
ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਜਟਿਲ ਟਬਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਟਿਤ ਟਦਲ ਦੇ ਮਰੀਜਾਾਂ ਲਈ 

ਉਮੀਦ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੀ ਾਂ ਟਕਰਨ 
ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪ੍ਤਾਲ, ਨੋਆਇਡਾ ਟਿੱਚ ਇਕੱ ਚਮਤਕਾਟਰਕ ਸਰਜਰੀ, ਆਰਿੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹਾਰਿ (ਐਲਿੀਏਡੀ) ਨਾਲ 

ਇੱਕ ਮਰੀਜ ਨ ੰ  ਆਪ੍ਣੇ ਟਦਲ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਿਾ ਕੇ ਨਿੀ ਾਂ ਟਜਦੰਗੀ ਟਜਊਣ ਦਾ ਮਕੌਾ ਟਮਟਲਆ 

ਭਾਰਤ ਟਿੱਚ ਆਪ੍ਣੀ ਤਰਾ੍ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਟਹਲੀ ਸਰਜਰੀ; ਅਤੇ ਦਨੁੀਆ ਭਰ ਟਿੱਚ ਅਟਜਹੇ ਬਹੁਤ ਘੱਿ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ 
 

ਰਾਸ਼ਿਰੀ, 5 ਅਕਤ ਬਰ, 2021: ਡਾ. ਅਜ ੇਕੌਲ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਫੋਰਟਿਸ ਹਾਰਿ ਐਾਂਡ ਿੈਸਕੁਲਰ ਇੰਸਚੀਟਚਊਿ, ਨੋਆਇਡਾ 

ਅਤ ੇਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਐਕਸਪਰਟਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੇੱਦ ਦਰੁਲਭ ਸਰਜਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਜਸ ਜ ੱਚ ਇਰਹਕ ਦੇ ਇੱਕ 56 ਸਹਲਹ 

ਮਰੀਜ ਦੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹਹਰਟ (ਐਲ ੀਏਡੀ) ਨ ੂੰ  ਹਟਹ ਜਦੱਤਹ ਜਿਆ, ਜਕਉ ਾਂਜਕ ਇਕੱ ਜਜਟਲ ਪਰਜਕਜਰਆ ਦੇ ਮਹਜਿਅਮ ਨਹਲ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਹ ਜਦਲ ਪ ਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹਲ ਠੀਕ ਹ ੋ ਜਿਆ ਸੀ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਹਲ 2018 ਜ ੱਚ ਕੀਤੀ ਿਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਜਰੀ ਜ ੱਚ ਇਹ 

ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹਹਰਟ ਲਿਹਇਆ ਜਿਆ ਸੀ)। ਹਹਲੇ ਤੱਕ ਅਜਜਹੇ ਕੱੁਝ ਹੀ ਮਹਮਲੇ ਹਨ ਜੋ ਦਨੁੀਆ ਭਰ ਜ ੱਚ ਸਹਹਮਣੇ ਆਏ 

ਹਨ। ਫੋਰਜਟਸ ਹਸਪਤਹਲ, ਨੋਆਇਡਹ ਨੇ ਭਹਰਤ ਜ ੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਜਹਲੀ ਸਰਜਰੀ ਸਫਲਤਹਪ ਰ ਕ ਕਰਕ ੇਮਰੀਜ ਦੀ ਜਹਨ 

ਬਚਹ ਕੇ ਇੱਕ ਨ ਹਾਂ ਕੀਰਤੀਮਹਨ ਸਥਹਜਪਤ ਕੀਤਹ ਹੈ। 
 

ਇਰਹਕ ਦੇ 56 ਸਹਲਹ ਮਰੀਜ ਨ ੂੰ  ਜਦਲ ਦਹ ਦੌਰਹ ਜਪਆ ਸੀ ਅਤ ੇਉਨਹ੍ਾਂ ਨ ੂੰ  ਿੂੰਭੀਰ ਹਹਲਤ ਜ ੱਚ ਇਲਹਜ ਦੇ ਲਈ ਫੋਰਜਟਸ ਹਸਪਤਹਲ 

