ఆక్యులర్ జెనెటిక్ రిసర్్ మరియు క్రట
ి ిక్ల్ క్ేర్ లో జెనోమ్ ఫ ౌండేషన్
మరియు ఎల్ వి ప్రసాద్ నేత్ర వెైద్ు విజఞాన సౌంసథ సహక్ారౌం
కంటిసంబంధిత జన్యుపర పరిశోధన్, రోగనిరధారణ మరియు కౌనిిలంగ్, కంటిసంబంధిత
వైద్ు మరియు ఇతర రోగి సంబంధిత సేవలకై సౌకరధులన్య అభివృద్ిి చేయడంపై ద్ృష్టి
అక్టోబర్ 11, 2021, సో మవారౌం, హైద్రాబాద్: సహకధర పరిశోధన్, శిక్షణ మరియు జఞానానిి పంచయకోవడానిి
ప్ర ో తిహంచడానికి జనోమ్ ఫౌండేషన్ (జిఎఫ్) బో ర్డ్ ఆఫ్ డర
ై కిర్డి అధుక్షులు డా సట రంగరధజన్ మరియు ఎల్ వి
పోసధద్ నేతో వైద్ు విజఞాన్ సంసథ బో ర్డ్ ఆఫ్ టోసి ల
ట అధుక్షులు డా గుళ్ళపలి ఎన్ రధవుల మధు ఒక ఒపపంద్ంపై
సంతకధలు జరిగధయి. డా రంగరధజన్ ఒక ఆరిాకవేతత మరియు న్యుడిల్లిలో పోధాన్మంత్రో ఆరిాక సలహా సంభం పూరవ
అధుక్షులు.
రండు సంసథ లూ ఆఫ్ధథలిక్ కిినికల్ జనటిక్ి, మోలెకుులర్డ జనటిక్ి, సైట ోజనటిక్ి, ఫర రనిిక్ పరీక్షా సేవలు,
పరిశోధన్, రోగనిరధారణ, కౌనిిలంగ్, శిక్షణ, విద్ు మరియు ఇతర సధరూపు సేవలలో తమ సధమరధాాలన్య
విసత రించడానికి నైపుణుం మరియు వన్రులన్య పంచయకుంటాయి. ద్ృష్టి వక
ై లుం మరియు అంద్తవంతో
బాధపడుతున్ి రోగులకు ఎంతగధనో పోయోజన్ం చేకూరచే పరిశోధన్, రోగనిరధారణ మరియు కౌనిిలంగ్, కంటి
సంబంధిత వద్
ై ు మరియు ఇతర సేవలకు సౌకరధులన్య పంప్ ంద్ించడం విసత ృతమైన్ లక్షుం. ప్ధోధమిక మరియు
జటిలమైన్ కంటి రుగితల చికితికు మరుగన్
ై , అధయనాతన్ మరియు ఆరిథక చికితి పోణాళికలతో ముంద్యకు
రధవడంపై ద్ృష్టి ఉంట ంద్ి.
జిఎఫ్ హద్
ై రధబాద్ మలకాజగిరి జిలకి మేడప
ి లి గధామంలో అభివృద్ిాచస
ే త యన్ి అతాుధయనిక సౌకరధునిి నిరచిశిత
పోయోజన్ంకొరకు పంచయకుంట ంద్ి. ఈ సౌకరధులన్య అభివృద్ిాచయ
ే డానికి నిధయలు మరియు వన్రులన్య
సమకూరేడానికి రండు సంసథ లూ సనిిహతంగధ పనిచేసత ధయి.
“ఈ సహకధరం రండు మేధో సంసథ ల మధు జరుగుతున్ిద్ి. మన్ం ముంద్యకు సధగుతున్ిపుపడు ఇద్ి మరింత
ఎకుావ పోత్రసపంద్న్లకు ఒక ఆధారం అవుతుంద్ి. జన్యుపర కంటి రుగితలన్య గురితంచడం, వధటి చికితికు
జన్యుపర జోకుత, పోజలలో మరియు నేతో సంరక్షణా వరగ ంలో వధటిపటి అవగధహన్ కలపంచడంపై కచంద్రక
ో రిసత ధము,”
అనాిరు డా సట రంగరధజన్.
“ఇద్ి మక భవిషు వూుహానికి బాగధ సరిప్ర తుంద్ి. రధబో యిే 20 సంవతిరధలలో అతుుతత మ శరణ
ా ి సంసథ లన్య
అభివృద్ిా చేయడంపై మేము కచంద్రక
ో రిసత ధము. అట వంటి ఒక రంగం కంటి సంరక్షణ మరియు ఆఫ్థ లకిలజీలలో
జన్యుశధసత ంర . మేము ఈ రంగంలో కొంతకధలంగధ పనిచేసత యనాిము. ఈ భాగసధవముం పోసత యత కృష్టని మరింత

బలపరుసయతంద్ి. ఈ భాగసధవమకునికై జనోమ్ ఫౌండేషన్ కు మక ధన్ువధద్ాలు. పటి ణ మరియు గధామీణ సమకజఞలు
రండింటికీ పోయోజన్ం చేకూరచే ఈ కంటి సంరక్షణా రంగంలో

