികിച്ച വവരഗതേയമുണ്ടത. 

'ങ്ക ാണ്ടാൻ ശസത്ത്കിയ"  പൂർത്തീകരിച്ച  ഇരുനൂെിലേികം  ങ്കരാഗികളാണത 

്ശീ ചി്തയിൽ ചികിത്സ നെത്തി  വരുന്നതത, അവരുറെ എണ്ണം അനുരിനം 

വർദ്ധിച്ചുറകാണ്ടിരിക്കുകയാണത. 

്ശീ ചി്തയിറല കാർഡിങ്കയാളജി വിഭാഗത്തിനത കീഴിലുള്ള 'പീഡിയാ്െികത 

കാർഡിങ്കയാളജി' വിഭാഗം ഈ ങ്ക ാണ്ടാൻ ശസത്ത്കിയക്കു 

വിങ്കേയരായവരുറെ സമ്ഗമായ പരിചരണത്തിനുള്ള  ഉത്തരവാരിത്തം 

ഏററ്റെുക്കുന്നു, അതിനു ങ്കവണ്ടിയുള്ള  വിവിേ വകുപ്പുകളുറെ  ഏങ്കകാപനം 

വിഭാവനം റചയ്യുന്ന ഒരു സമർപ്പിത പദ്ധതി ആണത  'ങ്ക ാണ്ടാൻ ക്ലിനിക്കിലൂറെ' 

യാഥാർഥയമാക്കുന്നതത. എല്ലാ തിേളാഴ്ചയും : രാവിറല ഒമ്പതു  മുതൽ  

പതിറനാന്നു   വറരയാണത  ക്ലിനികത നെത്തുവാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നതത.   

 

ങ്ക ാണ്ടാൻ ക്ലിനിക്കിനതറെ ആവശയകത: 

 

സേീർണ്ണമായ യൂണിറവൻ്െിക്കുലാർ ഹൃങ്ക്രാഗങ്ങളുമായി ജനിക്കുന്ന 

കുട്ടികളുറെ സമ്ഗ ചികിത്സയുറെ  ഒരു നാഴികക്കല്ലാണത ഘട്ടം ഘട്ടമായി 

റചയ്യുന്ന  'ങ്ക ാണ്ടാൻ സർജെി'. ഈ ങ്കരാഗവുമായി ജനിക്കുന്ന 90% കുട്ടികളും, 

'ങ്ക ാണ്ടാൻ സർജെി ചികിത്സ ഇല്ലായിരുന്നു എേിൽ, അവരുറെ ആയുസ്സത 

ആരയ വരത്ം താണ്ടില്ലായിരുന്നു  

ഈ ശസത്ത്കിയകൾ  വഴി  ജീവൻ രക്ഷിക്കുക ആണത പരമ്പോനറമേിലും,    

ശസത്ത്കിയ വഴി നിരതമിറച്ചെുക്കുന്ന പുതിയ രക്തചം്കമണം സാോരണ 

മനു്യ രക്തചം്കമണത്തിൽ നിന്നത നിരവേി സേീർണതകൾ  

നിെഞ്ഞതാണത. ശസത്ത്കിയയതക്കത ങ്കശ്ം, കുട്ടിയുറെ  ്പായം 

വർദ്ധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ചത റവല്ലുവിളികൾ ഉണ്ടാകാെുമുണ്ടത.  

മനു്യ ശരീരത്തിറല സാോരണ  രക്തചം്കമണറത്ത പിരുണയതക്കുന്ന 

രണ്ടത-പമ്പത ഉള്ള ഹൃരയം ഈ ങ്കരാഗാവസ്ഥ ഉള്ളവർക്കത  

്പാങ്കയാഗികമല്ലാത്തതിനാൽ, ശരീരത്തിനതറെ ആവശയകതകൾ 

നിെങ്കവറ്റുന്നതിനായി അവറയ  ഒറ്റ-പമ്പത രക്തചം്കമണത്തിങ്കലക്കത മാറ്റുന്നു. 

പുതിയ  രക്തചം്കമണം വളറരക്കാലം നന്നായി നെക്കുറമേിലും , മറ്റു 

്പോന അവയവങ്ങളായ  കരൾ, വൃക്ക, ശവാസങ്കകാശം, കുെൽ എന്നിവ 

പുതുതായി രൂപറപ്പട്ട രക്തചം്കമണവുമായി റപാരുത്തറപ്പെുന്നതിൽ ചില 

സേീർണതകൾ ഉണ്ടാങ്കയക്കാം. അതിനാൽ കൃതയമായ ഇെങ്കവളകളിൽ 

കാർഡിങ്കയാങ്കളാജിസതെത ഉൾപ്പറെയുള്ള വിരഗതദ്ധരുമായി പുനഃപരിങ്കശാേന 

നെത്തി ആങ്കരാഗയം വിലയിരുങ്കത്തണ്ടതാണത. എറരേിലും ്പശ്നങ്ങൾ 

ഉണ്ടാകുവാനുള്ള സാേയത ങ്കനരങ്കത്ത കറണ്ടത്തുന്നതിനും  ല്പരമായി 

പരിഹരിക്കുന്നതിനും  പുനഃപരിങ്കശാേനകൾ സഹായിക്കും. 

