
Laser-Assisted in Situ Keratomileusis (LASIK)
[लेझर अ�स�टेड इन �सटू केरॅटो�म�य�ुसस (लॅ�सक)]

�ी/�ी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, जेणे क�न त�ुह� या उपचारप�धतीब�दल यो�य �नण�य घेऊ शकाल.

लॅ�सकमळेु बबुळुा�या आकारात बदल केला जातो. याम�ये बबुळुा�या वरचा पातळ पाप�ुा फे�टोसेकंड लेझर �कंवा
माय�ोकेरॅटोम �वारे अलगद उचलनू बाजलूा क�न बबुळुाची जाडी ए�झायमर लेझर�वारे कमी केल� जात.े
लॅ�सकम�ये सग�या लेझरनी के�या जाणा�या बबुळुा�या वेगवेग�या उपचारप�धतींचा समावेश होतो जसे,
कौनटुरा ि�हजन, �लेड�वर�हत (�लेडलेस) लॅ�सक, एस बी के, ए�फे�रक लॅ�सक, सी-लॅ�सक, �ट�डड� लॅ�सक.

अपे��त फायदे

मला हे समजले आहे क�, लॅ�सक या उपचारप�धतीचा हेत ू��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�समळेु ��ट�तील दोष कमी करता येतो. लॅ�सक नतंर च�मा आ�ण कॉ�टे�ट ले�सवर
अवलबंनू राह�याची गरज पडत नाह�.

संभा�य द�ुप�रणाम, धोके आ�ण गुंतागुंती

लॅ�सक नतंरचे सभंा�य धोके आ�ण प�रणाम खाल�ल �माणे आहे क�, जेणे क�न या उपचारप�धती�या मया�दा
ल�ात घेऊन त�ुह� तमु�या डॉ�टरांबरोबर चचा� क� शकाल. ह� मा�हती वाचनू आ�ण आप�या ने�त��ांशी चचा�
क�न, लॅ�सकचे फायदे व तोटे समजनू,  �यानतंर लॅ�सक आप�या डो�यांवर करायचे क� नाह�, हे त�ुह� �वतः
ठरव ूशकाल.
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मी नमदू करतो / करत ेक�, खाल�ल मा�हती नीट समजनू घेऊनच मी या उपचारप�धतीसाठ� समंती देत आहे .

१. मला याची क�पना आहे क�, या उपचारप�धतीचा प�रणाम ब�यापकै� अचकू असला तर�ह� �याची हमी कोणीह�
देऊ शकत नाह�.

२. मला याची क�पना आहे क�, लॅ�सकनतंर मा�या ��ट�तील दोष कमी होईल व मला च�मा �कंवा कॉ�टॅ�ट
ले�सवर अवलबंनू राह�याची गरज पडणार नाह�. तर�ह� याची हमी डॉ�टर देऊ शकत नाह�त. मला च�मा �कंवा
कॉ�टॅ�ट ले�स लाव�याची गरज पडू शकत.े

३. मला हे समजावनू सांग�यात आले आहे क�, लॅ�सक साठ� लागणार� ग�णतातील स�ू े(फॉमु�ला) पवु��या
अनभुवावर आधा�रत आहेत तसेच, यात सरासर��या म�ूयांकनाचा वापर केला जातो �यामळेु, या श����येत
वयैि�तक बदलामळेु च��याचा नबंर कमी �कंवा अ�धक �माणात बदल ूशकतो.

४. या�य�त�र�त जर काह� उव��रत �ि�टदोष आढळ�यास मला कमी नबंरचा च�मा वापर�याची गरज पडू शकत,े
�कंवा �यासाठ� पढु�या उपचारांची गरज पडू शकत.े तर�ह� मी हे जाणतो /जाणत ेक� भ�व�यातील उपचारप�धती
प�ह�या श����ये�या तीन म�ह�यांनतंर करता येईल. भ�व�यातील उपचारप�धतीमळेु माझा �ि�टदोष पणू�पणे
ठ�क हो�याची श�यता आहे तर�ह� कमी �माणात �ि�टदोष राहू शकतो.

