
Orbital Decompression
(ऑ�ब�टल �डकॉ��ेशन)

�ी/�ीमती/कुमार/कुमार�……………………………………………………………………………………...

वय/�लगं……………��ण �मांक ……………...�दनांक……………………………………………………..

वडील/पती/आईचे नाव ……………………………………………………………………………………….

प�ा……………………………………………………………………………………..........………………
……………………………………………………………………………………………………………

दरू�वनी �मांक ……………………………………………………………………………………………….

��णाचे संमतीप�

मला मा�या मातभृाषते मा�या डॉ�टरांनी समजावनू सां�गतले आहे क�, मा�या उज�या / डा�या डो�याची रचना
माझे वय, माझ े�लगं आ�ण मा�या वां�शक रचनेपे�ा वेगळी आहे �यामळेु डोळा खोबणीतनू बाहेर आला आहे. या
अनसै�ग�क रचनेमळेु डोळा मोठा �दसणे (�ॉ�टो�सस), डोळा आप�या जागेव�न सरकणे, डो�यां�या हालचाल�स
बाधा येणे, ��ट� कमी होणे, दहेुर� ��तमा �दसणे, डोळा पणू�पणे बदं न होणे, डो�यांची पापणी खाल� येणे, डोळा
�व�पु �दसणे हे प�रणाम होत आहेत.

ऑ�ब�टल �डकॉ��ेशन या श����येम�ये डो�या�या बाहेर�ल खोबणीचे हाड कापनू खोबणी�या आतील गाठ, पेशीं
�कंवा जमलेले र�त काढ�यात येईल.

यासाठ� लागणार� श����या भलेूखाल� कर�यात येईल. या श����येचे धोके खाल�ल �माणे आहेत. भलू�शी
�नग�डत गुतंागुतंी, र�त��ाव, जतंसुसंग� (इ�फे�शन), डो�या�या भोवती सजू, �वचा काळी-�नळी पडणे आ�ण
मह�वा�या भागांवर प�रणाम जसे डो�याची नस (ऑि�टक न�ह�), डो�या�या �नायपेूशी, खोबणीतील
र�तवा�ह�या, �यामळेु ��ट� कमी होणे �कंवा डो�यांची हालचाल कर�यास बाधा येणे, डोळा खोबणीत आप�या
जागेव�न सरकणे, आजबूाज�ूया �वचेची सवेंदनशीलता कमी होणे, डो�यांची पापणी खाल� येणे, �तरळेपणा आ�ण
�व�चत म�द ूभोवतालचा �व बाहेर येणे (सीएसएफ ल�क) अशा गुतंागुतंी उ�भव ूशकतात.
  
मला हे समजले आहे क�, डॉ�टरांनी पणू� �य�न केले तर�ह� सपंणू� चरबी �कंवा हाड �नघेलच असे नाह�, अशा वेळी
दसुर� श����या �कंवा उपचारप�धतीची गरज पडू शकत.े श����येनतंरह� परत रोग हो�याची श�यता टाळता
येत नाह�, असे झा�यास �यासाठ� पढेु दसु�या श����येची गरज भास ूशकत.े या श����येम�ये र�त��ाव
हो�याची श�यता अस�यामळेु गरज अस�यास र�त �यावे लाग ूशकत.े

हे मला समजावनू सां�गतले आहे क�, श����ये�या दर�यान काह� गुतंागुतं झा�यास, ठरवले�या श���ये
�य�त�र�त यो�य ती श����या �कंवा उपचार कर�यात येईल. �हणनूच मी ने�त�� व �यां�या चमलूा �वनतंी
करतो /करत ेआ�ण समंती देतो /देत ेक�, �यांनी यो�य �नण�य घेऊन आव�यक ती श����या व उपचार करावेत.

मी समंती देतो/ देत े क� श����येसाठ� आव�यक ती भलू व भलू�शी  �नग�डत औषधे मला दे�यात यावीत.
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मी समंती देतो/ देत ेक� आव�यक असणार� औषधे/ �व / र�त/ र�ताचे घटक मला दे�यात यावेत. तसेच
गरजेन�ुप इतर उपचारप�धती करा�यात.

मी समंती देतो/ देत ेक� माझी ओळख (छाया�च� �कंवा लेखी �व�पात)  उघड न करता या श����येचे �नर��ण,
छाया�च�ण, �च�ीकरण, व�ैयक�य, व�ैा�नक �कंवा अ�यासासाठ� उपयोगात आण�यास माझी हरकत नाह�.

