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PRESS RELEASE
Two Covid 19 patients have been shifted from Indira Gandhi Medical College and Research
Institute to JIPMER today evening for further management.
JIPMER is already providing telephone and video consultations to its old OPD patients. Patient
can use this service by calling 0413-2298200 (Working days, during 9 AM to 1 PM, Mon-Sat).
JIPMER is now working to gradually, and in a phased manner, expand this service. Thus, during
the telephone consultation, if the specialist doctor thinks that a physical visit to the hospital
is necessary, he will give an appointment by sending an SMS (short message service) to such
patients. These patients will then be permitted to come to JIPMER, with up to one attendant,
to be seen in its OPD at the appointed date and time. Initially, this will be done for the
Departments of Medicine, Pediatrics, Dermatology, Psychiatry, Cardiology, Nephrology,
Neurology, Clinical Immunology, Endocrinology, Medical Gastroenterology, Medical Oncology
and Radiation Oncology. Gradually, more departments will be added.
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