५. मला हे समजा�व�यात आले आहे क�, लॅ�सक म�ये बबुळुाची जाडी कमी कर�यात येत,े �यानतंर उव��रत
�ि�टदोषांसाठ� परत लॅ�सक करणे धो�याचे अस ूशकत.े

६. मला हे समजा�व�यात आले आहे क�, बबुळुांची जाडी कमी अस�यास उपचारानतंरह� काह� �माणात �ि�टदोष
तसाच ठेव�यात येतो �यासाठ� मला च�मा �कंवा कॉ�टॅ�ट ले�स वापरावे लाग ूशकतात .

७. मला हे समजा�व�यात आले आहे क�, मा�या डो�यांम�ये बबुळुाचे दोष �कंवा ��ट�पटलाचे दोष आढळ�यास
�कंवा लहानपणापासनू डोळा आळशी (ॲ��लायो�पया) अस�यामळेु ��ट�मापनत�ता (Snellen’s chart) म�ये
शवेट�या ओळीपय�त न वाचता येणे असे दोष अस�यास माझी ��ट� लॅ�सक नतंरह� पणू�पणे सधुा� शकत नाह�.

८. मला हे समजा�व�यात आले आहे क�, या श����येनतंर माझी ��ट� अजनू खराबह� होऊ शकत.े जतंसुसंग�
झा�यानतंर यो�य उपचार न झा�यामळेु ��ट� कमी �कंवा अधं�व येऊ शकत.े लॅ�सक नतंर जखम पणू�पणे न
भर�यास ��तमा वेडीवाकडी �दस ूशकत.े अशी प�रि�थती उदभव�यास मला समजा�व�यात आले आहे क�, लॅ�सक
नतंरह� कॉ�टॅ�� ले�स लाव�याची गरज पडू शकत ेआ�ण तर�ह� माझी ��ट� पणू�पणे सधुारेलच अशी खा�ी देऊ
शकत नाह�.

९. मला हे समजा�व�यात आले आहे क�, खाल�ल नमदू केलेले प�रणाम ता�परुत े�कंवा कायम�व�पी असू
शकतात जसे �काश चकाकणे व �काशाभोवती वतु�ळे (हेलोज)्, �काशाची सवेंदनशीलता वाढणे, ��ट�म�ये
कायम�व�पी �कंवा ता�परुत ेचढ उतार.

१०. मला हे समजा�वले आहे क�, लॅ�सक नतंरह� मला वयोमानानसुार लागणारा चा�ळशीचा / जवळ पाह�याचा
च�मा लाग ूशकतो.
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११. जर मी स�या चाळीशीचा च�मा (बायफोकल) लावत असेल, तर जवळ पाह�याचा च�मा मला लॅ�सक
नतंरह� लावावा लागेल.

१२. मला हे समजा�व�यात आले आहे क�, लॅ�सक नतंर ददु�वाने खाल�ल प�रणाम होऊ शकतात �यामळेु
��ट�ला कमी जा�त �माणात धोका �नमा�ण होऊ शकतो जसे, जतंसुसंग� (इ�फे�शन), बबुळुावर सजू, बबुळुाचा
काह� भाग पातळ होऊन फुगीर होणे (कॅरे�टे�झया), बबुळुा�या वर�या पातळ पाप�ुयास (कॉ�न�यल �लॅप) इजा
होणे �कंवा पातळ पाप�ुा कायमचा न�ट होणे.

१३. मला हे समजा�व�यात आले आहे क�, या श����येनतंर माझी ��ट� �प�ट होईल परंत ुडो�याम�ये बबुळू
सोडून बाक� काह� बदल होणार नाह�त. जर मला मायो�पया असेल, तर ��ट�पटल आप�या जागेव�न सरकणे
�कंवा मायो�पयाशी सबं�ंधत वेगळे आजार होऊ शकतात; �यांचा या श����येशी काह� सबंधं नसेल.