ਜਲਆਇਆ ਜਿਆ ਸੀ। ਉਨਹ੍ਾਂ ਦੀ ਹਹਲਤ ਬਹਤੁ ਖਰਹਬ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਾਂਹ ਉਖੜ ਰਹ ੇਸਨ। ਉਹ ਜਬਨਹ ਮਦਦ ਦੇ ਨਹਹਉਣ 

 ਰਿੀਆਾਂ ਰੋਜਹਨਹ ਦੀਆਾਂ ਿਤੀਜ ਿੀਆਾਂ  ੀ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਜਕਉ ਾਂਜਕ ਕਈੋ ਸਰਜੀਕਲ ਪਰੋਸੀਜਰ ਸੂੰਭ  ਨਹੀ ਾਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨ ੂੰ  ਹਹਰਟ ਟਰਹਾਂਸਪਲਹਾਂਟ  ਹਲੇ ਮਰੀਜਹਾਂ ਦੀ ਸ ਚੀ ਜ ੱਚ ਰੱਜਖਆ ਜਿਆ ਸੀ। ਜਕਸੇ ਦਹਨਕਰਤਹ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਹਰਟ 

ਮਰੀਜ ਦੀ ਹਹਲਤ ਜ ਿੜਨ ਲੱਿੀ ਅਤ ੇਉਹ ਐਨਹ ਿੂੰਭੀਰ ਹੋ ਜਿਆ ਜਕ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਜਜਊ ਾਂਦੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜੀ ਨ ਰੱਜਖਅਕ ਮਸ਼ੀਨਹਾਂ 

ਦੇ ਇਸਤੇਮਹਲ ਦੀ ਜਰ ਰਤ ਪਈ। ਉਦੋਂ ਅਸੀ ਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨ ੂੰ  ਐਲ ੀਏਡੀ ਯਹਨੀ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹਹਰਟ ਉਤੇ ਰੱਖਣ ਦਹ ਫੈਸਲਹ ਕੀਤਹ, 

ਜੋ ਜਕ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਹੀ ਫੈਸਲਹ ਸਹਜਬਤ ਹਇੋਆ ਹੈ। 
 

ਡਾ. ਅਜ ੇਕੌਲ, ਚਅੇਰਮੈਨ ਫੋਰਟਿਸ ਹਾਰਿ ਐਾਂਡ ਿਸਕੁਲਰ ਇੰਸਚੀਟਚਊਿ, ਨੋਆਇਡਾ ਨੇ ਜਕਹਹ ਜਕ ‘‘ਐਲ ੀਏਡੀ ਨ ੂੰ  

ਲਿਹਉਣਹ ਬਹਤੁ ਸਹੀ ਸਹਜਬਤ ਹੋਇਆ ਅਤ ੇ ਕੱੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਜ ੱਚ ਮਰੀਜ ਪ ਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਿਆ। ਮਰੀਜ ਨ ੂੰ  2 ਹਫਤ ੇਤੋਂ 

ਬਹਅਦ ਹਸਪਤਹਲ ਤੋਂ ਛੱੁਟੀ ਦੇ ਜਦੱਤੀ ਿਈ ਅਤ ੇਉਸਤੋਂ ਬਹਅਦ ਫੋਲੋਅਪ ਚੈਕਅਪ ਜ ੱਚ ਅਸੀ ਾਂ ਦੇਜਖਆ ਜਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਹ ਹਹਰਟ ਸਪੋਰਟ 

ਜਸਸਟਮ ਬਹਤੁ ਚੂੰਿੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹਲ ਕੂੰਮ ਕਰ ਜਰਹਹ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਹਅਦ ਉਨਹ੍ਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ  ਹਜਪਸ ਭੇਜ ਜਦੱਤਹ ਜਿਆ ਅਤ ੇਉਨ੍ਹਾਂ ਨ ੂੰ  

ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਜ ੱਚ ਫੋਲੋਅਪ ਦੇ ਲਈ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਕਹਹ ਜਿਆ। ਉਹ ਬਹਤੁ ਚੂੰਿੀ ਜਰਕ ਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਕ ਡੇਢ ਸਹਲ 

ਬਹਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨ ੂੰ  ਡਰਹਇ ਲਹਇਨ ਇੂੰਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹ ੋਜਿਆ। ਅਸੀ ਾਂ ਇਸਦਹ ਇਲਹਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਜਸਸ ਕੀਤੀ ਅਤ ੇਜਨਯਜਮਤ ਜਹਾਂਚ ਦੇ 

ਦੌਰਹਨ ਅਸੀ ਾਂ ਦੇਜਖਆ ਜਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਹ ਜਦਲ ਪ ਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹਲ ਜਰਕ ਰ ਹੋ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਿਆ ਸੀ।’’ 

 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਕਹਹ ਜਕ ‘‘ਤੱਥ ਇਹ ਹ ੈ ਜਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਹ ਜਦਲ ਪ ਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਿਆ ਸੀ ਜੋ ਜਕ ਇੱਕ ਅਸਿਹਰਨ ਮਹਮਲਹ ਸੀ। 

ਹਹਲਹਾਂਜਕ, ਅਸੀ ਾਂ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਦੌਰਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਹਰਟ ਦੇ ਪੂੰਪ ਦੀ ਿਤੀ ਘੱਟ ਕਰ ਜਦੱਤੀ। ਉਸਦੇ ਬਹ ਜ ਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਹ ਜਦਲ ਹਹਲੇ  ੀ 

ਆਪਣੀ ਪ ਰੀ ਸਮਰੱਥਹ ਦੇ ਨਹਲ ਕੂੰਮ ਕਰ ਜਰਹਹ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀ ਾਂ ਪੂੰਪ ਨ ੂੰ  ਸੁਰੱਜਖਅਤ ਪੱਿਰ ਉਤੇ ਹੀ ਚਹਲ  ਰੱਜਖਆ। ਅਸੀ ਾਂ ਉਸ ਨ ੂੰ  

ਫੋਲੋਅਪ ਦੇ ਲਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਹਅਦ ਜਫਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਕਹਹ। ਅਸੀ ਾਂ ਅਿਲੇ ਇੱਕ ਸਹਲ ਜ ੱਚ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਦੇਜਖਆ ਜਕਉ ਾਂਜਕ ਅਸੀ ਾਂ 

ਇਹ ਸੁਜਨਸ਼ਜਚਤ ਕਰਨਹ ਚਹਹੁੂੰਦੇ ਸੀ ਜਕ ਪੂੰਪ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਜਬਨਹਾਂ ਜਦਲ ਚੂੰਿੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹਲ ਕੂੰਮ ਕਰ ਜਰਹਹ ਹੈ। ਮਰੀਜ ਦੇ 

ਕੂੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਹਅਦ ਇਹ ਫਸੈਲਹ ਜਲਆ ਜਿਆ ਜਕ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹਹਰਟ ਨ ੂੰ  ਹਣੁ ਹਟਹਇਆ ਜਹ ਸਕਦਹ ਹੈ। ਫੋਰਜਟਸ 

ਹਸਪਤਹਲ, ਨੋਆਇਡਹ ਜ ੱਚ ਐਕਸਪਲਹਾਂਟੇਸ਼ਨ ਪਰੋਸੀਜਰ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਹ ਕੀਤਹ ਜਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਨ ੀ ਾਂ ਸਰਜੀਕਲ ਪਰਜਕਜਰਆ ਹੈ ਜਜਸ 

ਨ ੂੰ  ਭਹਰਤ ਜ ੱਚ ਪਜਹਲੀ  ਹਰ ਸਫਲਤਹਪ ਰ ਕ ਅੂੰਜਹਮ ਜਦੱਤਹ ਜਿਆ ਅਤ ੇਮਰੀਜ ਨ ੂੰ  5 ਜਦਨਹਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਛੱੁਟੀ ਦੇ ਜਦੱਤੀ ਿਈ ਅਤ ੇ

