
Radio Diagnosis 

24 Hour Services Available 

Anomaly Scan 

4D Scan 

Ultrasound Sonography - Abdomen & Pelvis 

Ultrasound Musculoskeletal 

Neurosonogram 

Doppler - Peripheral Vascular, Carotid, Renal Transplant 

USG Guided Aspiration - FNAC - Biopsy 

CT Scan With Contrast & Plain 

CT Guided Biopsy 

MRI Scan 

Fluoroscopic Studies  

Gastrointestinal Series, MCU, RGU, HSG 

Xray 

Mammogram 

 

24 മണിക്കൂര് സേവനങ്ങള് ലഭ്യമാണ് 

അസനാമലി േ്്കാന് 

4 ഡി േ്്കാന് 

അള്രാേൗണ്ട് സോസണാഗ്രാഫി-അബ്ഡമന് & പെല്വിേ്  

അള്രാേൗണ്ട് മേ്്കുസലാേ്്പകലിറ്റല് 

നൂസ ാസോസണാഗ്രാാം 

സഡാപ്ലര്-പെരിഫ ല് വാേ്്കുലാര്, കസരാട്ടിഡ്,  ീനല് രാന്േ്പ്ലാന്റ് 

അള്രാ േൗണ്ട് - എഫ്.എന്.എേി - ബസ ാെ്്േി 

േി.ടി േ്്കാന് സകാണ്ട്രാസ്റ്റ് & പപ്ല ിന് 

േി.ടി ഗൈഡഡ് ബസ ാെ്്േി 

എാം.ആര്.ഐ േ്്കാന് 

ഫളൂസ ാേ്്സകാപ്പിക് സ്റ്റഡീേ്  

ൈയാേ്്സരാഇന്റേ്്ഗറ്റനല് േീരീേ്, എാം.േി.യു, ആര്.ജി.യു, എച്ച .്എേ്.ജി 

എക്സ്സ  

മാസമാഗ്രാാം 

 



General medicine 

OPD Services 

Evening OP 

24 Hrs MICU Facility 

Speciality Clinics 

➢ Rheumatology Clinic 
➢ Fever Clinic 
➢ Diabetic Clinic 
➢ Wellness Clinic 

 

ഒ.െി.ഡി സേവനങ്ങള് 

ഈപവനിാംൈ് ഓ െി 

24 മണിക്കൂര് പമഡിക്കല് ഐ.േി.യു 

േ്്പെഷ്യലിറ്റി ക്ലിനിക്ക്േ് 

➢ റൂമസറ്റാളജി ക്ലിനിക്ക് 
➢ ഫീവര് ക്ലിനിക്ക് 
➢ ഡ ബറ്റിക് ക്ലിനിക്ക് 
➢ പവല്പനസ്സ് ക്ലിനിക്ക്് 

 

 

 Neuromedicine 

 

OPD Services 

Electroencephalogram (EEG) 

➢ Portable EEG 

➢ Digital EEG 

Nerve Conduction Study (NCS) 

Repetitive Nerve Stimulation (RNS) 

Blink Reflex 

Visual Evoked Potentials (VEP) 

 

ഒ.െി.ഡി സേവനങ്ങള് 

ഇലസരാ എന്പേഫാസലാഗ്രാാം (ഇ.ഇ.ജി) 



➢ സൊര്ട്ടബിള് ഇ.ഇ.ജി 

➢ ഡിജിറ്റല് ഇ.ഇ.ജി 

എന്.േി.എേ് സ്റ്റഡി 

പ പ്പറ്റീറ്റിവ്വ് പനര്വ്വ് സ്റ്റിമുസലഷ്ന്  

ബ്ലിങ്ക്  ിഫ്്പളക്്േ് 

വിഷ്വല് എസവാക്ക്ഡ് പൊപട്ടന്ഷ്യല് (വി.ഇ.െി) 

 

 

Paediatrics & Neonatology 

 

OPD Services 

Immunization Clinic 

24 Hrs PICU 

24 Hrs NICU - Level II & Level III 

Speciality Clinic 

➢ Paediatric Endocrinology 

➢ Paediatric Cardiology 

➢ Paediatric Nephrology 

➢ Asthma & Allergy Clinic 

➢ Thalassemia 

➢ High Risk Baby Clinic 

➢ Well Baby Clinic 

➢ Growth & Development Assessment 

➢ Guidance & Counselling On Breast Feeding & Nutrition 

 

ഒ.െി.ഡി സേവനങ്ങള്  

ഇമ്മ്യൂഗനസേഷ്ന് ക്ലിനിക്ക് 

24 മണിക്കൂര് െി.ഐ.േി.യു 

24 മണിക്കൂര് എന്.ഐ.േി.യു - പലവല് കക & പലവല് കകക 

പെഷ്യാലിറ്റി ക്ലിനിക്ക് 

➢ െീഡി ാരിക് എന്സഡാഗൈസനാളജി 

➢ െീഡി ാരിക് കാര്ഡിസ ാളജി 

➢ െീഡി ാരിക് പനസരാളജി 

➢ ആസ്ത്മ & അലര്ജി ക്ലിനിക്ക് 

➢ തലസ്സീമി  



➢ ഗൈ  ിേ്്ക്ക് സബബി ക്ലിനിക്ക് 

➢ പവല് സബബി ക്ലിനിക്ക് 

➢ സഗ്രാത് & ഡവലെ്്പമന്റ് അപസ്സസ്സ്്പമന്റ് 

➢ ഗൈഡന്േ് & കൗണ്ട്േിലിാംൈ് ഓണ്ട് പെസ്റ്റ് ഫീഡിാംങ് & നൂരീഷ്ന് 

 

 

Pulmonary Medicine 

 

OPD Services 

Pulmonary Function Testing (PFT) 

Bronchoscopy - BAL 

Bronchoscopy - Endobronchial and Transbronchial Biopsy - CT - Guided Lung Biopsy 

Paediatric Bronchoscopy 

Thoracoscopy 

Pleural Fluid Aspiration 

Pleural Catheter Insertion 

Intercostal Drainage 

Pleurodesis 

Streptokinase Instillation 

Sleep Study 

CPAP Titration 

 

ഒ.െി.ഡി സേവനങ്ങള് 

െള്മന ി ഫാംൈ്ഷ്ന് പടസ്റ്റിാംൈ് (െി.എഫ്.ടി) 

സൊസങ്കാേ്്സകാപ്പി 

സൊസങ്കാേ്്സകാപ്പി-എന്സഡാ സൊങ്കി ല് & രാന്േ് സൊങ്കി ല് ബസ ാപ്സി  േി.റ്റി  ൈ ്ഡഡ് 
ബസ ാപ്സി 

െീഡി ാരിക് സൊസങ്കാേ്്സകാപ്പി 

പതാ ാസക്കാേ്്സകാപ്പി 

പ്ലൂ ല് ഫ്്ളൂ ിഡ് ആെിസരഷ്ന് 

പ്ലൂ ല് കതീറ്റര് ഇന്സേര്ഷ്ന് 

ഇന്റര്സകാസ്റ്റല് പെ ിസനജ് 



പ്ലൂസ ാപഡേിേ് 

േ്്പരെ്്സറ്റാഗകസനേ് ഇന്സ്റ്റിസലഷ്ന് 

സ്ലീെ് സ്റ്റഡി 

േിൊപ്പ് ഗടസരഷ്ന് 

 

 

Dentistry 

 

Oral & Maxillofacial Surgeries 

Oral Cancer Screening 

Biopsy Procedure 

Dental Implant 

Complete & Partial  

Prosthesis 

Dental Filling 

Root canal Procedure  

Dental Crown & Bridge 

Cosmetic Dentistry 

Tooth Bonding 

Dental Veneers 

Orthodontic Treatment 

Preventive Dental Care 

Pediatric Dental Care 

Oral Prophylaxis 

Periodontal Therapy 

Flap Surgery  

Sedative Dentistry 

X-ray (RVG) Dental 

 

