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पे्रस नोट – 

 

तीन रुग्णांवर रोबोटद्वणरे गुडघे व खुब्णांच््ण  शस्त्रक्रि्ण ्शस्वी 

क्रपांपरी ्ेथील डॉ डी वण् पणटील हॉक्रस्पटलच््ण अक्रस्थरोग क्रवभणगणतील पक्रहली रोबोक्रटक शस्त्रक्रि्ण 

 

पपिंपरी - डॉ डी वाय पाटील हॉपपपटल व सिंशोधन कें द्र पपिंपरी पणेु येथील अपपथरोग पवभागामध्य ेपपहलयािंदाच रोबोपटक द्वारे तीन रुगणािंवर कृपिम सािंधेरोपण  

शस्त्रपिया यशपवीररत्या पणूण झालया. 

 

यामध्य े५३ वर्षीय मपहला व ३७ वर्षीय परुुर्ष या दोन्ही रुगणािंना उजव्या बाजचू्या खबु्याची  तर  ४६ वर्षीय परुुर्ष रुगणाच्या उजव्या बाजचू्या गडुघ्याची 

कृपिम सािंधेरोपण शस्त्रपिया करण्यात आली या पतन्ही शस्त्रपियेसाठी दोन तासािंचा कालावधी लागला.  शस्त्रपिया करण्यापवूी सी टी पकॅन द्वारे रुगणाच े

सािंधेरोपणाच ेपनयोजन केल ेहोत ेव रुगणािंना योगय मलूयमापनात्मक उपचार पदल ेगले े त्याकररता गडुघे, खबुा, उपचाराच्या प्रपियते रोबोपटक आमण या 

अत्याधपुनक तिंिज्ञानामळेु या तीन शस्त्रपिया यशपवीरीत्या पणूण झालया त्यासाठी रुगणालयातील डॉक्टरािंनी परीश्रम घतेल.े 

 

"जागपतक पतरावर सवोत्तम ठरललेा मॅको हा पमाटण रोबोट आता आमच्या डॉ डी वाय पाटील  रुगणालयात पथापपत करण्यात आला असनू 

सिंगणकप्रणालीसह ‘थडण जनरेशन रोबोपटक आमण’च्या  उपयोगामळेु ही शस्त्रपिया अत्यिंत अचकू व यशपवी ठरली आह ेअसे डॉ राहलु साळुिंख ेअपपथरोग 

पवभाग प्रमखु यािंनी सािंपगतल ेत ेपढु ेम्हणाल ेया रोबोटच्या साह्याने शस्त्रपियेच्या वेळी होणाऱ्या अनके पियािंवर पनयिंिण करता येणे शक्य झाल ेअसनू  

शस्त्रपियेतील अचकूता, नेमकेपणाने सजणरी करणे फारच सोपे झाले आह े व मानवी दोर्षािंमळेु होणाऱ्या चकुा टाळता येणे शक्य झाल.े रोबोट 

नॅपव्हगेशन’मळेु पायाच्या हाडािंना जादा पिद्र पाडायची गरज पडत नाही त्यामळेु रुगणािंच्या वेदना कमी झालया व रुगणािंनी उपचाराला लवकरात लवकर 

प्रपतसाद पदला व त्यािंना आज रुगणालयातुन घरी सोडण्यात आल ेआह ेते आता पवूीप्रमाणे चालणे, पजने चढणे उतरणे या पिया करू शकणार आह"े 

असे डॉ  साळुिंख ेयािंनी सािंपगतल.े       

 

या पतन्ही रोबोपटक शस्त्रपियेसाठी डॉ.राहलु साळुिंखे, डॉ सहुास मापसलमणी, डॉ अिंतेश्वर पबराजदार, डॉ. जे बी एस पकशोर, डॉ दत्तािय भोकरे, भलू तज्ज्ज्ञ 

डॉ. अपणाण बागले यािंचा प्रमखु सहभाग होता.   

 

या यशपवी शस्त्रपियेबद्दल डॉ डी वाय पाटील पवद्यापीठाचे कुलपती डॉ पी डी पाटील, प्र कुलपती डॉ भागयश्री ताई पाटील, पवश्वपत व  खपजनदार डॉ 

यशराज पाटील यािंनी सवण डॉक्टसण टीमचे कौतुक केल ेआह.े 

 

"अद्यावत वैद्यकीय तिंिज्ञानाचा अवलिंब करत जागपतक दजाणच्या सेवा दते असनू अपपथरोग सिंदभाणतील रुगणािंना या रोबोपटक सजणरीचा फायदाच होईल 

या शस्त्रपियेसाठी कुशल सजणन, आरोगय सेवेतील मनुष्यबळ आदी द्वारे रुगणसेवा दणे्यास आम्ही कपटबद्ध आहोत" असे मत पवश्वपत व खपजनदार डॉ 

यशराज पाटील यािंनी व्यक्त केले. 