ਉਹ ਬਹਤੁ ਚੂੰਿੀ ਜਰਕ ਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।’’ 

 

ਸਰੀ ਮੋਟਹਤ ਟਸੰਘ, ਜੋਨਲ ਡਾਇਰੈਕਿਰ, ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪ੍ਤਾਲ, ਨੋਆਇਡਾ ਨੇ ਜਕਹਹ ਜਕ ‘‘ਇਹ ਐਕਸਪਲਹਾਂਟੇਸ਼ਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ 

ਇੱਕ ਇਜਤਹਹਸਕ ਪਰਜਕਜਰਆ ਹੈ। ਇਹ ਭਹਰਤ ਜ ੱਚ ਪਜਹਲੀ  ਹਰ ਫਰੋਜਟਸ ਹਸਪਤਹਲ, ਨੋਆਇਡਹ ਅਤ ੇਕਹਰਡੀਅਕ ਡਹਕਟਰਹਾਂ ਦੇ 



ਅਨੁਭ ੀ ਅਤ ੇਸਨਮਹਜਨਤ ਪੈਨਲ ਜ ੱਚ ਸਮਰੱਥ ਅਤ ੇਅਨੁਭ ੀ ਨੁਮਹਇੂੰਦਿੀ ਦੇ ਤਜਹਤ ਆਯੋਜਜਤ ਕੀਤਹ ਜਿਆ ਹੈ। ਡਹ. ਅਜੇ ਕੌਲ 

56 ਸਹਲਹ ਇਰਹਕੀ ਮਰੀਜ ਨ ੂੰ  ਇੱਕ ਨ ਹਾਂ ਜੀ ਨ ਦੇਣ ਜ ੱਚ ਸਮਰੱਥ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕਲੀਨੀਕਲ ਮੁਹਹਰਤ ਅਤੇ ਮਰੀਜ ਕੇਅਰ ਦੇ ਪਰਤੀ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਹਤਹਰ ਪਰਤੀਬੱਿਤਹ ਦੇ ਲਈ ਟੀਮ ਦੀ ਸਰਹਹਨਹ ਕਰਦਹ ਹਹਾਂ ਅਤ ੇ ਜਜਸ ਨਹਲ ਫੋਰਜਟਸ ਨੋਆਇਡਹ ਨ ੂੰ  ਕਹਰਡੀਅਕ 

ਸਹਇੂੰਸੇਜ ਦੇ ਲਈ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੇਂਸ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤ ੇਮਹਨਤਹ ਪਰਹਪਤ ਹਈੋ ਹ।ੈ’’ 

 
About Fortis Healthcare Limited  
Fortis Healthcare Limited – an IHH Healthcare Berhad Company – is a leading integrated healthcare services 
provider in India. It is one of the largest healthcare organizations in the country with 36 healthcare facilities 
(Including projects under development), 4000 operational beds and over 400 diagnostics centers (including JVs). 
Fortis is present in India, United Arab Emirates (UAE) & Sri Lanka. The Company is listed on the BSE Ltd and 
National Stock Exchange (NSE) of India. It draws strength from its partnership with global major and parent 
company, IHH, to build upon its culture of world-class patient care and superlative clinical excellence. Fortis 
employs 23,000 people (including SRL) who share its vision of becoming the world’s most trusted healthcare 
network. Fortis offers a full spectrum of integrated healthcare services ranging from clinics to quaternary care 
facilities and a wide range of ancillary services.”  
More information, please contact: 

Fortis Healthcare Ltd Avian Media 

Mansi Jhamb: +91 9873136120 
Mansi.jhamb@fortishealthcare.com 
 
Rishu Singh:  +91 9958891501 
rishu.singh@FORTISHEALTHCARE.COM 
 

Ekta Gupta: + 91 9643914398 
ektag@avianwe.com 
 
Neeraj Shorya: + 91 9911856010 
neerajshorya@avianwe.com 

 
Aniket Singh: +91 9560476715 
aniket@avianwe.com 
 

Fortis Healthcare Ltd.  
Head Corporate Communications: 
Ajey Maharaj: +91 9871798573  
ajey.maharaj@fortishealthcare.com 
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