
Photorefractive Keratectomy (PRK)
[फोटो�र�ॅि�ट�ह केरॅटे�टॉमी (पीआरके)]

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

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

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

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

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

उपचारप�धती

ह� मा�हती त�ुहाला दे�यात येत ेआहे क�, जेणे क�न त�ुह� या उपचारप�धतीब�दल यो�य �नण�य घेऊ शकाल.

फोटो�र�ॅि�ट�ह केरॅटे�टॉमी (पीआरके) मळेु बबुळुा�या आकारात बदल केला जातो. याम�ये  बबुळुा�या वरचा
पातळ पाप�ुा (epithelium) ए�झायमर लेझर �कंवा �लेड �कंवा औषधा�या साहा�याने काढला जातो आ�ण
ए�झायमर लेझर�वारे डो�याचा नबंर कमी केला जातो.

अपे��त फायदे

मला हे समजले आहे क�, पीआरके या उपचारप�धतीचा हेतू ��व ��ट� (मायो�पया), द�घ� ��ट� (हायपरमे�ो�पया)
आ�ण/ अथवा व��ि�टदोष (ॲि�ट�मॅ�टझम) कमी क�न माझी ��ट� अ�धक �प�ट करणे असा आहे. स�या
च�मा �कंवा कॉ�टॅ�ट ले�स न लावता जी माझी ��ट� आहे �यात श����येनतंर सधुारणा हो�याची अपे�ा आहे.

पया�यी उपचारप�धती

च�मा �कंवा कॉ�टॅ�ट ले�स मळेु ��ट�तील दोष कमी करता येतो. पीआरके नतंर च�मा आ�ण कॉ�टे�ट ले�सवर
अवलबंनू राह�याची गरज पडत नाह�.

��णाचे संमतीप�

फोटो�र�ॅि�ट�ह केरॅटे�टॉमी (पीआरके) या उपचारप�धतीसाठ� समंती देताना मला खाल�ल सगळे म�ुदे समजले
आहेत -

पीआरके या उपचारप�धतीचे द�घ�काल�न प�रणाम अजनू पणू�पणे माह�त नाह�त. पीआरके कर�यामागील उ�देश
असा आहे क�, ए�झायमर लेझर प�धती�वारे बबुळुावर (कॉ�न�यावर) श����या के�याने, च�मा �कंवा कॉ�टॅ�ट
ले�स यां�यावर अवलबंनू राह�याची गरज पडत नाह�. तर�ह� मी हे जाणतो/ जाणत ेक�, इतर उपचारप�धतीं�माणे
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याह� उपचारप�धती�या प�रणामांची हमी डॉ�टर देऊ शकत नाह�त. उदाहरणाथ�:

१. मला हे समजावनू सां�गतले आहे क�, च��याचा नबंर अ�धक �कंवा कमी �माणात बदल ूशकतो �यामळेु, मला
जवळ �कंवा दरूचा �ि�टदोष (मायो�पया �कंवा हायपरमे�ो�पया) तसेच व��ि�टदोष (ॲि�ट�मॅ�टझम) ता�परुता
�कंवा कायम�व�पी राहू शकतो. मला क�पना आहे क�, चाळीस वषा�वर�ल लोकांम�ये पीआरकेचे अपे��त
प�रणाम �मळू शकत नाह�त, तसेच जवळचे �कंवा दरूचे �प�ट बघायला च��याची गरज भास ूशकत.े

२. स�यि�थतीत जर मी जवळचे बघ�यासाठ� (चाळीशीचा) च�मा वापरतो/ वापरत;े तर मला या उपचारप�धती
नतंरह� जवळ�या च��याची गरज भास ूशकत.े पीआरके नतंर जवळचा च�मा वापर�याची जा�त गरज भासू
शकत े�कंवा  मला हा वाचनासाठ� च�मा कमी वयातह� लागू शकतो.

३. मला पीआरकेनतंर खाल�ल गो�ट�ंची गरज पडू शकत ेजसे, डो�यांची औषधे, च�मा �कंवा कॉ�टॅ�ट ले�सेस,
परत पीआरके �कंवा अ�य श����या.