ഓ ല് & മാക്്േിസലാസഫഷ്യല്  

േര്ജ ീേ് 



ഓ ല് കാന്േര് േ്്ൈീനിാംൈ് 

ബസ ാെ്്േി പരാേൂജവര് 

പഡന്റല് ഇാംപ്ലാന്റ് 

കാംപ്ലീറ്റ്  & ൊര്ഷ്യല്  

സരാേ്്പതേിേ് 

പഡന്റല് ഫിലിാംൈ് 

റൂട്ട് കനാല് പരാേൂജവര് 

പഡന്റല് ൈൗണ്ട് & െിഡ്ജ് 

സകാേ്്പമറ്റ്ിിക് പഡന്റിസ്ട്രി 

ടൂത്ത് സബാണ്ട്ഡിാംൈ് 

പഡന്റല് പവനീര്േ് 

ഓര്സത്താസഡാണ്ട്ടിക് രീറ്റ്്പമന്റ് 

രിപവന്റീവ് പഡന്റല് പക ര് 

െീഡി ാരിക്  പഡന്റല് പക ര് 

ഓ ല്  പരാഫിലാക്്േിേ് 

പെരിസ ാസഡാണ്ട്ടിക് പത ാപ്പി 

ഫ്്ളാപ്പ് േര്ജ ി 

പേഡറ്റീവ് പഡന്റിസ്ട്രി 

എക്്േ്്സ  (ആര്.വി.ജി) പഡന്റല് 

 

 

Endocrinology 

 

OPD Services 

Diabetic Clinic 

Thyroid Disorder Clinic 

Adrenal Disorder Clinic 

Dietetic Consultation Clinic 

Continuous Glucose Monitoring 

Insulin Pump Therapy 

ABT (Ankle Brachial Index Doppler) 



 

ഒ.െി.ഡി സേവനങ്ങള് 

രസമൈ ക്ലിനിക്ക് 

ഗതസ ാ ിഡ് ഡിസോര്ഡര് ക്ലിനിക്ക് 

അെിനല് ഡിസോര്ഡര് ക്ലിനിക്ക് 

ഡ റ്ററ്റിക്ക് കണ്ട്േള്സട്ടഷ്ന് ക്ലിനിക്ക് 

തുടര്ച്ച ാ  ഗ്ലൂസക്കാേ് നിരീക്ഷണാം 

ഇന്ുലിന് െമ്പ് പത ാപ്പി 

കണങ്കാല് ൊച്ചി ല് സൂചിക സഡാപ്ലര്  

 

Nephroloogy 

 

OPD Services 

HemoDialysis & Peritoneal Dialysis 

Kidney Biopsy 

Transplant ICU 

Procedures 

➢ Jugular Catheterization 

➢ Permanent Catheterization 

➢ A.V Fistula 

➢ Femoral Catheterization 

➢ 24 Hrs Dialysis Unit 

 

ഒ.െി.ഡി സേവനങ്ങള് 

ൈീസമാഡ ാലിേിേ് & പെരിസറ്റാണി ല് ഡ ാലിേിേ് 

കിഡ്നി ബസ ാെ്്േി 

രാന്േ്പ്ലാന്റ് ഐ.േി.യു 

പരാേൂസജഴ്്േ് 

➢ ജഗുലാര് കതീറ്റഗ സേഷ്ന് 

➢ പെര്മനന്റ് കതീറ്റഗ സേഷ്ന് 

➢ എ.വി ഫിസ്റ്റുല 

➢ പഫമ ല് കതീറ്റഗ സേഷ്ന് 

➢ 24 മണിക്കൂര് ഡ ാലിേിേ് യൂണിറ്റ്് 



Opthalmology 

 

OPD Services 

Emergency Services 

➢  Management Of Ocular Trauma 

➢ Suturing Of Full Thickness Corneal & Scleral Wound 

➢ Management Of Sudden Loss Of Vision 

➢ Diagnosis & Management Of A/C Pain In eyes 

Cataract surgery 

Pterygium surgery 

Conjunctival wound repair 

Dacryocystectomy 

Ectropion surgery 

Entropion surgery 

Tarsorrhaphy 

Enucleation 

Evisceration 

Trabeculectomy 

ECCE 10L 

SICS with 10L 

Secondary 10L implantation - AC 10 L PC 10 L OR Scleral 

Paracentesis 

 

ഓ.െി.ഡി േര്വീേേ്  

എമര്ജന്േി േര്വീേേ്  

➢ മാസനജ്്പമന്റ് ഓഫ് ഒകുലാര് സരാമ 

➢ േൂട്ട ിാംൈ് ഓഫ് ഫുള് തിക്ക്്പനേ് സകാര്ണി ല്& േ്്ക്ലി  ല് വൂണ്ട് 

➢ മാസനജ്്പമന്റ് ഓഫ് േഡന് സലാേ് ഓഫ് വിഷ്ന്  

➢ ഡ സനാേിേ് & മാസനജ്്പമന്റ് ഓഫ് എ /േി പെ ിന് ഇന് ഐേേ് 

കാറ്റ ാക്ട് േര്ജ ി 

ൊറ്റ ിജി ാം േര്ജ ി  

സകാണ്ട്ജക്റ്റിവല് വൂണ്ട്  ിപ്പ ര്  

ഡാൈിസ ാേിപസ്റ്റക്ടമി 



എസരാെിസ ാണ്ട് േര്ജ ി  

എന്സരാെിസ ാണ്ട് േര്ജ ി  

ടാര്സോ ാഫി 

നൂക്ലിസ ഷ്ന് 

വിപേസ ഷ്ന്  

രാപബകുലക്ടമി 

ഇ.േി.േി.ഇ 10 എല്  

എേ്.ഐ.േി.എേ് വിത്ത് 10 എല് 

പേക്കന്റ ി 10 എല് ഇമ്പ്്ലാസന്റഷ്ന് -  

എ.േി 10 എല് െി.േി 10 എല് / േ്്ക്ലി  ല്  

ൊരപേന്റേിേ് 

 

 

Physiotherapy 

 

Orthopaedic Rehabilitation 

Pain Clinic  

Laser Therapy 

Ergonomics 

Sports Rehabilitation & Fitness 

Neuro Physiotherapy & Rehabilitation 

Stroke Rehabilitation 

Spinal Cord Injury Rehabilitation 

Intensive Care Physiotherapy 

Cardiac Rehabilitation 

Pulmonary Rehabilitation 

Geriatric Physiotherapy 

Diabetic Rehabilitation 

Obstetrics And Gynaecology Physiotherapy 

Paediatric Physiotherapy 

Medislim Clinic 



ഓര്സത്താെീഡിക്  ീൈാബിലിസറ്റഷ്ന്   

പെ ിന്  ക്ലിനിക്ക് 

സലേര് പത ാപ്പി 

എര്ൈസണാമിക്സ് 

േ്്സൊര്ട്്േ്  ീൈാബിലിസറ്റഷ്ന് & ഫിറ്റ്്നേ് 

നൂസ ാ ഫിേിസ ാപത ാപ്പി &  ീൈാബിലിസറ്റഷ്ന് 

േ്്സരാക്ക്  ീൈാബിലിസറ്റഷ്ന്  

ഗെനല് സകാഡ് ഇഞ്ചു ി  ീൈാബിലിസറ്റഷ്ന്  

ഇപന്റന്േീവ് പക ര് ഫിേിസ ാപത ാപ്പി 

കാര്ഡി ാക്  ീൈാബിലിസറ്റഷ്ന് 

െള്മണ ി  ീൈാബിലിസറ്റഷ്ന് 

പജ ി ാരിക് ഫിേിസ ാപത ാപ്പി 

ഡ ബറ്റിക്  ീൈാബിലിസറ്റഷ്ന് 

ഒബ്്പസ്റ്റരിക്്േ് & ഗൈനസക്കാളജി ഫിേിസ ാപത ാപ്പി 

െീഡി ാരിക് ഫിേിസ ാപത ാപ്പി 

പമഡിസ്ലിാം ക്ലിനിക്ക്് 

 

