ಸೆೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು

ಶ್ರೇ ಜಯದೆೇವ ಹೃದೆ್ರೇಗ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಂಶೆ ೇಧನಾ ಸಂಸೆೆ ಸರ್ಾಾರಿ ಸಾಾಮಯದ ಸಾಾಯತ್ು
ಸಂಸೆೆಯಾಗಿದತು, ಹೃದಯ ಆರೆೈರ್ೆಗಾಗಿ ಪ್ರತೆಯೇಕವಾಗಿ 1600 ಹಾಸಿಗೆಗಳನತು ಹೆ್ಂದಿದೆ. ಇಂದತ ಇದತ
ದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಆರೆೈರ್ೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ುಮ ಗತಣಮಟ್ಟದ ಸೆೇವೆ ನೇಡತವಲ್ಲಿ ಅಗರ ಸಾೆನದಲ್ಲಿದೆ. ಜಯನಗರದಲ್ಲಿ
ವಿಸಾುರವಾಗಿ 13 ಎಕರೆ ಭ್್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಹರಡಿರತವ ಜಯದೆೇವ ಆಸಪತೆರಯತ ಹೃದಯ ಆರೆೈರ್ೆಗಾಗಿ 700
ಹಾಸಿಗೆಗಳನತು ಹೆ್ಂದಿದೆ. ಇದತ ಆಗೆುೇಯ ಎಷ್ಾಯ ಪ್ರದೆೇಶದ ಹೃದಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ತಾಣವಾಗಿ ಅತ್ದೆ್ಡಡ
ರ್ೆೇಂದರವಾಗಿದೆ. ಅಲಿದೆ ಮೈಸ್ರತ, ಕಲಬತರಗಿ ಮತ್ತು ಇಎಸಐಸಿ-ಎಂಹೆಚ ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ
ಶಾಖೆಗಳನತು ಹೆ್ಂದಿದೆ.

ರ್ೆಲಸದ ಸಮಯ
ತ್ತತ್ತಾ ಹೆ್ರರೆ್ೇಗಿ ಸಮಾಲೆ್ೇಚನೆ ಸೆೇವೆಗಳು :24 X 7
ಸಾಮಾನಯ ಹೆ್ರರೆ್ೇಗಿ ವಿಭಾಗ/ ಹೆ್ಸ ಹೆ್ರರೆ್ೇಗಿ ವಿಭಾಗ - ನೆ್ೇಂದಣಿ : ಬೆಳಿಗೆೆ 8.30 ರಿಂದ
ನಗದತ ರ್ೌಂಟ್ರ್ : 24 X 7
ಆಸಪತೆರಯ ಆಡಳಿತ್ : ಬೆಳಿಗೆೆ 9.30 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 4.30ರ ವರೆಗೆ

ಲಭ್ಯವಿರತವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು
ಹೆ್ರರೆ್ೇಗಿ ಸೆೇವೆಗಳು
 ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಸೆೇವೆಗಳು -24 X 7

 24 ಗಂಟೆಗಳ ತುತುು ಸೆೇವೆಗಳು, ಐಸಿಸಿಯು
 ಇಸಿಜಿ, 2ಡಿ ಕಲರ ಡ್ಲಾಪರ, ಎಕೆ ೇಕಲಡಿುಯೇಗರಫಿ
 3ಡಿ ಎಕೆ ೇ, ಒತತಡ ಎಕೆ ೇ, ಟಿಇಇ
 ಒತತಡ ಇಸಿಜಿ, ಟಿಎಂಟಿ
 ಹೆ ೇಲಟರ ಮಲನಿಟರಂಗ್
 ಹೆಡ ಟಿಲ್ಟ ಟೆಸ್ಟಟ, ಇತ್ಲಾದಿ
 ಮಯೇಕಲಡಿುಯಲ್ ಫರಪಯಾಷನ್ಸ ಸಲಯಾನ್ಸ
 64 ಸೆಾೈಸ್ಟ ಸಿ.ಟಿ ಸಲಯಾನ್ಸ
 ಎಂಆರಐ ಸೆೇವೆಗಳು
 ದಂತ ಸೆೇವೆಗಳು(ಒಳ ರೆ ೇಗಿಗಳಿಗೆ ಮಲತರ)
 ಪ್ರಯೇಗಾಲಯ ಸೆೇವೆಗಳು : ಬಯೇಕೆಮಿಸಿರೇ / ಫೆಥಲಲಜಿ / ಮೈಕೆ ರೇಬಯಲಲಜಿ
ಮತುತ ರಕತ ಕೆೇಂದರ
 ರ್ೆ್ೇವಿಡ – 19 ಪ್ರಿೇಕ್ಷೆಗಾಗಿ - ಆಣಿಾಕ ಪ್ರಯೇಗಾಲಯ ಸೆೇವೆಗಳು
 ಮಕಯಳ ಹೃದೆ ರೇಗ ಸೆೇವೆಗಳು
 ಫರಫಿರಲ್ ವಲಾಸ್ುಯಲರ ಮತುತ ಎಂಡ್ೆ ೇ ವಲಾಸ್ುಯಲರ ಸ್ರ್ುರ ಕಲಯುಕರಮ

ಹೃದಯ ರ್ಾಯತಟ್ರೆೈಸೆೇಷನ ಪ್ರಯೇಗಾಲಯ ಸೆೇವೆಗಳು
 ಕರೆ್ೇನರಿ ಆಂಜಿಯೇಗಾರಮ್
 ಆಂಜಿಯೇಪ್ಾಿಸಿಟ
 ಸಟಂಟ ಅಳವಡಿರ್ೆ
 ವಾಲತಾಲೆ್ೇಪ್ಾಿಸಿಟ
 ಪ್ೆೇಸಮೇಕರ್
 ಸಾಧನ ಮತಚತುವಿರ್ೆ
 ಎಫಎಫಆರ್, ರೆ್ೇಟಾ, ಐವಿಯತಎಸ
 ಓಸಿಟಿ, ತಾವಿ, ಐವಿಎಲ್

ಎಲೆರ್ೆ್ರೇಫಿಜಿಯಾಲಜಿ ಸೆೇವೆಗಳು:
 ಎಲೆಕೆ ರೇಫಿಜಿಯಲಲಜಿ ಅಧ್ಾಯನ
 ರೆೇಡಿಯೇಪ್ರೇಕವನಿಿ ಅಬೆಾೇಷನ್ಸ
 ಶಲಶ್ವತ ಪೆೇಸ್ಟಮೇಕರ ಅಳವಡಿಕೆ
 ಪಲ್್ ರ್ನರೆೇಟರ ಬದಲೇಕರಣ
ತೆರದ ಹೃದಯ ಶಸರಚಿಕಿತೆೆ
 ಬೆೈಪ್ಾಸ ಸಜಾರಿ
 ಕಪ್ಾಟ್ ಬದಲ್ಲೇಕರಣ
 ಇಂಟಾರ ರ್ಾಡಿಾಯಾಕ ರಿಪ್ೆೇರಿ
 ಎಸಡಿ, ವಿಎಸಡಿ, ಪಿಡಿಎ, ಟಿಎಪಿವಿಸಿ
 ಬೆಂಟಾಲ್ನ ರ್ಾಯಾವಿಧಾನ
 ಬಿಡಿ ಗೆಿನ, ಬಿಟಿ ಷಂಟ
 ಸೆನುಂಗ್ಸೆ ರ್ಾಯಾವಿಧಾನ
 ತಾವೆೇರ್ ರ್ಾಯಾವಿಧಾನ ಇತಾಯದಿ