४. पीआरकेनतंर माझी ��ट�, च�मा �कंवा कॉ�टॅ�ट ले�स लावनू स�ुधा �प�ट होईलच असे नाह� व ती आहे
�यापे�ा अजनू खराबह� होऊ शकत.े

५. च��या�या नबंरम�ये तफावत आढळू शकत,े जेणे क�न च�मा लावणे कठ�ण �कंवा अश�य होऊ शकत.े तसेच
कॉ�टॅ�ट ले�स लावणे स�ुधा कठ�ण होऊ शकत.े

६. मला हे समजा�वले आहे क�, काह� लोकांम�ये पीआरके नतंर गुतंागुतं आ�ण द�ुप�रणाम आढळू शकतात आ�ण
त ेखाल�ल �माणे आहेत.

अ) पीआरके श����येचे सभंा�य लघकुाल�न प�रणाम -पीआरकेनतंर लघकुाल�न प�रणाम होऊ शकतात जे
सव�सामा�यपणे जखम भरतांना �दसनू येतात. जे पढु�ल�माणे आहेत: थोडा �ास �कंवा वेदना (स�ुवातीचे ७२-९६
तास), बबुळुावर सजू, दहेुर� ��तमा �दसणे, डो�यात कचरा गे�यासारखे वाटणे, अधंकु �दसणे, उजेडाची वाढती
सवेंदनशीलता आ�ण डो�यातनू पाणी येणे.

ब) पीआरके श����येचे सभंा�य द�घ�काल�न प�रणाम-

धसूरता (हेज)- बबुळुाचा वरचा भाग धसूर होतो, तर�ह� ��ट�वर �याचा फारसा प�रणाम होत नाह�. हा प�रणाम
काह� काळाने पणू� बरा होऊ शकतो.

चकाकणे (�टारबि�ट�ग)- पी आर के नतंर काह� ��णांम�ये �काशाची सवेंदनशीलता वाढत.े �काश चकाकणे व
�काशाभोवती वतु�ळे (हेलोज)् �दस ूशकतात. कमी �काशात �ास होऊ शकतो �कंवा रा�ी�या वेळी चकाक� येऊ
शकत,े �यामळेु रा�ी वाहन चालव�यास �ास होऊ शकतो. हे प�रणाम हो�याची बर�च कारणे आहेत पण �यां�या
बाहुल�चा आकार मोठा आहे �कंवा च��याचा नबंर जा�त आहे �यांना जा�त �ास होऊ शकतो. काह� काळानतंर या
प�रणामांची जाणीव कमी होत जात ेतसेच रा�ी�या वेळी च�मा वापर�याने �कंवा डो�यात औषध टाक�याने �ास
कमी होऊ शकतो. काह� ��णांम�ये मा� हा �ास नेहमी होऊ शकतो. मला याची जाणीव आहे क�, माझी ��ट�
�दवसाइतक� रा�ी स�ुप�ट राहणार नाह�, मला रा�ी च�मा लाव�याची गरज पडू शकत े�कंवा डो�यांम�ये औषध
टाक�याची गरज भास ूशकत.े मला हे समजले आहे क�, मला हा रा�ी कमी �दस�याचा �ास कायम�व�पी राह�ल
क� नाह� हे सांगणे अवघड आहे. पण ददु�वाने असे झा�यास मला रा�ी गाडी चालवणे अश�य होईल. मला याची
जाणीव आहे क�, माझी ��ट� पणू�पणे चांगल� होई�तोवर मी गाडी चालव ूनये. हे सगळे धोके मा�या बाहुल�चा

Photorefractive Keratectomy (PRK) Page 2



आकार आ�ण माझा च��याचा नबंर या गो�ट� �वचारात घेऊन मला समजा�व�यात आले आहेत.

��ट�तील �प�टता कमी होणे - पी आर के के�यानतंर ��ट�तील �प�टता च�मा �कंवा कॉ�टॅ�ट ले�स लावनू
स�ुधा कमी राहू शकत.े

डो�याचा दाब (आय ओ पी) वाढणे - पी आर के नतंर आव�यक असले�या औषधांमळेु डो�यां�या आतील �वाचा
दाब वाढू शकतो. काह� काळानतंर औषधे कमी झा�यावर डो�याचा दाब कमी होतो.

सौ�य �कंवा ती� जतंसुसंग� (इ�फे�शन)- सौ�य जतंसुसंग� (इ�फे�शन) सा�या औषधांनी बरा होऊ शकतो आ�ण
�यामळेु ��ट�वर कुठ�याह� �कारचा द�ुप�रणाम होत नाह�. पण ती� जतंसुसंगा�मळेु (इ�फे�शन) नेहमीसाठ� ��ट�
कमी होऊ शकत े�कंवा बबुळुावर पांढरा डाग येऊ शकतो, �यासाठ� वेग�या उपचारप�धतीची जसे लेझर �कंवा
बबुळु ��यारोपणाची (कॉ�न�यल �ा�स�लांट) गरज पडू शकत.े .