Critical care 

 

24 Hrs MDICU 

Intubation& Mechanical Ventilator 

Invasive Haemodynamic Monitoring 

Critical Care ICU Ultrasound 

ICU Bedside EEG/NCS 

HFNC (High Flow Oxygen Nasal Cannula) & Devise 

Bedside Endoscopy / bronchoscopy 

Bedside Tracheostomy 

Holter Monitoring 

ICU Physiotherapy 

Central Line Insertion 

Arterial Line Insertion 



Hemo Dialysis  Catheter Insertion 

Pleural Tapping 

Ascitic Tapping 

Nerve Blocks 

Lumbar Puncture 

Epidural Catheter Insertion 

ICD Insertion 

 

24 മണിക്കൂര് എാം.ഡി.ഐ.േി.യു 

ഇന്റ്ു സബഷ്ന് & പമക്കാനിക്കല് പവന്റിസലറ്റര് 

ഇന്സവേീവ് ൈീസമാഡ നാമിക്ക് സമാണിറ്റ ിാംൈ് 

ൈിട്ടിക്കല് പക ര് ഐ.േി.യു അള്രാേൗണ്ട് 

ഐ.േി.യു പബഡ്്ഗേഡ് ഇ.ഇ.ജി /എന്.േി.എേ് 

ഗൈ ഫ്്സളാ ഓക്സിജന് സനേല് കാനവല & ഡിഗവേ് 

പബഡ്്ഗേഡ് എന്സഡാേ്്സകാപ്പി / സൊസങ്കാേ്്സകാപ്പി 

പബഡ്്ഗേഡ് പരക്കിസ ാസ്റ്റമി 

സൈാള്ട്ടര് സമാണിറ്റ ിാംൈ് 

ഐ.േി.യു ഫിേിസ ാപത ാപ്പി 

പേന്രല് ഗലന് ഇന്സേര്ഷ്ന് 

ആര്ട്ടീരി ല് ഗലന് ഇന്സേര്ഷ്ന് 

ൈീസമാ ഡ ാലിേിേ് കതീറ്റര് ഇന്സേര്ഷ്ന് 

പ്ലൂ ല് ടാപ്പിാംൈ് 

അപേറ്റിക്ക് ടാപ്പിാംൈ് 

പനര്വ് സബ്ലാക്ക്്േ് 

ലാംബാര് ൊംക്ചര് 

എെിഡൂ ല് കതീറ്റര് ഇന്സേര്ഷ്ന് 

ഐ.േി.ഡി ഇന്സേര്ഷ്ന് 

 

 

 

 



Psychiatry 

 

OPD Services  

General Psychiatry 

De-addiction Services 

Child And Adolescent Clinic  

Geriatric Psychiatry  

Counseling And Psychotherapy 

Other Services 

➢   Electroconvulsive Therapy 

➢   Stress Management 

➢   Marital Therapy 

➢   Pre-marital Counseling 

➢   Life Skill Training 

➢  De-addiction Counseling 

Specialty Clinics 

➢ Suicide Prevention Clinic 

➢ De-addiction Clinic 

➢ Geriatric Clinic 

➢ Holistic Clinic 

➢ Child And Adolescent Clinic 

 

ഒ.െി.ഡി സേവനങ്ങള് 

ജന ല് ഗേകയാരി 

ഡി-അഡിക്ഷന് പേന്റര് 

ഗചല്ഡ് ആന്ഡ് അസഡാലപേന്റ് ക്ലിനിക്ക് 

ജീ ി ാരിക് ഗേകയാരി 

കൗണ്ട്േിലിാംൈ് ആന്ഡ് ഗേസക്കാപത ാപ്പി 

മറ്റു സേവനങ്ങള് 

➢ ഇലസരാകണ്ട്വള്േീവ് പത ാപ്പി  

➢ േ്്പരേ് മാസനജ്്പമന്റ് 

➢ മാരിറ്റല് പത ാപ്പി 

➢ രീ മാരിറ്റല് കൗണ്ട്േിലിാംൈ് 

➢ ഗലഫ് േ്്കില് പര ിനിങ് 

➢ ഡി-അഡിക്ഷന് കൗണ്ട്േിലിാംൈ്  



േ്്പെഷ്യലിറ്റി ക്ലിനിക്ക് 

➢ സൂ ിഗേഡ് രിവന്ഷ്ന് ക്ലിനിക്ക്   

➢ ഡി അഡിക്ഷന് ക്ലിനിക്ക്  

➢ ജീ ി ാരിക് ക്ലിനിക്ക്  

➢ സൈാളിസ്റ്റിക് ക്ലിനിക്ക്  

➢ ഗചല്ഡ് & അസഡാലപേന്റ് ക്ലിനിക്ക് 

 

Plastic surgery 

 

Traumatic & Cosmetic Surgery 

➢ Cleft Lip 

➢ Cleft Palate 

➢ Facial Reconstruction 

➢ Reconstruction Of Pinna Defect 

➢ Rhinoplasty 

➢ Face 

➢ Chin 

➢ Brow Lift 

➢ Reduction Mammoplasty 

➢ Breast Augmentation  

➢ Abdominoplasty 

➢ Liposuction 

➢ Gynecomastia Correction 

➢ Whole Body Liposuction & Body Contouring  

Reconstructive Surgeries 

➢ All Types Of Flap Surgeries  

• Microsurgical Free Flap For Tissue & Bone Defect In Trauma & Malignancy  

Hand & Microsurgery  

➢ Reimplantation Of Fingers & Toes   

Vascular Surgeries 

➢ Brachial Artery  

➢ Radial Artery 

➢ Ulnar Artery 

➢ Femoral Artery 

➢ Popliteal Artery Repair 

➢ Anterior Tibial Artery 

➢ Posterior Tibial Artery Repair 



➢ Femorotibial Bypass Surgeries In Trauma As Well As In Diabetes 

Hair Transplantation 

➢ Fue Method Along With PRP Treatment 

 

സരാമാറ്റിക് & സകാേ്്പമറ്റിക് േര്ജ ി  

➢ പക്ലഫ്റ്റ് ലിപ്പ്  

➢ പക്ലഫ്റ്റ് ൊലറ്റ്  

➢ സഫഷ്യല്  ീകണ്ട്സ്ട്രക്ഷന് 

➢  ീകണ്ട്സ്ട്രക്ഷന് ഓഫ് െിന്ന ഡിപഫക്ട്  

➢  ിസനാപ്ലാസ്റ്റി  

➢ ഫേ്  

➢ ചിന്  

➢ സൊ ലിഫ്റ്റ്  

➢  ിഡക്ഷന് മാസമാപ്ലാസ്റ്റി  

➢ പെസ്റ്റ് ആപെന്റ്സ ഷ്ന്  

➢ അബ്സഡാമിസനാപ്ലാസ്റ്റി  

➢ ലിസപ്പാേക്ഷന്  

➢ ഗൈനസക്കാമാസ്റ്റി  ക ക്ഷന്  

➢ സവാള് സബബി ലിസപ്പാേക്ഷന് & സബാഡി സകാണ്ട്പഡാ ിാംൈ്  

 ീകണ്ട്സ്ട്രക്റ്റീവ് േര്ജ ീേ്  

➢ ഓള് ഗടപ്പ് ഫ്്ളാപ്പ് േര്ജ ീേ്  

• ഗമസൈാേര്ജിക്കല് രീ ഫ്്ളാപ്പ് സഫാര് ടിഷ്ൂ & സബാണ്ട് ഡിപഫക്ട് ഇന് ട്രൂമാ & 
മലിനന്േി 