గణనీయమైన్ పోగత్రని సధధించడానికి

ఎద్యరుచయసయతనాిము,” అనాిరు డా. రధవు.
Picture caption: ఎౌంఓయుపై సౌంత్క్ాలయ (ఎ) జెనోమ్ ఫ ౌండేషన్ న ౌంచి: డా సి రౌంగరాజన్, చైరమన్, బో ర్్ ఆఫ్
డైరెక్ోర్్; డా గౌండి పి సి క్ాజఞ, మేనేజౌంగ్ డైరెక్ోర్ & చైరమన్ – టర
ర త్ లాబ్స్; డా క్ొసరాజు ఆర్ రావు, డైరెక్ోర్ (బి) ఎల్
వి ప్రసాద్ నేత్ర వెద్
ై ు విజఞాన సౌంసథ న ౌంచి: డా గుళ్ళప్ల్లి ఎన్ రావు, చైర్ బో ర్్ ఆఫ్ టర సో స్
ట ; డా ప్రశాౌంత్ గర్్ , ఎగ్ిిక్యుటివ్
చైర్; డా రాజీవ్ ఆర్ ప్ప్పూరు, వెైస్-చర్
ై ; ప్రర ఫసర్ దొ రెైరాజన్ బాలస బరమణియన్, విఖ్ాుత్ శాస్ రవేత్్ & డైరెక్ోర్ –
రిసర్్ ఎమిరిటస్.
.
ఎల్ వి ప్రసాద్ నేత్ర వెద్
ై ు విజఞాన సౌంసథ : 1987 సంవతిరంలో సధథపటంచబడిన్, అంధతవ నివధరణకై పోపంచ ఆరోగు
సంసథ సహకధర కచంద్ోమయిన్ ఎల్ వి పోసధద్ నేతో వైద్ు విజఞాన్ సంసథ (ఎలవపటఇఐ) ఒక సమగా నేతో ఆరోగు సౌకరుం.
తన్ కధరునిరవహణకై ఎలవపటఇఐలో పద్ి కిాయకశీల విభాగధలునాియి – వైద్ు సేవలు; విద్ు; పరిశోధన్; ద్ృష్టి
పున్రధవధసం; గధామీణ మరియు సధమకజిక నేతో ఆరోగుం; నేతని
ో ధి; అన్యకూలవధద్న్ మరియు విధాన్ పోణాళిక;
సధమరా ా నిరధిణం; ఆవిషారణ మరియు ఉతాపద్న్ అభివృద్ిా. ఎలవపటఇఐ నేతో సంరక్షణా వువసథ లో భారతద్ేశంలోని
తలంగధణా, ఆంధోపద్
ో ేశ్, ఒడిషధ మరియు కరధాటక రధషధిాలలో విసత రించిన్ 236 కచంద్ాోలునాియి. సమకజంలోని
అనిి వరధగలకీ సమకన్మన్
ై మరియు నాణుమన్
ై నేతో సంరక్షణ అంద్జచయడం సంసథ లక్షుం.గధామకలన్యంచి
న్గరంవరకూ సమకజంలోని అనిి వరధగలన్య ఆవరిసత యన్ి ఎలవపటఇఐ ఐద్య-శరాణుల ‘నేతో ఆరోగు పటరమిడ్’
న్మూనా ఉన్ితమన్
ై నాణుతగల మరియు సమగామైన్ – నివధరణ, చికితి మరియు పున్రధవధసం – నేతో
సంరక్షణ అంద్రికీ అంద్ిసత యన్ిద్ి. ఇద్ి 3 కోటి 21 లక్షలకు పగ
ై ధ పోజలకు సేవచేసటంద్ి. అవసరమన్
ై సంరక్షణ
కిిషితతో సంబంధంలేకుండా అంద్యలో 50% పూరితగధ ఉచితం.
జెనోమ్ ఫ ౌండేషన్ (జఎఫ్): జనోమ్ ఫౌండేషన్ (జిఎఫ్) 2004 సంవతిరంలో హైద్రధబాద్ లో కంపనీ చటి ంలోని
సక్షన్ 25 పరిధల
ి ో రిజిసి ర్డ అయిన్ ఒక లకభాపేక్షలేని సంసథ . జన్యుపర రుగితలన్య నిరధారించడానికి మరియు
జనటిక్ పరిశోధన్, అభివృద్ిా, శిక్షణ మరియు పోజఞ అవగధహనా కధరుకామకలద్ావరధ వధటి నిరవహణ మరియు
చికితిలకు పరిషధారధలన్య కన్యగొన్డానికి సధథపటంచబడింద్ి. భారత పోభుతవ విజఞాన్ & సధంకచత్రక మంత్రోతవశధఖలోని
డిఎస్ఐఆర్డ చే ఒక శధసటత య
మరియు పరిశామ పరిశోధనా సంసథ (ఎస్ఐఆర్డఓ) గధ మరియు తలంగధణా పోభుతవ
ర
ఆరోగు మరియు కుట ంబ సంక్షచమ మంత్రోతవశధఖచే కూడా పటో-కనిపష న్ మరియు పట-ో నేటల్ రోగనిరధారణ మరియు
పరీక్షా సేవలకు గురితంచబడింద్ి. అరుద్న్
ై , సధధారణ మరియు జీవన్శల
ై జన్యుపరమన్
ై వధుధయలన్య ద్ేశవధుపత ంగధ
గధామీణ పోజలకు సయలభంగధ అంద్యబాట లో ఉండేలక నిరధథరించడానికి మరియు నిరవహంచడానికి వుకితగతీకరించిన్
ఆరోగు సంరక్షణ అంద్ించడానికి అవసరమన్
ై మకన్వ వన్రులతో అతాుధయనిక జన్యు విశరిషణ సద్యప్ధయకలు
ఇంద్యలో ఉనాియి.