केरॅटोकोनस - काह� लोकांना केरॅटोकोनस हो�याची श�यता असत.े केरॅटोकोनस �हणजे बबुळुाची एक �कारची
�वकृती जी  २००० लोकांपकै� एखा�याम�ये आढळून येत.े �याम�ये बबुळुाचा काह� भाग पातळ होऊन कमकुवत
होतो. पीआरके कर�या�या आधी काह� �व�श�ट तपासणी के�यावर, जसे बबुळुाचा आकार आ�ण जाडी मोजणी
क�न (कॉ�न�यल टोपो�ाफ� व पॅ�कमे��), कोणाला या रोगाचा जा�त धोका आहे त ेकळू शकत.े बबुळुाचा आकार
आ�ण जाडी बरोबर असल� तर�ह� हा रोग हो�याची श�यता टाळता येत नाह�. केरॅटोकोनस मलूतः /नसै�ग�क असू
शकतो व �याचे १०० ट�के �नदान करणार� तपासणी (य�ंणा) उपल�ध नाह�. केरॅटोकोनस च�मा �कंवा कॉ�टॅ�ट
ले�स लावनू बरा करता येतो, पण गंभीर प�रि�थतीम�ये बबुळु ��यारोपण श����या करावी लाग ूशकत.े

क) �व�चत होणारे द�ुप�रणाम

पीआरके झा�यानतंर काह� लोकांम�ये द�ुम�ळ प�रणाम �दसू शकतात जसे, डो�यांना खाज सटुणे, कोरडपेणा,
डो�यांम�ये कचरा गे�यासारखे वाटणे, दहेुर� ��तमा �दसणे, अ�व�थता, बबुळुावर �कंवा डो�या�या रंगीत
पड�यावर (आय�रस) सजू येणे, बबुळुा�या प�ृठभागावरची जखम बर� न होणे, बबुळुावर अपारदश�क पडदा येणे
आ�ण �यामळेु ��ट� कमी होणे, जतंसुसंग� (इ�फे�शन), बबुळुाचा प�ृठभाग गळुगळुीत नस�यामळेु व��ि�टदोष
(ॲि�ट�मॅट�झम) येणे [खडबडीत (warped) प�ृठभागामळेु ��तमा �वकृत �दसणे], मोती�बदं,ू डो�याची पापणी
खाल� येणे, डो�यावर ठेवलेल� कॉ�टॅक ले�स हरव�यास वेदना वाढणे (हे दसुर� कॉ�टॅ�ट ले�स लावनू ठ�क करता
येत)े, आ�ण श����येनतंर बँडजे कॉ�टॅ�ट ले�स वापर�यामळेु जतंसुसंगा�ची (इ�फे�शन) श�यता वाढणे.

मला याची क�पना आहे क�, पीआरकेनतंर मा�या डो�याची ��ट� कमी होऊ शकत े�कंवा पणू� जाऊ शकत.े

तसेच सभंा�य गुतंागुतंीची पणू�पणे मा�हती डॉ�टर देऊ शकत नाह�त. हे प�रणाम काह� आठवड,े म�हने �कंवा
वषा�नतंरह� �दस ूशकतात.

मला याची क�पना आहे क�, ह� मी �नवडलेल� उपचारप�धती आहे. एकदा पी आर के के�यानतंर बबुळुाचा आकार
पवू�वत करता येणार नाह�.

केवळ म�हलांसाठ� - मी गभ�वती �कंवा बाळंतीण नाह�. मला याची क�पना आहे क� गभा�व�थेम�ये पीआरके मळेु
द�ुप�रणाम होऊ शकतात.
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पीआरकेचे फायदे तोटे आ�ण या �य�त�र�त उपल�ध उपचारप�धतीब�दल मा�या ने�त��ांनी मला समजा�वले
आहे. मा�या सग�या ��नांची/ शकंांची उ�रे डॉ�टरांनी �दल� आहेत. �हणनूच मी मा�या उज�या / डा�या/ दो�ह�
डो�यावर पीआरके कर�यासाठ� डॉ�टरांना समंती देतो/ देत.े

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.

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/ दो�ह�
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

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

सा�ीदार �मांक १ सा�ीदार �मांक  २

सह� …………………….. सह� ……………………..

नाव ………………………. नाव ………………………

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

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

Photorefractive Keratectomy (PRK) Page 5



Photorefractive Keratectomy (PRK) Page 6