ൈാന്ഡ് & ഗമസൈാേര്ജ ി 

➢  ീ ഇാംപ്ലാസന്റഷ്ന് ഓഫ് ഫിാംസൈഴ്സ് & സറ്റാേ്  

വാേ്്കുലാര് േര്ജ ീേ്  

➢ ൊക്കി ല് ആര്ട്ട ി  

➢ സ ഡി ല് ആര്ട്ട ി  

➢ അള്നാര് ആര്ട്ട ി  

➢ പഫമ ല് ആര്ട്ട ി  

➢ സൊഗപ്ലറ്റല് ആര്ട്ട ി  ിപ്പ ര്  

➢ ആന്റീരി ര് റ്റിബി ല് ആര്ട്ട ി  ിപ്പ ര്  

➢ സൊസ്റ്റീരി ര് റ്റിബി ല് ആര്ട്ട ി  ിപ്പ ര്  

➢ പഫസമാസ ാറ്റിബി ല് ഗബപ്പാേ് േര്ജ ീേ് ഇന് ട്രൂമാ അേ് പവല് അേ് ഇന് ഡ പബറ്റ്്േ്  

പൈ ര് രാന്േ്പ്ലാസന്റഷ്ന്  

➢ എഫ്.യു.ഇ പമസത്തഡ് എസലാാംൈ് വിത്ത് െി.ആര്.െി രീറ്റ്്പമന്റ്് 

 



Urology 

 

OPD Services 

Cystoscopy 

TURP 

URS 

URS Lithotripsy 

Ureteric Stenting 

PCNL 

URS Laser Lithotripsy 

Circumcision 

Stent Removal 

Lap Pyeloplasty 

Urethroplasty 

Lap Radical Nephrectomy 

Orchidectomy 

Uroflowmetry Study/ 

Urodynamic Study 

Cystolithotripsy 

Radical Prostectomy 

TURT 

VVF 

Prostate Biopsy 

Urethral Dilatation 

Amputation of Penis 

Flexible Ureteroscopy 

Inguinal Hernia Repair 

 

ഒ.െി.ഡി സേവനങ്ങള് 

േിസസ്റ്റാേ്്സകാപ്പി 

ടി.യു.ആര്.െി 



യു.ആര്.എേ് 

യു.ആര്.എേ് ലിസതാരിെ്്േി 

യൂ ിറ്റ ിക്ക് പസ്റ്റന്റിാംൈ് 

െി.േി.എന്.എല് 

യു.ആര്.എേ് സലേര് ലിസതാരിെ്്േി 

േര്ക്കാംേിഷ്ന് 

പസ്റ്റന്റ്  ിമൂവല് 

ലാെ് ഗെസലാപ്ലാസ്റ്റി 

യൂ ിസരാപ്ലാസ്റ്റി 

ലാെ്  ാഡിക്കല് പനഫ ക്ടമി 

ഓര്ക്കിടക്റ്റമി 

യൂസ ാഫ്്സളാമറ്റ ി സ്റ്റഡി/ 

യൂസ ാഗഡനാമിക് സ്റ്റഡി 

േിസസ്റ്റാലിസതാരിെ്്േി 

 ാഡിക്കല് സരാസ്റ്റക്ടമി 

ടി.യു.ആര്.റ്റി 

വി.വി.എഫ് 

സരാസസ്റ്ററ്റ് ബസ ാെ്്േി 

യൂ ിരല് ഡ ലസറ്റഷ്ന് 

ആാംെൂസട്ടഷ്ന് ഓഫ് പെനിേ് 

ഫ്്പളക്്േിബിള് യൂ ിസരാേ്്സകാപ്പി 

ഇന്ഗു ിനല് പൈര്ണി   ിപ്പ ര് 

 

Endocrinology surgery 

 

OPD Services 

Thyroid Surgery 

➢ Open Hemithyroidectomy 

➢ Total Thyroidectomy 

Mastectomy 

➢ Breast Lump Excision / Fibroadenoma B/L 



➢ Incision & Drainage 

➢ Excision Biopsy 

➢ Varicose Vein Laser 

➢ Fasciotomy 

➢ Gynaecomastia 

➢ Wound Debridement 

➢ Lumpectomy 

Surgical Procedure 

➢ Parathyroid Surgery 

➢ Pancreatic Surgery 

➢ Breast Surgery 

➢ Adrenal Disorder 

➢ Endocrine Oncosurgery 

➢ Diabetic Foot Care 

➢ Breast Conservation Surgery 

 

ഒ.െി.ഡി സേവനങ്ങള് 

ഗതസ ാ ്ഡ് ശസ്ത്രൈി  

➢ ഓപ്പണ്ട് പൈമിത്തിസ ാ ിപഡക്ടമി 

➢ സടാട്ടല് ഗതസ ാ ്്പഡക്ടമി 

സ്തന ശസ്ത്രൈി  

➢ പെസ്റ്റ് ലാംെ് എക്സിഷ്ന് / ഗഫസൊഅടിസനാമ ഗബലാറ്റ ല് 

➢ ഇന്േിഷ്ന് & പെസനജ് 

➢ എക്സിഷ്ന് ബസ ാപ്സി 

➢ പവരിസക്കാേ് പവ ിന് സലേര് 

➢ ഫാേിസ ാട്ടമി 

➢ ഗൈനസക്കാമാസ്റ്റി  

➢ മു ിവ് നശിപ്പിക്കല് 

➢ ലാംപെക്ടമി 

ശസ്ത്രൈി ാ നടെടിൈമാം 

➢ ൊരാഗതസ ാ ്ഡ് ശസ്ത്രൈി  

➢ ൊന്ൈി ാറ്റിക് ശസ്ത്രൈി  

➢ സ്തന ശസ്ത്രൈി  

➢ അെീനല് ഡിസോര്ഡര് 

➢ എന്സഡാഗൈ ിന് ഓസങ്കാേര്ജ ി 

➢ രസമൈ ൊദ ോംരക്ഷണാം 

➢ പെസ്റ്റ് കണ്ട്േര്സവഷ്ന് േര്ജ ി 

 



ENT 

 

OPD Services 

Adenoidectomy 

Laryngoscopy 

Nasal Polyps 

Fess  

Foreign Body Removal (Ear, Nose, Throat) 

Fracture Nasal Bone Reduction 

Mastoid Exploration  

Middle Meatal Antrostomy 

Myringoplasty 

Preauricular Swelling 

Septoplasty 

Tonsillectomy 

Mastoidectomy & Tympanoplasty 

Endoscopic Sinus Surgery 

 Skull Base 

 CSF Rhinorrhea 

 CSF Otorrhea 

 Pituitary Surgery 

 Sphenopalatine Artery Ligation For Uncontrolled Epistaxis  

 Total Thyroidectomy  

 Salivary Gland Surgery 

 Micro Laryngeal Surgery 

 Thyroplasty 

 Optic Nerve Decompression 

 

 

ഓ.െി.ഡി േര്വീേേ്  

അപഡസനാ ്്പഡക്ടമി 



ലാ ിസങ്കാേ്്സകാപ്പി 

നാേല് സൊളിെ്്േ് 

പഫേ് 

സഫാ ിന് സബാഡി  ിമൂവര് (ഇ ര്, സനാേ്,സരാട്ട്) 