१४. मला हे समजा�व�यात आले आहे क�, द�घ� काळानतंर बबुळुाची व�ता व जाडी यां�यात फरक पड�यास मला
च�मा �कंवा कॉ�टॅ�ट ले�स वापर�याची गरज पडू शकत.े

१५. मला हे समजा�व�यात आले आहे क�, बाक� सग�या श����यां�माणे या श����येनतंरह� काह� धोके उ�भवू
शकतात जसे भलू�शी �नग�डत गुतंागुतंी, औषधांची वावडे (ॲलज�) �कंवा �याचा शर�रा�या दसु�या भागावर
प�रणाम.

१६. मला हे समजा�व�यात आले आहे  क�, सव� �कार�या प�रणामांची पणू� मा�हती देणे डॉ�टरांना श�य नाह�
�यामळेु वर�ल नमदू केले�या धो�यां�य�त�र�त इतर धोके अस ूशकतात.

१७. मला हे समजा�व�यात आले आहे क�, डो�यां�य�त�र�त शर�राम�ये दसुरा काह� �ास झा�यास मला दसु�या
ससु�ज ��णालयात पाठ�व�यात येईल.

��णाचे संमतीप�

मी नमदू करतो / करत ेक�, मी हे समंतीप� पणू�पणे वाचले आहे / मला मा�या मातभृाषते समजा�व�यात आले
आहे. समंतीप�ातील �र�त जागा पणू� भ�न आ�ण अनाव�यक भाग खोडून �यानतंरच मी �वा�र� केल� आहे. या
समंतीप�ांचा म�तताथ� मला कळला आहे आ�ण �हणनूच मी मा�या उज�या/ डा�या / दो�ह� डो�यांवर श����या
कर�याची समंती डॉ�टरांना देत आहे.

डॉ�टरांनी मला या सबं�ंधत सगळय़ा ��नांची समाधानकारक उ�रे �दल� आहेत.

मी नमदू करतो / करत ेक�, मी शर�रा�या कोण�याह� आजाराने ��त नाह� जसे मधमेुह, र�तदाब, �वसन रोग,
�नाय ूरोग, वावड े(ॲलज�), (म�हलांसाठ� - गभ�वती �कंवा बाळंतीण).  मी मा�या डॉ�टरांपासनू मा�याशी सबं�ंधत
कोण�याह� रोगाची मा�हती लपवलेल� नाह�.

मी या श����येसाठ� यो�य भलू दे�याची �कंवा भलू�शी �नग�डत औषधे दे�याची समंती देतो/ देत े.
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मी समंती देतो/ देत ेक�, गरज पड�यास लागणार� औषधे, �व, र�त डॉ�टरां�या �नण�यानसुार दे�यात यावे.

मी समंती देतो/ देत ेक�, माझी ओळख व खाजगी मा�हती (छाया�च� �कंवा लेखी �व�पात) उघड न करता, या
श����येब�दलची मा�हती/ �नर��ण/ फोटो/ ि�हडीओ, अ�यासासाठ� व व�ैा�नक मा�सकांसाठ� उपयोगात
आण�यास माझी हरकत नाह�. 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�  व�ैा�नकांना, अ�वेषकांना आ�ण
जबाबदार अ�धका�यांना दे�याची मी समंती देतो/ देत.े तसेच या श����येदर�यान �नर��कां�या उपि�थतीस मी
समंती देतो/ देत.े

मी हे नमदू करतो / करत ेक�, वर�ल श����येनतंर उ�भवणारे वाद�ववाद �याय �वभागा�या   ----------- लवादात
(आ�ब��ेशन) होईल.

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 याकारणांसाठ� 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……………………………………….
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�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 ……………………………………………………………………………………………………..

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�……………………………………………………………………………….
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�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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