
ಪರ್ಕಟಣೆಗಾಗಿ 
 

ಬಸವೇಶವ್ರ ಆಸಪ್ತೆರ್ಯ ಲ್ 
ಇಂಡಿಯಾನಾ ಎಸೆಜ್ಎಂ ಹಾಟ್ರ್ ಸೆಂಟರ್ ಮತುತ್ ಕಾಯ್ತ್ ಲಾಯ್ಬ್ ಆರಂಭ 

 

ಚಿತರ್ದುಗರ್ : ಜ. 31 - ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದ ಆಕ ಮ್ಕಗಳೆಂದರೆ ಅಪಘಾತ, ಹೃದಯಾಘಾತಗಳು. ಇವುಗಳ ಬಗೆಗ್ ಸದಾ ಎಚಚ್ರಿಕೆ 
ವ ಸಬೇಕು ಎಂದು ಡಾ. ವಮೂತಿರ್ ಮುರುಘಾ ಶರಣರು ಹೇ ದರು. 

ಬಸವೇಶವ್ರ ಆಸಪ್ತೆರ್ಯ ಲ್ ಮಂಗಳೂರಿನ ಇಂಡಿಯಾನಾ ಆಸಪ್ತೆರ್ಯ ಸಹ ೕಗದೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಸಲಾದ ಇಂಡಿಯಾನಾ 
ಎಸ್.ಜೆ.ಎಂ. ಹಾಟ್ರ್ ಸೆಂಟರ್ ಮತುತ್ ಕಾಯ್ತ್ ಲಾಯ್ಬ್ ಉದಾಘ್ಟನಾ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ಲ್ ಭಾಗವ  ಮಾತನಾಡಿದರು. 

ಹೃದಯವು ನಮಮ್ ಮುಖಯ್ ಭಾಗ. ಧಾಮಿರ್ಕ ನೇತಾರರಿಗೂ ಹೃದಯಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆ, ಮಧುಮೇಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಇವೆ. ಶೇ 
80ರಷುಟ್ ಧಾಮಿರ್ಕ ನೇತಾರರು ಮಧುಮೇಹ ಮತುತ್ ಹೃದಯಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗ ಂದ ಬಳಲುತಿತ್ದಾದ್ರೆ. ಎಷೆಟ್ೕ ರ್ೕಮಂತ, 
ಮುತಸ್ದಿಧ್, ಯಾರೇ ಇರ  ಆರೋಗಯ್ದ ಬಗೆಗ್ ಕಾಳಜಿ ಬೇಕು. ಸಾವ್ಮಿಗ ಗೆ ಜೀವ ಇದೆ, ಭಾವ ಇದೆ ಎನುನ್ವುದನುನ್ ಜನರು 
ಮರೆಯುತಾತ್ರೆ. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕೆಕ್ ಪರ್ಸಾದ ಮಾಡಬೇಕು, ಗಭರ್ಗುಡಿಯ ಲ್ ಕಿಟಕಿಗಳು ಇರುವುದಿಲಲ್. ಅವರು ಆರತಿ ತಟೆಟ್ 
ಬೆಳಗಿ, ಕಪೂರ್ರ ಬೆಳಗಿ ಆ ಹೊಗೆಯಿಂದ ಪೂಜಾರಿಗಳು ಸತಿತ್ರುವ ಸಂದಭರ್ಗಳು ಹೆಚಿಚ್ವೆ. ಮಾನವ ಪರ್ಯತನ್ 90ರಷುಟ್ ದೇವರ 
ಪರ್ಯತನ್ 10ರ ಟ್ರಬೇಕು. ವೈದಯ್ರು ಚ ಸುವ ದೇವರುಗಳು. ನಮಗೆ ಜೀವದ ಬೆಲೆ ಗೊತಾತ್ಗಬೇಕು. ಪಾರ್ಣದ ಕಾಳಜಿ ಮುಖಯ್. 
ಭಾರತೀಯರು ಶುಚಿ ಪಿರ್ಯರೇನೋ ಗೊತಿತ್ಲಲ್ ಆದರೆ ರುಚಿ ಪಿರ್ಯರು. ಚೆನಾನ್ಗಿ ತಿನುನ್ತತ್ ಟಿ  ಮುಂದೆ ಕು ತು ಶರೀರವನುನ್ 
ದಪಪ್ವಾಗಿ ಕೊಂಡು ಆರೋಗಯ್ ಕೆಡಿ ಕೊಳುಳ್ತಾತ್ರೆ. ನಮಮ್ ಆಸಪ್ತೆರ್ಯಿಂದ ಉತತ್ಮ ಸೇವೆ ಕೊಡುತೆತ್ೕವೆ. ಅದರ 
ಸದುಪ ೕಗವನುನ್ ಎಲಲ್ರು ಬಳ ಕೊಳಳ್ಬೇಕು ಎಂದು ಹೇ ದರು. 