രാക്ചവര് നാേല് സബാണ്ട്  ിഡക്ഷന് 

മാസസ്റ്റാ ്ഡ് എക്്േ്്സപ്ലാസ ഷ്ന്  

മിഡില് മീറ്റല് ആന്സരാസ്റ്റമി 

ഗമ ിാംസൈാപ്ലാസ്റ്റി 

രീഅ ികുലാര് പേവലിങ്  

പേെ്്സറ്റാപ്ലാസ്റ്റി 

സടാണ്ട്േിലക്ടമി 

മാസസ്റ്റാ ്്പഡക്ടമി & ടിാംൊസനാപ്ലാസ്റ്റി 

എന്സഡാേ്്സകാപ്പിക് േിനേ് േര്ജ ി  

േ്്കള് സബേ്  

േി.എേ്.എഫ്  ിസനാ ി  

േി.എേ്.എഫ് ഒസട്ടാ ി    

െിറ്റിയൂട്ട ി േര്ജ ി 

േ്്പഫസനാെലഗറ്റന് ആര്ട്ട ിലിസൈഷ്ന് സഫാര് അണ്ട്കണ്ട്സരാള്ഡ് എപ്പിസ്റ്റാക്്േിേ്  

സടാട്ടല് ഗതസ ാ ്പഡക്ടമി  

േഗലവ ി ഗ്ലാന്ഡ് േര്ജ ി  

ഗമസൈാ ലാ ിന്ജി ല് േര്ജ ി  

ഗതസ ാപ്ലാസ്റ്റി  

ഒെ്റ്റിക് പനര്വ് ഡികാംരഷ്ന് 

 

Nuerosurgery 

 

OPD Services 

Craniotomy And Evacuation Of Hematoma 

Evacuation / Excision Of Brain Abscess By Craniotomy 

Excision Of Brain Tumors 

Surgery Of Spinal Cord Tumors 



Ventriculoperitoneal Shunt 

Meningomyelocele Repair 

CSF Rhinorrhoea Repair 

Cranioplasty 

Depressed Fracture Elevation 

Spinal Fusion Procedure 

Spinal Intra Medullary Tumors 

Surgery For Skull Fractures 

Surgery Intracranial Meningioma 

Surgery For Intracranial Tumors 

Twist Drill Craniotomy 

Skull Traction Application 

Lumbar Pressure Monitoring 

Disc Surgery - Carpel Tunnel Decompression 

 

ഒ.െി.ഡി സേവനങ്ങള് 

സൈനിസ ാസടാമി ആന്ഡ് ഇവാസകവഷ്ന് ഓഫ് പൈമസറ്റാമ 

ഇവാസകവഷ്ന് / എക്സിേിഷ്ന് ഓഫ് പെ ിന് ആബ്സേ് ഗബ സൈനിസ ാസടാമി 

എക്സിേിഷ്ന് ഓഫ് പെ ിന് ടുസമഴ്സ് 

േര്ജ ി ഓഫ് ഗെനല് സകാഡ് ടൂമര്  

പവന്രിക്കുസലാപെ ിസറ്റാണി ല് ഷ്ണ്ട് 

പമനിന്സ ാഗമസലാസകാള്  ിപ്പ ര് 

േി.എേ്.എഫ് ഗ സനാ ി   ിപ്പ ര് 

സൈനിസ ാപ്ലാസ്റ്റി 

ഡിരേ്ഡ് ഫാക്ചവര് എലിസവഷ്ന്  

ഗെനല് ഫൂഷ്ന് സരാേുജയര്  

ഗെനല് ഇന്രാ പമഡുല ി ടൂസമഴ്സ് 

േര്ജ ി സഫാര് േ്്കള് രാക്്സച്ചഴ്്േ്   

േര്ജ ി ഇന്രാ സൈനി ല് പമനിന്ജിസ ാമ  

ഇന്രാൈീനി ല് ടൂമുകള്ക്കുള്ള ശസ്ത്രൈി  

ടവിസ്റ്റ് െില് സൈനിസ ാറ്റമി 

േ്്കള് രാക്ഷന് ആപ്ലിസക്കഷ്ന് 



ലാംബര് രഷ്ര് സമാണിറ്റ ിാംൈ് 

ഡിേ്്ക് േര്ജ ി - കാര്െല് റ്റനല് ഡികാംരഷ്ന് 

 

Dermatology 

 

OPD Services 

Excision Of Moles 

Removal Of Warts 

Intralesional Steroids For Keloid, 

Aloperia, Areata Hypertrophic 

Scars 

Electrocautery 

Radio Frequency Cautery 

Chemical Cautery 

Chemical Peeling 

Laser Treatment For Abdominal Hair 

Growth, Acne, Scars, 

Pigmentation & Tattoo Removal 

Hair Transplant 

Removal Of Molluscum Contagiosum 

Removal Of Venereal Warts 

Platelet Rich Plasma Treatment 

For Hair Loss 

Cryotherapy For Molluscum 

Contagious 

Nail Avulsion 

Blister Grafting For Vitiligo 

Vitiligo Punch Grafting 

Skin Biopsy 

Microdermabrasion For Acne, 

Scars, Skin Rejuvenation 



Dermabrasion With Suleseision 

Ear Lobe Repair 

 

ഒ.െി.ഡി സേവനങ്ങള് 

മുക് നീക്കാം പചയ്യല് 

മുഴ ആണി എന്നിവ നീക്കാം പചയ്യല് 

മു ിവിപന തുടര്ുണ്ടാകുന്ന ൊടുകള്, 

കഷ്ണ്ടി തുടങ്ങി വക്കുള്ള ഇന്രാ പേഷ്നല് 

സ്റ്റിസ ാ ്ഡ് ചികിത്സ 

ഇലസരാസകാട്ട ി 

സ ഡിസ ാ രീകവന്േി സകാട്ട ി 

പകമിക്കല് സകാട്ട ി 

പകമിക്കല് െീലിാംൈ് 

വ  ിപല മുടി വളര്ച്ച, മുഖക്കുരു, ൊടുകള്, 

െിപെസന്റഷ്ന്, ടാറ്റൂ എന്നിവ നീക്കാം 

പചയ്യുന്നതിനുള്ള സലേര് ചികിത്സ 

പൈ ര് രാന്േ്പ്ലാന്റ് 

 ിമൂവല് ഓഫ് സമാളേ്്കാം കണ്ട്സടാജിസ ാോം 

 ിമൂവല് ഓഫ് പവന ല് വാര്ട്ട്്േ് 

സപ്ലറ്റ്്പലറ്റ്  ിച്ച ്പ്ലാസ്മ രീറ്റ്്പമന്റ് 

സഫാര് പൈ ര് സലാേ് 

കസ ാപത ാപ്പി സഫാര് സമാളേ്്കാം 

കണ്ട്സടാജിസ ാോം 

പന ില് ആവൂള്ോം 

ബ്ലിസ്റ്റര് ഗ്രാഫ്റ്റിാംൈ് സഫാര് വിറ്റിലിസൈാ 

വിറ്റിലിസൈാ െഞ്ച് ഗ്രാഫ്റ്റിങ് 

േ്്കിന് ബസ ാെ്്േി 

മുഖക്കുരു, ൊടുകള്, ചര്മ്മ്യ പുനരു 

ജ്ജീവനത്തിനുള്ള ഗമസൈാപഡര്മലസ ഷ്ന് 

പഡര്മലസ ഷ്ന് വിത്ത് ുഗലേിേന് 

ഇ ര് സലാബ്  ിപ്പ ര് 

 



Obstetrics & Gynecology 

 