 

      डॉ. सनुील राव                                                                                                    

 मखु्य कायणकारी अपधकारी                                                                                         डॉ. पजतेंद्र भवाळकर  

                                                                                                                                     अपधष्ठाता    

डॉ डी वाय पाटील वैद्यकीय महापवद्यालय, रुगणालय व 

सिंशोधन कें द्र 



   
 
पपिंपरी येथील डॉ डी वाय पाटील हॉस्पपटलच्या अस्पथरोग ववभागातील पवहली रोबोटटक शपरविया 

डॉ डी वाय पाटील हॉस्पपटल व संशोधन कें द्र पपिंपरी पुणे येथील अस्पथरोग ववभागामध्य े
पवहलयांदाच रोबोटटक द्वारे तीन रुगणांवर कृविम सांधेरोपण शपिविया यशपवीररत्या पूणण 
झालया. 
 
यामध्ये ५३ वर्षीय मवहला व ३७ वर्षीय पुरुर्ष या दोन्ही रुगणांना उजव्या बाजूच्या खुब्याची 
तर ४६ वर्षीय पुरुर्ष रुगणाच्या उजव्या बाजूच्या गुडघ्याची कृविम सांधेरोपण शपिविया 
करण्यात आली या वतन्ही शपिवियेसाठी दोन तासांचा कालावधी लागला. शपिविया 
करण्यापूवी सी टी पकॅन द्वारे रुगणाचे सांधेरोपणाचे वनयोजन केले होते व रुगणांना योगय 
मूलयमापनात्मक उपचार टदले गेले त्याकररता गुडघे, खुबा, उपचाराच्या प्रवियते रोबोटटक 
आमण या अत्याधुवनक तंिज्ञानामुळे या तीन शपिविया यशपवीरीत्या पूणण झालया त्यासाठी 
रुगणालयातील डॉक्टरांनी परीश्रम घेतले. 
 
 “जागवतक पतरावर सवोत्तम ठरलेला मॅको हा पमाटण रोबोट आता आमच्या डॉ डी वाय 
पाटील रुगणालयात पथावपत करण्यात आला असून संगणकप्रणालीसह ‘थडण जनरेशन 
रोबोटटक आमण’च्या उपयोगामुळे ही शपिविया अत्यंत अचूक व यशपवी ठरली आहे असे 
डॉ राहुल साळंुखे अस्पथरोग ववभाग प्रमुख यांनी सांवगतले ते पुढे म्हणाले या रोबोटच्या 

साह्याने शपिवियेच्या वेळी होणाऱ्या अनेक वियांवर वनयंिण करता येणे शक्य झाले असून शपिवियेतील अचूकता, नमेकेपणाने सजणरी करणे फारच सोपे 
झाले आहे व मानवी दोर्षांमुळे होणाऱ्या चुका टाळता येणे शक्य झाले. रोबोट नॅव्हहगेशन’मुळे पायाच्या हाडांना जादा छिद्र पाडायची गरज पडत नाही 
त्यामुळे रुगणांच्या वेदना कमी झालया व रुगणांनी उपचाराला लवकरात लवकर प्रवतसाद टदला व त्यांना आज रुगणालयातुन घरी सोडण्यात आले आहे ते 
आता पूवीप्रमाणे चालणे, जजने चढणे उतरणे या विया करू शकणार आहे” असे डॉ साळंुखे यांनी सांवगतले. 
 
या वतन्ही रोबोटटक शपिवियेसाठी डॉ.राहुल साळंुखे, डॉ सुहास माससलमणी, डॉ अंतेश्वर वबराजदार, डॉ. जे बी एस वकशोर, डॉ दत्तािय भोकरे, भूल तज्ज्ज्ञ 
डॉ. अपणाण बागले यांचा प्रमुख सहभाग होता. 
 
या यशपवी शपिवियेबद्दल डॉ डी वाय पाटील ववद्यापीठाचे कुलपती डॉ पी डी पाटील, प्र कुलपती डॉ भागयश्री ताई पाटील, ववश्वपत व खजजनदार डॉ यशराज 
पाटील यांनी सवण डॉक्टसण टीमचे कौतुक केले आहे. 
 
“अद्यावत वैद्यकीय तंिज्ञानाचा अवलंब करत जागवतक दजाणच्या सेवा देत असून अस्पथरोग संदभाणतील रुगणांना या रोबोटटक सजणरीचा फायदाच होईल या 
शपिवियेसाठी कुशल सजणन, आरोगय सेवेतील मनुष्यबळ आदी द्वारे रुगणसेवा देण्यास आम्ही कटटबद्ध आहोत” असे मत ववश्वपत व खजजनदार डॉ यशराज 
पाटील यांनी व्यक्त केले. 
 
https://vsrsnews.com/health/first-robotic-surgery-in-orthopedic-department-of-dr-dy-patil-hospital-pimpri/  

https://mahaenews.com/robot-assisted-knee-and-ankle-surgery-on-three-patients/ 

https://pccnews.in/?p=2726 

https://www.astranewsnetwork.in/2023/02/blog-post_244.html?m=1 
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Indian Express_ Pg 9_ 23 February 2023 

https://indianexpress.com/article/cities/pune/d-y-patil-hospital-conducts-first-of-its-kind-robotic-hip-and-knee-joint-replacement-

surgery-on-three-patients-8461529/ 

 

 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=yGYA7kW0I78    
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