ಶಾಸಕ ಜಿ.ಹೆಚ್. ತಿಪಾಪ್ರೆಡಿಡ್ ಮಾತನಾಡಿ, ನಾವು ಚಿಕಕ್ವರಿದಾದ್ಗ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ವೆಲೂಲ್ರು ಕಡೆ 
ಹೋಗುತಿತ್ದದ್ರು. ಆದರೆ ಈಗ ಅದು ಜಿಲೆಲ್ಗ ಗೂ ಕಾ ಟಿಟ್ರುವುದು ಸಂತಸ. ಅಮೆರಿಕದ ಲ್ ಅನೇಕ ಖಾಯ್ತ ವೈದಯ್ರು 
ಭಾರತೀಯರು. ಭಾರತದ ಲ್ ಶೇ. 90ರಷುಟ್ ಮಂದಿ ಬಡತನದಿಂದ ಕೂಡಿದಾದ್ರೆ. ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಆರೋಗಯ್ ಪಾ ಗಳು ಬೇಕು. 
ಕಾರಣ ಅವರಿಗೆ ಆಸಪ್ತೆರ್ಯ ಖಚುರ್ ಭರಿಸಲು ಸಾಧಯ್ವಾಗುವುದಿಲಲ್. ದೇಶದ ಲ್ ಆರೋಗಯ್ ಕಾಡ್ರ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ಆಪರೇಷನಗ್ಳು 
ನಡೆಯಬೇಕು. ಬಸವೇಶವ್ರ ಆಸಪ್ತೆರ್ಯ ಲ್  ಡಾಕಟ್ರ್ ದೇವರಾಗಿ ಬಂದು ಒಬಬ್ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗೆ 
ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಬದುಕಿ ದರು ಎಂಬುದೇ  ಸಂತೋಷ. ಎಲಲ್ ವಗರ್ದವರಿಗೂ ಕಡಿಮೆ ದರದ ಲ್ ವೈದಯ್ಕೀಯ ಸೌಲಭಯ್ 
ಗುವಂತಾಗ  ಎಂದರು. 

ಡಾ. ಯೂಸಫ್ ಕುಂಬೆಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, ನಾವು ದಲ ಬಾರಿಗೆ ಚಿತರ್ದುಗರ್ದ ಲ್ ಕಾಯ್ತ್  ಲಾಯ್ಬ್ ಮಾಡಿದೆದ್ೕವೆ. ನನಗೆ ಇಂದು 
ಅತಯ್ಂತ ಸಂತಸದ ದಿನ. ಚಿತರ್ದುಗರ್ದ ಲ್ ಹಲವು ರೀತಿಯ ವೈದಯ್ಕೀಯ ಚಿಕಿತೆಸ್ಗಳ ಕೊರತೆ ಇದೆ.ಕಾಯ್ತ್ ಲಾಯ್ಬ್ ಅತಯ್ಂತ 



ದುಬಾರಿಯಾದುದು. ಇ ಲ್ ಅತಯ್ಂತ ಬಡವರಿಗೆ ಉತತ್ಮ ಸೌಲಭಯ್ ಒದಗಿಸಬೇಕೆಂಬ ಉದೆದ್ೕಶ ಇದೆ. ಇದರ ಸದುಪ ೕಗವನುನ್ 
ಜನರು ಪಡೆದುಕೊಳಳ್ಬೇಕು. ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾಡ್ರ್ ಅಥವಾ ಆರೋಗಯ್ಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಇನೂಸ್ರೆನಸ್ಗ್ಳು ಇದದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ 
ಅನುಕೂಲವಾಗುತತ್ದೆ. 40 ವಷರ್ದವರಿಗೆ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದರೆ ಉತತ್ಮ ಟಿರ್ೕಟೆಮ್ಂಟ್ ಕೊಟಟ್ರೆ ಮತೆತ್ 40 ವಷರ್ 
ಬದುಕಬಹುದು ಎಂದು ತಿ ದರು. 