Antenatal Clinic  

Postnatal Clinic 

Family Planning Clinic 

Infertility Clinic 

Menopausal Clinic 

Adolescent Clinic 

Urogynecology Clinic 

Well Women Clinic 

Cancer Screening Clinic 

Minimal Invasive Surgery 

High Risk Pregnancy Clinic 

➢  High Risk Pregnancy Care 

▪ Shock 

▪ Fetal Distress 

▪ Pre Eclampsia 

▪ APH (Ante Partum Hemorrhage) 

▪ PPH (Post-Partum Hemorrhage) 

▪ Meconium Stained Liquor 

▪ Ectopic Pregnancy 

▪ Inevitable Abortion 

▪ Amniotic Fluid Embolism 

▪ Cardiac Diseases Complicating Pregnancy 

▪ Pregnancy Complicated by : Hypertension/Diabetis; GDM/GTN 

▪ Renal Diseases Complicating Pregnancy 

▪ Neurological Problem Complicating Pregnancy 

▪ Respiratory Problem Complicating Pregnancy 

▪ Orthopaedic Problem Complicating Pregnancy 

▪ Rheumatic Problem Complicating Pregnancy 

▪ Liver Disorders Complicating Pregnancy 

▪ Infectious Diseases Complicating Pregnancy 

▪ Elderly Mother 

 

ആന്റിസനറ്റല് ക്ലിനിക്ക് 

സൊസ്റ്റ്്സനറ്റല് ക്ലിനിക്ക് 



ഫാമിലി പ്ലാനിാംൈ് ക്ലിനിക്ക്   

ഇന്പഫര്ട്ടിലിറ്റി ക്ലിനിക്ക് 

പമസനാൌേല് ക്ലിനിക്ക് 

അസഡാലപേന്റ് ക്ലിനിക്ക് 

യൂസ ാഗൈനസക്കാളജി ക്ലിനിക്ക് 

പവല് വുമണ്ട്  ക്ലിനിക്ക് 

കാന്േര് േ്്ൈീനിാംൈ്  ക്ലിനിക്ക് 

മിനിമല് ഇന്സവേിവ് േര്ജ ി 

ഗൈ  ിേ്്ക് പരൈ്്നന്േി ക്ലിനിക്ക് 

➢   ഗൈ  ിേ്്ക് പരൈ്്നന്േി പക ര് 

▪ സഷ്ാക്  

▪ ഫിറ്റല് ഡിേ്്പരസ്സ് 

▪ രീ എക്ലാാംെ്്േി  

▪ ആന്റി ൊര്ട്ടാം പൈമസ ജ്  

▪ സൊസ്റ്റ് ൊര്ട്ടാം പൈമസ ജ് 

▪ പമസക്കാണി ാം പസ്റ്റ ിന്ഡ് ലിക്കര് 

▪ എസക്ടാെിക് പരൈ്്നന്േി 

▪ ഇപന്നവിറ്റബിള് അസബാര്ഷ്ന്   

▪ അാംസനാട്ടിക് ഫ്്ളൂ ിഡ് എാംസബാളിോം  

▪ കാര്ഡി ാക് ഡിേീേേ് സകാാംബ്ലിസക്കറ്റിാംൈ് പരൈ്്നന്േി  

▪ പരൈ്്നന്േി സകാാംബ്ലിസക്കറ്റഡ് ഗബ ഗൈപ്പര് പടന്ഷ്ന് / ഡ ബറ്റിേ് ; 
ജി.ഡി.എാം / ജി.ടി.എന്  

▪  ീനല് ഡിേീേേ് സകാാംബ്ലിസക്കറ്റിാംൈ് പരൈ്്നന്േി 

▪ നൂസ ാളജിക്കല് സരാബ്ലാം സകാാംബ്ലിസക്കറ്റിാംൈ് പരൈ്്നന്േി  

▪ പ െിസ റ്റ ി സരാബ്ലാം സകാാംബ്ലിസക്കറ്റിാംൈ് പരൈ്്നന്േി  

▪ ഓര്സത്താെീഡിക് സരാബ്ലാം സകാാംബ്ലിസക്കറ്റിാംൈ് പരൈ്്നന്േി 

▪ ുമാറ്റിക് സരാബ്ലാം സകാാംബ്ലിസക്കറ്റിാംൈ് പരൈ്്നന്േി 

▪ ലിവര് ഡിസോര്സഡഴ്്േ്  സകാാംബ്ലിസക്കറ്റിാംൈ് പരൈ്്നന്േി 

▪ ഇന്പഫക്ഷയേ് ഡിേീേേ് സകാാംബ്ലിസക്കറ്റിാംൈ് പരൈ്്നന്േി 

▪ എല്ഡര്ലി മദര് 

 

 

 

 

 

 



Cardiology 

 

OPD 

ECG 

Echo – 2D Echo + Color Doppler, ContrastEcho,  

Stress Echo 

TMT 

Holter 

ABPM – Ambulatory BP Monitoring 

24 Hour Emergency Angioplasty Services 

Coronary Angiography & Angioplasty 

Peripheral Angiogram & Angioplasty 

Temporary & Permanent Pacemaker Implantation 

Pericardiocentesis  

IVC Filter Implantation 

ICD Implantation 

 

ഓ.െി.ഡി  

ഇ.േി.ജി  

എസക്കാ - 2ഡി എസക്കാ , കളര് സഡാപ്പ്്ളര് , സകാണ്ട്രാസ്റ്റ് എസക്കാ , 

േ്്പരസ്സ് എസക്കാ  

റ്റി.എാം.റ്റി  

സൈാള്ട്ടര് (24 മണിക്കൂര് ഇ.േി.ജി) 

എ.ബി.െി.എാം - ആാംബസലറ്റ ി ബി.െി സമാണിറ്റ ിാംൈ്  

24 മണിക്കൂര് എമര്ജന്േി ആന്ജിസ ാപ്ലാസ്റ്റി േര്വീേേ്  

പകാസ ാണ ി ആന്ജിസ ാഗ്രാഫി & ആന്ജിസ ാപ്ലാസ്റ്റി  

പെരിപഫ ല് ആന്ജിസ ാഗ്രാാം & ആന്ജിസ ാപ്ലാസ്റ്റി  

പടാംെ  ി & പെര്മനന്റ് സെസസ്മക്കര് ഇമ്പ്്ലാനസറ്റഷ്ന്  

പെരികാര്ഡിസ ാപേന്റേിേ്  

ഐ.വി.േി.ഫില്റ്റര് ഇമ്പ്്ലന്റഷ്ന്  

ഐ.േി.ഡി ഇമ്പ്്ലാനസറ്റഷ്ന് 



 

Emergency medicine 

 

Any Condition With 

Compromised Airway, 

Breathing & Circulation 

(ABC) 

Unresponsive Patient 

Acute Chest Pain 

Acute Stroke 

Acute Breathlessness 

Altered Sensorium / 

Seizures 

Giddiness / syncope 

Acute Abdominal Pain 

Accelerated Hypertension 

Sepsis 

Shock 

Hypoglycemia 

Diabetic Ketoacidosis / 

hyperosmolar 

Hyperglycemic State 

Acute Complication Related 

To Pregnancy 

Acute Allergic Reactions 

Snake Bite / Scorpion Sting 

Dog Bite 

Ingestion Of Toxic 

Substances 

Road Traffic Accident / 

Fall From Height/ 

Any Other Trauma 

Electric Shock 



Burns 

Near Drowning 

Procedures Performed 

➢ Defibrillation & Cardioversion 

➢ Transcutaneous Pacing 

➢ Basic Airway Management 

➢ Endo - Tracheal Intubation 

➢ Central Venous Cannulation 

➢ Arterial Line Insertion 

➢ Needle Thoracocentesis & ICD 

➢ Supra-pubic Cystostomy 

➢ Intra-osseous Cannulation 

➢ Cricothyrotomy – Needle 

➢ & Surgical 

➢ Procedural Sedation 

➢ Closed Reduction Of 

➢ Dislocations & Fractures 

➢ Emergency Ultrasonography 

➢ Foreign Body Removal 

➢ Suturing & Stapler Application 

➢ Incision & Drainage Of Abscess 

Other Services 

➢ 24 Hour Ambulance Service 

➢ Emergency Radiology Services 

➢ Emergency Lab Investigations 

➢ Transfusion Of Blood Products 
 

എനി കണ്ടീഷ്ന് വിത്ത് 

സകാാംരഗമേ്ഡ് എ ര്പവ, 

െീതിാംൈ് & േര്ക്കുസലഷ്ന് 

(എ.ബി.േി) 

