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પે્રસ નોટ 

વાઇબ્રન્ટ અકેડેમિક મસમ્પોઝિયિ – કાડડકોન-૨૦૧૫ 

બેન્કર્સ ગ્રપુ હોસ્પપટલ દ્વારા છેલ્લા ૧૩ વર્સથી હ્રદયરોગની ર્ારવારના ક્ષેત્રમાાં અગ્રેર્ર છે. અહીયા 
છે આધનુીક તબીબી ર્ાધનો વવશ્વપતરની ર્ેવાઓ. કાર્ડિયોલોજી એ Dynamic  અને ever 

challenging Branch  છે, જેમાાં હાંમેશા નવા નવા ર્શોધનો અને નવી નવી પધ્ધવતઓ નો વવકાર્ 
થાય છે. બેન્કર્સ હાટસ  ઇંન્સન્પટટુયટુ શૈક્ષણિક કે્ષત્રમાાં પિ અગ્રેર્ર છે. 
 

દર વર્ે BHI  દ્વારા કાર્ડિયોલોજી કૉંન્ફરન્ર્ – Cardcon  ન ુઆયોજન કરવામાાં આવે છે. દર વર્સના 
જેમ આ વર્ ેપિ ફરી એકવાર આવી કૉંન્ફરન્ર્ન ુઆયોજન તારીખ ૧૭ અને ૧૮ ઓક્ટોબરના 
રોજ ગેટવે હોટલ ખાતે કરવામાાં આવ્ય ુછે. પોતપોતાના ક્ષેત્રમાાં વનપિૂ એવા ભારતના ૨૦ 
કાર્ડિયોલોજીપટો આ કૉંન્ફરન્ર્માાં ફેકલ્ટી તરીકે ભાગ લેશે. 
 

 કૉંન્ફરન્ર્માાં ગજુરાત, મહારાષ્ટ્ર, મધ્યપ્રદેશ, ઉત્તરપ્રદેશ અને રાજપથાન માાંથી લગભગ ૬૫૦ 
જેટલા તબીબો ભાગ લેવાન છે. 
 

આ કૉંન્ફરન્ર્ન ુમખુ્ય કેન્ર ઇમર્જરં્ીવાળી કાર્ડિયોલોજી, ઇર્ીજી, ઇકોકાર્ડિયોગ્રાફી, x-Ray ,વવવવધ 
ર્કલવનકલ ર્મપયાઓ ,એન્સન્જયોપ્લાપટી તથા બાયપાર્ ર્ર્જરીનાાં ક્ષતે્રમાાં થયેલ ુનવ ુર્ાંર્ોધન, 
બ્લડપે્રશરની આધનુીક ર્ારવાર, કોલેપરોલ વવશેની માર્હતી , હાટસ  ફેણલયર જેવા વવર્યોની ચચાસ 
કરવામાં આવશે. 
 

આ કૉંન્ફરન્ર્માાં એન્સન્જયોપ્લાપટી વર્ીર્ બાયપાર્ વવર્યમાાં ર્ડબેટ પિ રાખવામાાં આવે છે.. 
ગૌરવની વાત એ છે કે આ કૉંન્ફરન્ર્માાં ભાગ લેનાર ડૉકટરોને 4 Credit Hours  આપવામાાં 
આવશે. 
 

આ કૉંન્ફરન્ર્ “ઇન્ટરએકટીવ” પ્રકાર ની કોંફરન્ર્ છે જેમાાં “ ઇન્ટરએકટીવ ઓડીયો વવઝયઅુલ 
કવીઝ” અને “કોમ્પપ્યટુરાઇઝડ ઓડીયન્ર્ પોલ” વર્પટમ નો ઉપયોગ કરવામાં આવશે. આ દ્વારા દરેક 
વનષ્ટ્િાાંત પોતાના લેક્ચર પહલેા અને પછી શ્રોતા ડૉકટરોને પ્રશ્ન પછેુ અને દરેક શ્રોતા પોતાને 
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આપેલા ર્રમોટ કાંરોલ દ્વારા પોતાનો જવાબ કણલક કરે અને છેલ્લે કોમ્પયટુર પર ટકાવરી નીકળે. 
ડૉ.દશસન બેન્કર અને.ડૉ.પારુલ બેન્કરના માગસદશસન નીચે “બેન્કર્સ હાટસ  ઇંન્સન્પટટુયટુ “ ની ર્મગ્ર ટીમ 
આ કૉંન્ફરન્ર્ ની ર્ફળતા માટે મહનેત કરી રહી છે. 
 

આ કૉંન્ફરન્ર્માાં બેન્કર્સ ગ્રપુ હોસ્પપટલ દ્વારા ત્રિે હોસ્પપટલની Mobile App શરુ કરવાની ધોર્િા 
કરવામાાં આવશે. આ App દ્વારા દદી તથા ડૉક્ટર બન્નેને ધિા જ ફાયદાઓ થશે. 
 

દદીઓને મળતા ફાયદા: 
 

 દદીઓ તેમના મોબાઇલ ઉપકરિ પર બધા  Medical Reports  અને  Treatments જોઇ 
શક્શો. 

 તેમના મોબાઇલ પર Follow-up reminder  મેળવી શકાશે 
 માત્ર એક બટન દબાવીન ેડૉકટરની એપોઇન્મેન્ટ લૈ શકાશે. 

ડૉકટર્સને મળતા ફાયદા: 
 

 ડૉકટર્સને પોતે રીફર કરેલા દદી ઓ વવરે્ તમામ મેર્ડકલ ર્રપોટસ  અને ર્ારવાર મહીતી 
મળી રહશેે. 

     

 

ડૉ. પારુલ બેન્કર          ડૉ.દશસન બેન્કર 

મેર્ડકલ ર્ડરેકટર 
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TOPIC SPEAKER 

Prayer / Welcome Dr Parul Banker 

PCI-CABG in Multi-Vessel CAD, Current 
Evidence 

Dr Kunal Sarkar 

Rebut Dr Bhavesh Vajifdar 

Rebut Dr Kunal Sarkar 

Current perspectives in management  of 
Primary Pulmonary Hypertension and 
Pulmonary Embolism 

Dr Chetan Shah 

Cardiovascular manifestation of Dengue & 
other Common 
Infections 

Dr Narendra Tanwar 

Current Indications for Valve Surgery Dr Anil Tendolkar 

My Patient has Syncope, What to do? Dr Ajay Naik 

10 thing about Atrial Fibrillation that a Physician  
should know in 2015 

Dr Amit Vora 

Bioresorbable Vascular Scaffolds - Symposium: 
Introduction & Latest update on BVS from TCT 

2015 

My Experience with BVS in AMI 
Indications for BVS - what's different from 
DES? 

Dr Darshan Banker 

Dr Tapan Ghose 

Dr Anoop Gupta 

Bio Vascular Scaffold Symposium  

ECG Quiz (Current Scenario in ECG) Dr Yash Lokhandwala / Dr Amit 

Vora 

Lipid Update 2015 Dr Uday Jadhav 

Ventricular Arrhythmia: from VPC to VT storm :  

Physician's perspective 

Dr Yash Lokhandwala 

Atrial Septal Detect - When to close & when not 
to close ? 

Dr Vipul Vaghela 

Choosing the correct Antiplatelet Dr Prafulla Kerkar 

Hypertension Guidelines: Confusion in Clarity Dr Bhavesh Vajifdar 

PQRST of Heart Failure Dr Ashish Nabar 

X-Ray in Cardiology Dr Anil Tendolkar 
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Expanding horizons  Dr. Parul Banker 

 


