
Debulking
(�डबि�कंग)

�ी/�ी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 मा�या उज�या/ डा�या डो�या�या आजाराब�दल आ�ण �या�या
उपचारप�धतीब�दल मा�हती �दल� आहे. मला हे समजा�व�यात आले आहे क�, या रोगाचा प�रणाम गाठ��या
सभोवताल�या �नरोगी भागावर झालेला अस ूशकतो. मला हे समजा�व�यात आले आहे क�, '�डबि�कंग’ या
उपचारप�धतीम�ये गाठ�चा जा�तीत जा�त भाग काढून, खोबणी आ�ण डो�यां�या �नरोगी पेशींना जप�याचा
�य�न केला जाईल. '�डबि�कंग’नतंर गरज अस�यास यो�य �या उपचारप�धती के�या जातील जसे �कमोथेरपी
�कंवा रे�डओथेरपी.

सदर श����ये�या सभंा�य गुतंागुतंीब�दल मा�याशी चचा� केल� आहे जसे: भलू�शी �नग�डत गुतंागुतंी,
र�त��ाव, जतंसुसंग� (इ�फे�शन), डो�याभोवती गाठ (�ॅनलुोमा), पाप�यांची अनसै�ग�क ठेवण ं(पापणी आत
�कंवा बाहेर वळणे, खाच पडणे), जखमेचा �ण, �णाची अनसै�ग�क वाढ (हायपर�ॉफ�) / �कलॉईड, �कंवा डो�या�या
भोवती र�त साकळणे, दहेुर� ��तमा �दसणे, अधं�व येणे, �तरळेपणा आ�ण डो�याची पापणी खाल� येणे.

मी हे नमदू करतो/ करत ेक�, मला या तपासणीचे होणारे सभंा�य प�रणाम समजले आहेत आ�ण मा�या डॉ�टरांनी
�दले�या �प�ट�करणावर मी समाधानी आहे. उपचारादर�यान काह� �वपर�त झा�यास ��णालय �कंवा डॉ�टर
�यासाठ� जबाबदार राहणार नाह�त. ददु�वाने काह� �वपर�त झा�यास, मी �याचा परतावा/ भरपाई मागणार नाह�.
अशा प�रि�थतीम�ये ��णालयातील �शासनाचा �नण�य अ�ंतम राह�ल. मी हे कबलू करतो/ करत ेक�, मी हे सव�
नीट समजनूच �वे�छेने आ�ण �नकोप मनाने �वा�र� क�न समंती �दल� आहे .

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,
�याक�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 शकत ेयाची मला क�पना आहे.
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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 ………………………………………………………………………………………………………..

��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 ……………………………………………………………………………………………………..
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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 ……………………………………………………………….

सा�ीदार �मांक १ सा�ीदार �मांक  २

सह� …………………….. सह� ……………………..

नाव ………………………. नाव ………………………

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

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