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ಇ (                    )           -            

(  ಇ)           -             ( ಇಇ),          ಹಹ   

                                            

           ಇ   ,                      , ದೇ     , 

ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಷಱಹಯಿತು. 

ಎಱಹಿ ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿಯ ಮೇಲೆ, ಸಿಮುುಲೆೇವನ್ ಱಹುಬ್ ನಲ್ಲಿ ಕಲೆಯ 

ಸಿಿತಿಯ ಬಗೆೆ ರಿಶಕರಣೆ ಮಹಡುು  ,      ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಈ 

ಕಹಯಹಾಗಹರು ವಿಶಿಶಟವಹಗಿತುು. 

 

ಡಹ.ಮುಮಹುಜ್ ಅರ ಪ್ಹರಥಾನೆ  ದಿಗೆ ಕಹಯಾಕರಮು ಪ್ಹರರಂಭವಹಯಿತು. 

ಮುಖ್ು ಅತಿಥಿಯಹಗಿ ಡಹ.ಟಿ.ಎ.ಪ್ಹಟಿೇಲ್, ಬಂಗಳೂರಿನ ಫ ೇಟಿಾಸ್ ಆಷಪತ್ರರಯ 

ಕನಸಲೆಟಂಟ್ ಕಹರ್ಡಾಯಹಕ್ ಅರಿಳಿಕೆ ತಜ್ಞ ಮತುು ಡಹ.ವಂಕಟಗಿರಿ.ಕೆ.ಎಂ., 

ಅಧುಕ್ಷರಹಗಿ ಚುನಹಯಿತರಹದರು, ಐಎಸ್ಎ (ಇಂರ್ಡಯನ್ ಸೂಸೈಟಿ ಆಫ್ 

ಅರಿಳಿಕೆ) ರಹಷ್ಟ್ರೇಯ, ಕಹಯಾಕರಮದ ಅಧುಕ್ಷತ್ರ ಹಿಸಿದದರು . ಗರರವಹನಿತತ 

        ಡಹ.ಎಂ.ಎಸ್. ಮೂಷ   , ಯೆನೆಪ ಯ ವೈದುಕೇಯ 

ಮಹಹವಿದ್ಹುಲಯದ ಪ್ಹರಂವುಪ್ಹಲರು ಮತುು ಯೆನೊೇಪ್ಹಯ ಆಷಪತ್ರರಯ 

ಅಧಿೇಕ್ಷಕ  ದ ಡಹ.ಎಸ್.ದಮನಹಭ, ರರು ಭಹಗಹಿಸಿದರು. 

 



ಮಂಗಳೂರಿನ ಯೆನೆಪ ೇಯಹ ಸಪಷಹಲ್ಲಟಿ ಆಷಪತ್ರರಯ ಅಧಿೇಕ್ಷಕ  ದ 

ಡಹ.ಮೊಸಮಮದ್ ತಹಹಿರ್ ರರು ವಿಶೇಶ ಆಹಹತನಿತರಹಗಿ ಕಹಯಾಕರಮದಲ್ಲಿ 

ಭಹಗಹಿಸಿದರು. ಗರರವಹನಿತತ ಅತಿಥಿಗಳು                      

                      

 

ಅರಿಳಿಕೆ ವಿಭಹಗದ ಮುಖ್ುಷಿ ಡಹ.ಸರಿೇಶ್ ಹೆಗೆೆ ಅತಿಥಿಗಳನುು ಸ್ಹತಗತಿಸಿದರು 

ಮತುು ಆಧುನಿಕ ಅರಿಳಿಕೆ ಅಭಹುಷದಲ್ಲಿ ಅಱಹರಸ್ರಂಡ್ ಷುರಕ್ಷತಹ ವಿರ, 

ಒಯುಬಲಿತ್ರ ಮತುು ಮಹಗಾದಶಿಾ ವಿಧಹನಗಳ ಬಳಕೆಯನುು ಒತಿು ಹೆೇಳಿದರು. 

 

ಡಹ.      ಮೊಸಮಮದ್ ಶಿಮಹರ್ (ಷಹಹಯಕ ಪ್ಹರಧಹುಕರು) 

ಧನುವಹದಗಳನುು ಅರ್ಪಾಸಿದರು. ಡಹ.ಮೊೇನಿಷಹ ಮತುು ಡಹ.ಅಂಜನಹ (ಅರಿಳಿಕೆ 

ಸ್ಹುತಕೊೇತುರ ದವಿೇಧರರು, ವೈಎಂಸಿಎಚ್) ಕಹಯಾಕರಮನುು ನಿರೂಸಿದರು 

 

 

ಮರ್ಡಕೆೇರಿ ಮತುು ದಕ್ಷಿಣ ಕನುಡದ ನೆರೆಹೊರೆಯ ವೈದುಕೇಯ ಕಹಲೆೇಜುಗಳಿಂದ 

ಷುಮಹರು ನೂರಕೂಕ ಹೆಚುು ರತಿನಿಧಿಗಳು ಸಿಎಮ ಇ ಮತುುಕಹಯಹಾಗಹರದಲ್ಲಿ 

ಭಹಗಹಿಸಿದರು, ಹಹ   ಅರಿಂದ ಉತುಮ ರತಿಕರಯೆ ುಕುವಹಯಿತು. 

 

 

A one day CME (Continued Medical Education) on Ultrasound in Anaesthesia and 

Intensive care plus WORKSHOP on Trans-Thoracic Echo (TTE) and Trans-

Esophageal Echo (TEE), Lung and Vascular ultrasound and Airway ultrasound 

was organized by Department of Anaesthesia, Yenepoya Medical College, 

Deralakatte, Mangaluru 



This workshop was unique in a way that it had hands on training for all the 

delegates, at the state of the art at Simulation lab YMCH. 

The programme began with the blessings of the divine self in the form of prayer by 

Dr Mumtaz. The chief guest was Dr.T.A Patil, consultant cardiac anaesthetist, 

Fortis hospital, Bengaluru, presided by Dr Venkatagiri. K.M, President elect, ISA 

National, (Indian Society of Anaesthesia). The guests of honour were Dr M.S. 

Moosabba, Principal, Yenepoya Medical College and Dr. S.Padmanabha, Medical 

Superintendent, Yenepoya Medical College and Hospital, Deralakatte, Mangaluru. 

There was lighting of lamp by the esteemed guests. 

Dr Harish Hegde, Head of the Department, Anaesthesia, welcomed the guests and 

emphasized the use of ultrasound guided procedures in modern anaesthesia 

practice for its safety profile and portability. 

The vote of thanks was given by Dr Shimar (Assistant Professor) and the anchors 

for the programme were Dr Monisha and Dr Anjana (Post graduates of 

Anaesthesia, YMCH)  

About 100 delegates from many of the neighboring medical colleges from 

Dakshina Kannada, Madikeri participated in the CME plus Workshop and it was 

well received by them. 



 

 