അണ്ട്പ േ്്സൊണ്ട്േീവ് സെഷ്യന്റ് 

ആകൂറ്റ് പചസ്റ്റ് പെ ിന് 

ആകൂറ്റ് േ്്സരാക്ക് 

ആകൂറ്റ് െീത്്പലേ്്നസ്സ് 

ഓള്സട്ടര്ഡ് പേന്സോ ി ാം / 

േീഷ്ര്േ് 

ൈിഡിനസ്സ് / േിന്സകാപ്പ് 

ആകൂറ്റ് അബ്്പഡാമിനല് പെ ിന് 



ആക്്േിലസ റ്റഡ് ഗൈപ്പര്പറ്റന്ഷ്ന് 

പേെ്്േിേ് 

സഷ്ാക്ക് 

ഗൈസപ്പാഗഗ്ലേീമി  

ഡ ബറ്റിക് പകസറ്റാഅേിസഡാേിേ് / 

ഗൈപ്പര്േ്്സമാളാര് ഗൈപ്പര് 

ഗഗ്ലപേമിക് സസ്റ്ററ്റ് 

ആകൂറ്റ് സകാാംപ്ലിസക്കഷ്ന്  ിസലറ്റഡ് 

റ്റു പരൈ്്നന്േി 

ആകൂറ്റ് അലര്ജിക്  ീ ാക്ഷന്േ് 

േ്്സനക്ക് ഗബറ്റ്/േ്്സകാര്െിസ ാണ്ട് സ്റ്റിാംൈ് 

സഡാൈ് ഗബറ്റ് 

ഇന്പജേ്ഷ്ന് ഓഫ് സടാക്്േിക് 

േബ്സ്റ്റന്േേ് 

സ ാഡ് രാഫിക് ആക്്േിഡന്റ് / 

ഫാള് രാം ഗൈറ്റ് / 

എനി അദര് ട്രൂമാ 

ഇലരിക് സഷ്ാക്ക് 

ബര്ണ്ട്േ് 

നി ര് സൊണിാംൈ്് 

 

സരാേൂസജവഴ്സ് പെര്സഫാാംമ്ഡ്  

➢ ഡിഫിെിസലഷ്ന് & കാര്ഡിസ ാസവര്ഷ്ന് 

➢ രാന്േ്്കൂസട്ടനി േ് സെേിാംൈ് 

➢ സബേിക് ഐര്പവ മാസനജ്്പമന്റ് 

➢ എന്സഡാ-രക്കി ല് ഇന്റുസബഷ്ന് 

➢ പേന്രല് വീനേ് കനവസലഷ്ന് 

➢ ആര്ട്ടീരി ല് ഗലന് ഇന്സേര്ഷ്ന് 

➢ നീഡില് സതാ ാസകാപേന്റേിേ് & ഐ.േി.ഡി 

➢ ുര - െൂബിക് േിസസ്റ്റാസ്റ്റമി 

➢ ഇന്രാ - ഓഷ്യേ് കനവസലഷ്ന് 

➢ ഗൈസക്കാഗതസ ാടമി - നീഡില് 

➢ & േര്ജിക്കല് 

➢ സരാേീജവ ല് േസഡഷ്ന് 

➢ സക്ലാേ്ഡ്  ിഡക്ഷന് ഓഫ് 

➢ ഡിേ്്പലാസക്കഷ്ന്േ് & രാക്്സചവര്േ് 

➢ എമര്ജന്േി അള്രാസോസണാഗ്രാഫി 

➢ സഫാ ിന് സബാഡി  ിമൂവല് 



➢ േൂചവ ിാംൈ് & സ്റ്റാപ്ലര് ആപ്ലിസക്കഷ്ന് 

➢ ഇന്േിഷ്ന് & ഗെസനജ് ഓഫ് അബ്്േസ്സ്് 

 

മറ്റു സേവനങ്ങള് 

➢ 24 മണിക്കൂര് ആാംബുലന്േ് േര്വീേേ് 

➢ എമര്ജന്േി സ ഡിസ ാളജി േര്വീേേ് 

➢ എമര്ജന്േി ലാബ് ഇന്പവസ്റ്റിസൈഷ്ന്േ് 

➢ രാന്യൂഷ്ന് ഓഫ് ബ്ലഡ് സരാഡക്ടേ്് 

 

General surgery 

 

OPD Services 

Minor Procedures 

➢ Local Anesthesia 

▪ I & D  

▪ Excision 

Major Procedure  

➢ Hernia (Open & Laparoscopic Surgery)   

▪ Inguinal Hernia 

▪ Umbilical Hernia 

▪ Incisional Hernia 

➢ Breast Surgery 

▪ Lump Excision 

▪ Mastectomy For Cancer 

➢ Thyroid Surgery   

• Thyroidectomy  

➢ Abdominal Surgery  (Open & Laparoscopic) 

▪ Appendicectomy  

▪ Cholecystectomy 

▪ Intestinal Obstruction  

▪ All Abdominal Emergencies 

▪ Carcinoma Colon, rectum 

▪ Rectal prolapse 

➢ Piles Surgery 

• Hemorrhoidectomy Stapler Surgery, Banding 

➢ Pilonidal Sinus  

• Laser Surgery 

➢ Abdominoplasty 



➢ Varicose vein Surgery 

▪ Open Surgery 

▪ Laser Surgery 

▪ Sclerotherapy  

➢ Anal Fistula 

▪ Fistulectomy 

▪ Laser Surgery    

➢ Amputation Of Limbs At Different Levels 

 

ഓ.െി.ഡി േര്വീേേ്  

ഗമനര് പരാേൂജവര് 

➢ സലാക്കല് അനേ്്സതഷ്യ  

• ഐ & ഡി  

• എക്സിഷ്ന്  

സമജര് പരാേൂജവര്  

➢ പൈര്ണി  (ഓപ്പണ്ട് & ലാസരാ േ്്സകാപ്പിക് േര്ജ ി) 

• ഇന്ഗു ിനല് പൈര്ണി   

• ആാംബ്ലിക്കല് പൈര്ണി   

• ഇന്േിഷ്ണല് പൈര്ണി   

➢ പെസ്റ്റ് േര്ജ ി  

• ലാംബ് എക്സിഷ്ന്  

• മാപസ്റ്റക്ടമി സഫാര് കാന്േര് പെസ്റ്റ് 

➢ ഗതസ ാ ിഡ് േര്ജ ി  

• ഗതസ ാ ്പഡക്ടമി 

➢ അബ്പഡാമിനല് േര്ജ ി  (ഓപ്പണ്ട് & ലാസരാേ്്സകാപ്പിക്)  