ವಿಸೆ್ರತ್ ವಿವಿಧ ಯೇಜನೆಗಳನತು ಅಳವಡಿಸಿರ್ೆ್ಂಡತ ರೆ್ೇಗಿಯ ಅಗತ್ಯತೆಗನತಗತಣವಾಗಿ
ಪ್ೂರೆೈಸಲಾಗಿದೆ
 ಆಯುಷ್ಲಾನ್ಸ ಭಲರತ – ಆರೆ ೇಗಾ ಕರ್ಲುಟಕ ಯೇರ್ರ್ೆ (ಎಬಿ-ಎಆರಕೆ)
 ಜೆ ಾೇತಿ ಸ್ಂಜಿೇವಿನಿ ಯೇರ್ರ್ೆ
 ಆರೆ ೇಗಾ ಭಲಗಾ ಯೇರ್ರ್ೆ
 ಕರ್ಲುಟಕ ವಿಧಲನಸ್ಭೆ ಮತುತ ವಿಧಲನ ಪರಷತ ಸ್ಚಿವಲಲಯ
 ವಿಮ (ಸಲಟರ ಹೆಲ್್ / ಬಜಲಜ ಅಲೆೈಯನ್ಸ್ / ಚೆ ೇಳಮಂಡಲಂ / ಇ-ಮಡಿಟೆಕ / ಕುಟುಂಬ
ಆರೆ ೇಗಾ ಯೇರ್ರ್ೆ / ಫ್ಯಾಚರ ರ್ನರಲ್ / ಉತತಮ ಆರೆ ೇಗಾ ಯೇರ್ರ್ೆ / ಆರೆ ೇಗಾ ಭಲರತ /
ಆರೆ ೇಗಾ ವಿಮ ಟಿಪ್ಎ / ಐಸಿಐಸಿಐ ಲೆ ೇಂಬಲಡು / ಇಫಕೆ ೇ ಟೆ ೇಕಿಯೇ/ಎಂಡಿ ಇಂಡಿಯಾ
/ ಮಡಸೆೇವ್ / ಮಡಿ ಅಸಿಸಟ / ರಕ್ಷಾ / ರಿಲಯನೆ / ಯತನೆೈಟೆಡ ಹೆಲ್ು ರ್ೆೇರ್ / ಆದಿತ್ಯ
ಬಿಲಾಾ ಆರೆ್ೇಗಯ ವಿಮ
 ರ್ೆೇಂದರ ಸರ್ಾಾರದ ಆರೆ್ೇಗಯ ಯೇಜನೆ
 ಕನಾಾಟ್ಕ ಸರ್ಾಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ
 ನೌಕರರ ರಾಜಯ ವಿಮಾ ನಗಮ (ಇಂದಿರಾನಗರ / ರಾಜಜಿನಗರ / ಪಿೇಣಯ ಮತ್ತು ಪ್ಾರದೆೇಶ್ಕ
ಕಚೆೇರಿ))
 ವಿಐಎಸಎಲ್
 ರ್ೆಎಸಆರ್ಟಿಸಿ
 ಬಿಎಂಟಿಸಿ
 ಇಸೆ್ರೇ
 ಮೈಸ್ರತ ಪ್ೆೇಪ್ರ್ ಮಿಲ್ೆ ಲ್ಲಮಿಟೆಡ.
 ಮೈಸ್ರತ ಮಿನರಲ್ೆ ಲ್ಲಮಿಟೆಡ
 ಹಟಿಟ ಗೆ್ೇಲ್ಡ ಮೈನೆ ರ್ಾರ್ಪಾರೆೇಶನ ಲ್ಲಮಿಟೆಡ
 ಕನಾಾಟ್ಲಾ ಸೆ್ೇಪ್ಸೆ ಮತ್ತು ಡಿಟ್ಜೆಾಂಟೆ ಲ್ಲಮಿಟೆಡ

 ಬಿಡಿಎ
 ಬ್ರಹತ ಬೆಂಗಳೂರತ ಮಹಾನಗರ ಪ್ಾಲ್ಲರ್ೆ
 ಬೆಂಗಳೂರತ ನೇರತ ಸರಬರಾಜತ ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿ
 ಐಟಿಐ ಲ್ಲಮಿಟೆಡ
 ಬಾಷ್
 ಬಿಎಸಎನಎಲ್ ಲ್ಲಮಿಟೆಡ ಇತಾಯದಿ.