ക്ലിനിക്കിനതറെ ലക്ഷയങ്ങൾ: 



• ങ്ക ാണ്ടാൻ ശസത്ത്കിയയതക്കത വിങ്കേയരായ കുട്ടികളുറെയും 

മുതിർന്നവരുറെയും സമ്ഗമായ പരിചരണവും തുെർനെപെികളും ഈ 

ക്ലിനിക്കിലൂറെ ലകത് യം വയതക്കുന്നു.. 

• വിപുലമായ ഇങ്കമജിംഗും കാർഡിയാകത കത്തീറ്റവെങ്കസ്നും 

ഉൾറപ്പറെ ഉള്ള  ആവശയമായ ആേുനിക ശാസത്തീയ പരിങ്കശാേനകൾ  

സമയബന്ധിതമായി പരിഗണിച്ചുറകാണ്ടത,  ജീവിതനിലവാരം 

റമച്ചറപ്പെുത്തുക. ്ശീ ചി്തയിറല  'കൺറജനിറ്റൽ ഹാർട്ടത 

സർവീസസിറല' ങ്കജായിനതെത കാർഡിയാകത െീം അംഗീകരിച്ച 

ങ്ക്പാങ്കട്ടാങ്കകാൾ ്പകാരം ആയിരിക്കും  ഇതത നെപ്പിലാക്കുന്നതത  

 

• കാർഡിങ്കയാളജിയുറെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളും, കാർഡിയാകത സർജെി, 

കാർഡിയാകത അനസതങ്കതങ്ക്യാളജി,  ിസിക്കൽ റമഡിസിൻ, 

െീഹാബിലിങ്കറ്റ്ൻ സതറപ്യലിസ്റ്റുകൾ, വാസ്കു ലർ സർജെി, 

റെസ്പിങ്കെറ്റെി റമഡിസിൻ, റനങ്ക് ാളജി, ഗയാസതങ്ക്ൊഎൻെങ്കൊളജി, 

എൻങ്കഡാവ്കങ്കനാളജി കൺസൾട്ടൻസി എന്നിവയുറെ എല്ലാ 

വിഭാഗങ്ങളും ഉൾറപ്പെുത്തി സമ്ഗ പരിചരണം നെപ്പിലാക്കുക. 

• ങ്ക ാണ്ടാൻ സർജെി ചികിത്സക്കത  വിങ്കേയരായ ങ്കരാഗികളുറെ ഒരു 

രജിസത്െി രൂപീകരണം. 

• ങ്കരാഗികൾക്കും, മറ്റത ആങ്കരാഗയ്പവർത്തകർക്കും  വിരഗതദ്ധ  ഉപങ്കരശം 

ഫരടുന്നരിനുള്ള , ഒരു ഫപാർട്ടലായും ത്രീ ചിത്രയിത്തല ഫ ാണ്ടാൻ 

ക്ലിനിക്ക് ്പവർത്തിക്കും. റെലിറമഡിസിൻ വിഭാഗമാണത  ഇതത 

റചയ്യുന്നതത. 

"ഫ ാണ്ടാൻ ക്ലിനിക്ക് ഓ പി" ഉദ്്ഘാടനം: 2022 ത്തെപ്റംബർ 26 രിങ്കളാഴ്ച 

രാവിത്തല 08:00 മണിക്ക് ,  ത്രീ ചിത്രരിരുനാൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റയൂട്ട് ഫ ാർ 

ത്തമഡിക്കൽ െയൻെെ് ആൻഡ് ത്തടക്ഫനാളജ്ി ഡയറക്ടർ ബഹു. ഫഡാ. 

െഞ്ജ്യ് ബിഹാരി നിർവഹിക്കുന്നരാണ്. 

For more details/INTERVIEW: 

• KRISHNAMOORTHY.K.M.(DR) [PROFESSOR]  

Head , Department of Cardiology,  SCTIMST 

 

• ARUN GOPALAKRISHNAN(DR) [ASSOCIATE PROFESSOR] 

arungk@sctimst.ac.in (CARDIOLOGY DEPT): 8547609631 

 

• SANKARA GANGADHARA SARMAS (PRO IN CHARGE)  
 

9387774689 
PRO@SCTIMST.AC.IN 
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