• അപപ്പന്ഡിപേക്ടമി  

• സകാളിേിപസ്റ്റക്ടമി 

• ഇപന്റഗസ്റ്റനല്ഒബ്സ്ട്രക്ഷന്  

• ഓള് അബ്പഡാമിനല് എമര്ജന്േീേ്  

• കാര്േിസനാമ പകാസളാണ്ട്, പ ക്ടാം  

• പ ക്ടല് പരാലാപ്സ്  

➢ ഗെല്േ് േര്ജ ി  

• പൈമസ ാ ിഡക്ടമി  

• സ്റ്റാപ്ലര് േര്ജ ി, ബാന്ഡിാംൈ്  

• ഗെസലാണിഡല് ഗേനേ്  

• സലേര് േര്ജ ി  

➢ അബ്പഡാമിസനാപ്ലാസ്റ്റി  

➢ പവരിസകാേ് പവ ്ന് േര്ജ ി  

• ഓപ്പണ്ട് േര്ജ ി  



• സലേര് േര്ജ ി 

• േ്്ക്ലിസ ാപത ാപ്പി 

• അനല് ഫിസ്റ്റുല  

• ഫിസ്റ്റുപലക്ടമി 

• സലേര് േര്ജ ി  

➢ ആാംെൂസട്ടഷ്ന് ഓഫ് ലിാംബ്േ് അറ്റ് ഡിഫ ന്റ് പലവല്േ്് 

 

Cardio thoracic and Vascular surgery 

 

OPD Services 

Coronary Artery Bypass Graft Surgery 

On Pump & Off Pump Beating Heart Surgery 

Heart Valve Repair/Replacement 

Correction Of Congenital Heart Defects : ASD, VSD, TOF, PDA 

Bentall Procedures 

Hypertrophic Obstructive Cardiomyopathy (HOCM) 

Complex Aortic Aneurysm Repair - EVAR, TEVAR 

Thoracic & Vascular Surgeries 

Minimal Invasive Cardiac Surgeries 

 

ഒ.െി.ഡി സേവനങ്ങള്  

പകാസ ാണ ി ആര്ട്ട ി ഗബൊേ് ഗ്രാഫ്റ്റ് േര്ജ ി  

ഓണ്ട് െമ്പ് & ഓഫ് െമ്പ് ബീറ്റിാംൈ് ൈാര്ട്ട് േര്ജ ി 

ൈാര്ട്ട് വാല്വ്  ിപ്പ ര്/ ീപപ്ല ്േ്്പമന്റ് 

ക ക്ഷന് ഓഫ് കണ്ട്ജിനറ്റല് ൈാര്ട്ട് ഡിഫക്ട്്േ് : എ.എേ്.ഡി, വി.എേ്.ഡി, റ്റി.ഒ.എഫ്, െി.ഡി.എ 

ബന്താള് പരാേൂസജഴ്്േ് 

ഗൈപ്പര്സരാഫിക് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് കാര്ഡിസ ാ മസ ാെതി (എച്ച.്ഒ.േി.എാം) 

സകാാംപ്ലക്്േ് അസ ാര്ട്ടിക് അനവ ിോം  ിപ്പ ര് - ഇ.വി.എ.ആര്, റ്റി.ഇ.വി.എ.ആര് 

പതാ ാേിക് & വാേ്്ക്കുലാര് േര്ജ ീേ് 

മിനിമല് ഇന്വേീവ് കാര്ഡി ാക് േര്ജ ീേ്് 

 

 



Surgical Gastroenterology 

 

OPD Services 

Advanced Gastro Intestinal Laparoscopic Surgery 

Laparoscopic/ Open GI Cancer Surgeries 

Bariatric And Metabolic Surgery 

Esophagus And Gastric Surgery 

Liver Surgery 

Gall Bladder Surgery 

Pancreatic And Splenic Surgeries 

Gastro Intestinal Surgery 

Colorectal Surgery 

GI Emergency And Trauma 

Surgery - Hernia, Haemorrhoids, Fissure 

 

ഒ.െി.ഡി സേവനങ്ങള് 

േങ്കീര്ണമാ  ഉദര, കുടല്, താസക്കാല്ദവാര ശസ്ത്രൈി  

താസക്കാല്ദവാര അര്ബുദ (കയാന്േര്) ശസ്ത്രൈി കള്  

അമിതവണാം കു യ്ക്കുന്നതിനുാം രൂെമാറ്റാം ഉണ്ടാകുന്നതിനുമുള്ള  

ശസ്ത്രൈി  

അന്നനാള, ഉദര ശസ്ത്രൈി  

കരള് ശസ്ത്രൈി  

െിത്താശ  ശസ്ത്രൈി  

ൊന്ൈി ാറ്റിക്, പ്ലീൈ ശസ്ത്രൈി കള് 

ഉദര, കുടല് ോംബന്ധമാ  ശസ്ത്രൈി  

വന്കുടല് ശസ്ത്രൈി  

ജിഐ എമര്ജന്േി ആന്ഡ് സരാമ 

പൈര്ണി , ഗെല്േ്, ഫിഷ്ര്, തുടങ്ങി  ശസ്ത്രൈി കള് 

 

 

 



Anaesthesiology  

 

PACU – Post Anaesthesia Care Unit 

Conducting General Anaesthesia 

Conducting Regional Anaesthesia 

➢ Spinal Anaesthesia 

➢ Epidural Anaesthesia 

➢ Combined Spinal And Epidural Anaesthesia 

➢ Caudal Anaesthesia 

Conducting Paediatric Anaesthesia 

Endotracheal Intubation 

➢ Conventional 

➢ With Specialised Equipment 

▪ Special Tubes Like DLT 

▪ Fiber Optics Scope 

➢ Submental Intubation 

➢ Percutaneous Tracheostomy 

Cannulation 

Interventional Chronic Pain Management - Various Nerve Blocks 

NORA – Non-Operating Room Anaesthesia (Endoscopy, MRI, CT, Etc.) 

 

െി.എ.േി.യു - സൊര്ട്ട് അനേ്്സതഷ്യ പക ര് യൂണിറ്റ്  

കണ്ട്ണ്ടക്ടിാംൈ്  ജന ല് അനേ്്സതഷ്യ 

കണ്ട്ണ്ടക്ടിാംൈ്  ീജി ണല് അനേ്്സതഷ്യ  

➢ ഗെനല് അനേ്്സതഷ്യ 

➢ എപ്പിഡൂ ല് അനേ്്സതഷ്യ 

➢ കാംപബന്ഡ് ഗെനല് & എപ്പിഡൂ ല് അനേ്്സതഷ്യ 

➢ കാഡവല് അനേ്്സതഷ്യ 

കണ്ട്ണ്ടക്ടിാംൈ് െീഡി ാരിക് അനേ്്സതഷ്യ 

എന്സഡാപരക്കല് ഇന്റുസബഷ്ന് 

➢ കണ്ട്പവന്ഷ്ണല് 

➢ വിത്ത് േ്്പെഷ്യഗലേ്ഡ് എകുെ്്പമന്റ്്േ് 

• ഡിഎല്ടി സൊലുള്ള രസതയക ടൂബുകള് 

• ഗഫബര് ഒെ്റ്റിക്്േ് േ്്സകാപ്പ് 

➢ േപെന്റല് ഇന്ബൂസബഷ്ന് 



➢ പെര്കൂട്ടാനി ാേ് രാക്കിസ ാസ്റ്റമി 

കാനുസലഷ്ന് 

ഇന്റര്പവന്ഷ്ണല് സൈാണിക് പെ ിന് മാസനജ്്പമന്റ് - വിവിധ നാഡി സബ്ലാക്കുകള് 

എന്.ഒ.ആര്.എ - സനാണ്ട് ഓപ്പസ റ്റിാംൈ് റൂാം അനേ്്സതഷ്യ (എന്സഡാേ്്സകാപ്പി, എാം.ആര്.ഐ. 
തുടങ്ങി വ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