मला माझ ेसगळे ��न/ शकंा �वचार�याची सधंी �दल� आहे तसेच, दसु�या ने�त��ांचा स�ला घे�याचा पया�यह�
�दला आहे.

मला याची जाणीव आहे क� ह� श����या चांग�या हेतनेू केल� जात आहे पण �या�या प�रणामांची हमी देऊ शकत
नाह�.

सदर श����येचे फायदे, तोटे, जो�खमा,सभंा�य गुतंागुतंी आ�ण पया�यी उपचार, मला मा�या ने�त��ांनी
समजावनू सां�गतले आहेत. श����येदर�यान काह� आणीबाणीचे �सगं उ�भव�याची देखील श�यता आहे, �या
क�रता मी मा�या ने�त��ांना मा�या / मा�या ��णा�या �हतासाठ� यो�य त ेउपचार कर�याची समंती देतो/देत.े
मला श����ये�या / उपचारा�या सग�या गुतंागुतंींची (कॉि��लकेश�स) मा�हती देणे श�य नसले, तर� मा�या
ने�त��ांनी मा�या सव� ��नांची समाधानकारक उ�रे �दलेल� आहेत. हे समंतीप� सह� करताना मी असे नमदू
करतो / करत ेक� मला या समंतीप�ाची �त �मळू शकते याची मला क�पना आहे.

तसेच, माझी ओळख (छाया�च� �कंवा लेखी �व�पात ) उघड न करता, शा��ीय सशंोधन, व�ैयक�य �श�ण,
व�ैयक�य न�द�, शा��ीय मा�सकांम�ये �काशन या कारणांसाठ� व या श����येचा अ�यास करणे,छाया�च� घेणे,
ि�ह�डओ रेकॉ�ड�ग करणे याला मी समंती देतो/ देत.े

तसेच, या श����येची �कंवा परत करा�या लागणा�या श����येची मा�हती, छाया�च� �कंवा ि�ह�डओ रेकॉ�ड�ग, हे
सव�, व�ैयक�य �ाना�या व�ृधीसाठ� �का�शत कर�यासाठ� मी समंती देतो/ देत.े

मी हे समंतीप� वाचले आहे / मला त ेवाचनू दाख�वले आहे, मला त ेसमजले आहे आ�ण मा�या सव� ��नांची मला
उ�रे �मळालेल� आहेत आ�ण मी माझ ेने�त�� _________________ यांना मा�या उज�या/ डा�या डो�यावर
_________________________________श����या कर�यासाठ� समंती देतो/ देत.े श����येसाठ��या
�या वधै समंतीप�ावर मी �वे�छेने सह� करत आहे.

��णाची सह�/ अगं�याचा ठसा ……………………………………………………………………………….

��णाचे नाव ………………………………………………………………………………………………….

प�ा ………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………..

दरू�वनी �मांक …………………………………………….. �दनांक……………………………………….

�थळ ………………………………………………………………………………………………………..
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��ण अ�पवयीन �कंवा मान�सक�र�या अस�म अस�यास, ��णा�या पालकांची सह�/अगं�याचा ठसा

……………………………………………………………..

पालकाचे नाव …………………………………………………………………………………………...

��णाशी नात े……………………………………………………………………………………………..

प�ा ……………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………….

दरू�वनी �मांक ……………………………………�दनांक……………………………………………...

�थळ ……………………………………………………………………………………………………..

सा�ीदार �मांक १ सा�ीदार �मांक  २

सह� …………………….. सह� ……………………..

नाव ………………………. नाव ………………………

प�ा ……………………………………………..                प�ा ………………………

दरू�वनी �मांक ……………………………. दरू�वनी �मांक …………………….

डाॅ�टरांचे घोषणाप�

मी, डॉ.______________________________ असे घो�षत करतो/ करत ेक�, मी �या उपचार/ श����ये
ब�दल�या सव� प�रणामांची व सभंा�य धो�यांची पणू� क�पना ��णास/ नातवेाईकास समजेल अशा भाषते
समजा�वल� आहे. मी ��णास/ नातवेाईकास �यां�या सव� शकंा�नरसन कर�याची सधंी �दलेल� आहे.

डाॅ�टरांचे नाव व सह�……………………………………………………………………………….

�दनांक ……………………… �थळ ……………………………………………………………….
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सा�ीदार �मांक १                                                              सा�ीदार �मांक  २

सह� …………………….. सह� ……………………..

नाव ………………………. नाव ………………………

प�ा ……………………………………………..                 प�ा ……………………………….

दरू�वनी �मांक ……………………………. दरू�वनी �मांक …………………….
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