Pathology CME on 28th November, 2018

The Department of Pathology, Yenepoya Medical College (YMC),
Yenepoya (Deemed to be University), Deralakatte, Mangaluru,
organized a one-day Continuing Medical Education (CME) and
Scientific Programme on Wednesday, the 28th November, 2018. The
Programme was inaugurated by Dr. M Vijaya Kumar, Honourable Vice
Chancellor, Yenepoya (Deemed to be University). Dr. C.V. Raghuveer,
Pro Vice Chancellor, Dr. Gangadhara Somayaji, I/c Registrar and Dr.
M.S. Moosabba, Principal Yenepoya Medical College were present. The
CME programme included Lectures and Pathology Slide Seminars by Dr
Prasanna Kumar, Professor, PSG Medical College, Coimbatore, Dr
Rajeevan K, Professor, Kozhikode Government Medical College,
Kozhikode, & Dr. Prema Saldanha, Professor, YMC. Topics related to
renal lesions and blood disorders were covered. The CME was organized
by Dr. Ramadas Naik, Professor & Head, Dept. of Pathology, YMC. The
Programme was well attended with delegates from the seven medical
colleges in the District.

28 ನವ ೆಂಬರ್, 2018 ರೆಂದು ಪ್ಯಾಥಯಲಜಿ ಸಿ.ಎೆಂ.ಇ ಮತ್ುು ವ ೈಜ್ಞಯನಿಕ ಕಯರ್ಯಕರಮ
ಬುಧವಯರ, 28 ನವ ೆಂಬರ್, 2018 ರೆಂದು ಪ್ಯಾಥಯಲಜಿ ವಿಭಯಗ, ಯೆನ ಪೋರ್ ಮೆಡಿಕಲ್
ಕಯಲ ೋಜ್, ಯೆನ ಪೋಯಯ (ರ್ುನಿವಸಿಯಟಿಯಯಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಪಟಿಿದ ), ದ ೋರಳಕಟ್ ಿ,
ಮೆಂಗಳೂರಿನ ಏಕದಿನ ವ ೈದಾಕೋರ್ ಶಿಕ್ಷಣ (ಸಿಎಮ್ಇ) ಮತ್ುು ವ ೈಜ್ಞಯನಿಕ ಕಯರ್ಯಕರಮ
ಆಯೋಜಿಸಲಯಯಿತ್ು. ಈ ಕಯರ್ಯಕರಮವನುು ಯೆನ ಪಯಯ (ರ್ುನಿವಸಿಯಟಿಯಯಗಿ
ಪರಿಗಣಿಸಲಪಟಿಿದ ) ಗೌರವಯನಿಿತ್ ಉಪಕುಲಪತಿಯಯದ ಡಯ. ಎೆಂ ವಿಜರ್ಕುಮಯರ್
ಉದಯಾಟಿಸಿದರು. ಡಯ. ಸಿ.ವಿ. ರಘುವಿೋರ್, ಪರ ವ ೈಸ್ ಚಯನ ೆಲರ್, ಡಯ. ಗೆಂಗಯಧರ
ಸ ೋಮಯಯಯಜಿ, ಐ/ಸಿ ರಿಜಿಸಯಾರ್ ಮತ್ುು ಡಯ ಎೆಂ.ಎಸ್. ಮ ಸಬಬ, ಡಿೋನ್,
ಯೆನ ಪೋರ್

ಮೆಡಿಕಲ್

ಕಯಲ ೋಜ್

ಉಪಸಿಿತ್ರಿದದರು.

ಸಿಎಮ್ಇ

ಪರೋಗಯರೆಂಗ

ಕ ರ್ಮತ್ ುರು ಪಿ.ಎಸ್.ಜಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಯಲ ೋಜು, ಪರಫ ಸರ್ ಡಯ. ಪರಸನು ಕುಮಯರ್,
ಕ ೋಜಿಕ ಕೋಡ್ ಸಕಯಯರಿ ವ ೈದಾಕೋರ್ ಕಯಲ ೋಜು, ಕ ೋಜಿಕ ಕೋಡಿನ ಪರಫ ಸರ್ ಡಯ.
ರಯಜಿೋವನ್ ಕ ಮತ್ುು ಯೆನ ಪೋರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಯಲ ೋಜಿನ ಪರಫ ಸರ್ ಡಯ. ಪ್ ರೋಮಯ
ಸಲಯದನಯಾ

ಅವರ

ಒಳಗ ೆಂಡಿತ್ುು.
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ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ ವಿಷರ್ಗಳು ಒಳಗ ೆಂಡಿದವು. ಸಿಎಮ್ಇ ರ್ನುು ಪ್ಯಾಥಯಲಜಿ ವಿಭಯಗದ
ಪ್ಯರಧ್ಯಾಪಕ ಮತ್ುು ಮುಖ್ಾಸಿ ಡಯ. ರಯಮದಯಸ್ ನಯಯ್ಕಕ ಅವರು ಆಯೋಜಿಸಿದರು. ಈ

ಕಯರ್ಯಕರಮವು ಜಿಲ ಲರ್ ಏಳು ವ ೈದಾಕೋರ್ ಕಯಲ ೋಜುಗಳ ಪರತಿನಿಧಿಗಳ ೂೆಂದಿಗ
ಚ ನಯುಗಿ ಭಯಗವಹಿಸಿದರು.