ಜಿಲಾಲ್ ೕಸ್ ವರಿಷಾಠ್ಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಅರುಣ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಬೇರೆ ರಾಷಟ್ರ್ಗ ಗೆ ಹೋ ದರೆ ಭಾರತದ ಲ್ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವಯ್ವಸೆಥ್ 
ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಜನರು ೕಸ್ ಸೆಟ್ೕಷನ್, ಕೋಟ್ರ್, ದೇವಸಾಥ್ನಕೆಕ್ ಹೋಗದಿರಬಹುದು ಆದರೆ ಆಸಪ್ತೆರ್◌ೆಗೆ ಬರುತಾತ್ರೆ. 
ನಮಗೆ ಆರೋಗಯ್ ಮತುತ್ ಕಷ್ಣ ಬಹಳ ಮುಖಯ್. ವೈದಯ್ರ ಲ್ ಸಹ ರೋಗಿಗೆ ತಕಷ್ಣ ಸಪ್ಂದಿಸುವ ಮನೋಭಾವ ಇರಬೇಕು. 
ವೈದಯ್ರು ತಮಮ್ ಜವಾಬಾದ್ರಿಯನುನ್ ಪಾರ್ಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನಿವರ್ ಸಬೇಕು ಎಂದರು. 

ಡಾ॥ ಸಂಜಯ್ ಅವರು ಹೃದಯಾಘಾತಕೊಕ್ಳಗಾಗಿ ನಿನೆನ್ ದಾಖಲಾಗಿದದ್ ದೇವಸಾಥ್ನ ಪೂಜಾರಿಗೆ ತುತುರ್ಚಿಕಿತೆಸ್ ಂದಿಗೆ 
ಆಂಜಿ ೕಪಾಲ್ಸ್ಟ್ ಚಿಕಿತೆಸ್ ನೀಡಿದದ್ರಿಂದ ಸಾ ನ ದವಡೆಯಿಂದ ಜೀವಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದಾದ್ರೆ. 

ಡಾ. ಕೆ.ಎಸ್. ಸೋಮಶೇಖರ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಹೃದಯರೋಗ ತಜಞ್ ಡಾ॥ ಮಂಜುನಾಥ್, ಡಾ॥ ಸಂಜಯ್, ಡಾ॥ ವಾಗೀಶ್, 
ಡಾ॥ ಪಾಲಾಕಷ್ಪಪ್,  ಎಸ್.ಜೆ.ಎಂ. ದಾಯ್ಪೀಠದ ಕಾಯರ್ದ ರ್ ಎ.ಜೆ. ಪರಮ ವಯಯ್, ಕಾಯರ್ನಿವರ್ಹಣಾಧಿಕಾರಿ 
ಎಂ.ಜಿ.ದೊರೆಸಾವ್ಮಿ, ಆಡ ತ ಮಂಡ  ಸದಸಯ್ರಾದ ಪಟೇಲ್ ವಕುಮಾರ್, ರ್ೕಮತಿ ಗಾಯತಿರ್ ವರಾಂ, ರ್ೕಮತಿ ರುದಾರ್ಣಿ 
ಗಂಗಾಧರ್, ಶಂಕರಮೂತಿರ್, ಬಸವೇಶ್ವರ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಡೀನ್ ಡಾ॥ ಪರ್ಶಾಂತ್ ವೇದಿಕೆಯ ಲ್ದದ್ರು. 

ಈ ಸಂದಭರ್ದ ಲ್ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದ ಲ್ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಸಮುಚಛ್ಯವನುನ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೊ ಸಲಾಯಿತು. 

ತೋಟಪಪ್ ಉತತ್ಂಗಿ ಪಾರ್ಥಿರ್ ದರು. ರ್ೕಮತಿ ಅನನ್ಪೂಣರ್ ನಿರೂಪಿ ದರು. ಡಾ॥ ಜೆ. ಪರ್ಶಾಂತ್ ಸಾವ್ಗತಿ ದರು. 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


