
Astigmatic keratotomy (AK)

(च��याचा �स�ल�ं�कल नबंर कमी कर�याची श����या)

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

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

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

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

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

दरू�वनी �मांक …………………………………

��तावना

अ◌ ॅि�ट�मॅट�क केरॅटोटोमी (AK) या श����येम�ये डो�या�या बबुळु/ ने�पटला�या (cornea) म�यापासनू 6 ते
7 �म. मी. अतंरावर छेद घेतले जातात. डो�याचे ने�पटल (cornea) व डो�याचा पांढरा भाग (sclera) या दोघांना
जोडणा�या (limbus) या भागात द�ुब�णी�या सहा�याने स�ूम व�ाकार एक �कंवा दोन छेद केले जातात. या
श����येमळेु बबुळुाचा बा�य आकार बदलनू बबुळुा�या �ट�प (उंचवटा) असले�या भागाला सपाट बनवले जात.ेया
श����येमळेु बबुळुाचा आकार कायमचा बदलतो व ��णाचा च��याचा नबंर पणू�तः जाऊ शकतो परंतु याची
शा�वती देता येत नाह�.

ह� आप�काल�न श����या नाह�. ��णा�या सोयीनसुार ह� श����या ठरवल� जाऊ शकत.े या श����येनतंरह�
��ण च�मा �कंवा कॉ�टॅ�ट ले�सेस वाप� शकतात. सव� श����ये�माणे या श����येत देखील केले�या छेदाचे
�ण कायम�व�पी राहू शकतात. सव� श����ये�माणे या श����येत देखील काह� धोके आहेत, जे खाल� नमदू
केले आहेत. या धो�यां�य�त�र�त काह� इतर धोके श����येनतंर उ�भवू शकतात. डॉ�टर या धो�यांची सपंणू�
मा�हती देऊ शकत नाह�त. उ�मो�म प�धतीने व सव� �कारची काळजी घेत�यानतंरह� श����येचे काह� धोके
असे असतात क� �यामळेु ��णाची ��ट� कमी होऊ शकत.े

श����येचे पया�य

अ◌ ॅि�ट�मॅट�क केरॅटोटोमी या श����येचा पया�य �हणनू आपण च�मा �कंवा कॉ�टॅ�ट ले�सेस वाप� शकता
�कंवा PRK �कंवा लॅ�सक अशा श����या क�न घेऊ शकता.

सभंा�य धोके आ�ण गुतंागुतंी (कॉि��लकेश�स)

1) मला याची क�पना आहे क� श����येनतंर माझी नजर (��ट�) अपे�े�माणे वाढेल अशी खा�ी नाह�. नजर
वाढ�व�यासाठ� मला दसु� या श����येची गरज भासू शकत.े मला च�मा लाव�याचीह� गरज भासू शकत.े
श����येनतंर मी कॉ�टॅ�ट ले�सेस लाव ूशकेन ह� खा�ी देता येत नाह�.

2) श����येनतंर जतंसुसंग� झा�यास माझी नजर श����ये�या पवू� होती �या पे�ा कमी होऊ शकते �कंवा
जतंसुसंग� ��तज�ैवक औषधां�या सहा�याने कमी न झा�यास माझी नजर पणू�पणे जाऊ शकत.े
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3) श����येमळेु बबुळुावर तयार केलेले छेद �यवि�थत न भर�यामळेु बबुळुाचा प�ृठभाग खडबडीत होऊ शकतो.
नजर सधुार�यासाठ� मला कॉ�टॅ�ट ले�सेस लाव�याची गरज भासू शकत.े माझी नजर पवू�वत हो�याची खा�ी
अशा प�रि�थतीत राहत नाह�.

4) मला याची क�पना आहे क� मा�या डो�यांची ती� �काश सहन कर�याची �मता ठरा�वक कालावधीकरता
�कंवा कायम�व�पी कमी होऊ शकत.े

5) स�ंयाकाळी �कंवा रा�ी वाहन चालवताना समो�न येणा�या �काशाभोवती वतु�ळ �दसणे, �काश सहन न होणे,
असा �ास श����येनतंर होऊ शकतो. श����येनतंर माझी नजर यो�य होईपय�त मला �दवसा अथवा रा�ी
वाहन चाल�वता येणार नाह�.

6) श����येनतंर 3 म�हने �कंवा �यापे�ा जा�त कालावधीपय�त �दवसा अथवा रा�ी मा�या डो�यांची
काय��मता कमी- जा�त राहू शकत.े

7) सव� श����यां�माणे या श����येतह� केले�या जखमांचे �ण कायम�व�पी राहू शकतात.
8) सामा�य बबुळुा�या तलुनेत या श����येनतंर माझे बबुळु नाजकू अस�या कारणाने डो�याला इजा झा�यास

�याचा धोका जा�त सभंवतो. �हणनू खेळताना अथवा डो�याला इजा हो�याची श�यता अस�यास मला
सरं�क च�मे (goggle) लाव�याची गरज आहे.

9) वर नमदू केले�या गुतंागुतंीं�य�त�र�त बबुळुाला छेद पडणे, बबुळुावर नवीन र�तवा�ह�या तयार होणे,
बबुळुाचा जतंसुसंग�, बबुळुा�या आतील थरांची झीज (endothelial loss), बबुळुा�या वर�या थराला इजा
(epithelial defect) अशा श����ये�या गुतंागुतंी (कॉि��लकेश�स) होऊ शकतात. �व�चत ��णांम�ये
डो�या�या अतंभा�गात जतंसुसंग� (endophthalmitis) झा�यास कायम�व�पी अधं�व येऊ शकत.े

10) सव� श����यां�माणे भलू���येमळेु, औषधां�या द�ुप�रणामांमळेु �कंवा शर�रावर प�रणाम करणा�या इतर
बाबींमळेु काह� धोके सभंव ूशकतात.

या �य�त�र�त या श����ये�या �या मला सां�गत�या गे�या नाह�त अशा काह� सभंा�य गुतंागुतंी
(कॉि��लकेश�स) होऊ शकतात.

मला अ◌ ॅि�ट�मॅट�क केरॅटोटोमी श����येची सपंणू� मा�हती (मला समजेल अशा भाषते) सांग�यात आल� आहे.
मा�या ने�त��ांनी या श����येबाबत मा�या सव� ��नांची उ�रे समाधानकारक प�धतीने �दल� आहेत.

या श����येचे फायदे, धोके व गुतंागुतंी (कॉि��लकेश�स) याची पणू� मा�हती मला दे�यात आल� आहे. मी
अ◌ ॅि�ट�मॅट�क केरॅटोटोमी (AK) या श����येक�रता पणू� समंती देत आहे.

अ◌ ॅि�ट�मॅट�क केरॅटोटोमी ह� श����या मी मा�या उज�या / डा�या / दो�ह� डो�यावर क�न घे�यास तयार आहे.

��णाचे समंतीप�

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 ते 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 ते वाचनू दाख�वले आहे, मला ते समजले आहे आ�ण मा�या सव� ��नांची मला
उ�रे �मळालेल� आहेत आ�ण मी माझे 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�ा ………………………………………………………………………………………………..

Astigmatic keratotomy (AK) Page 3



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

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 …………………….

डॉ�टरांचे घोषणाप�

मी , डॉ.______________________________ असे घो�षत करतो/ करते क�, मी �या उपचार/
श����येब�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.

डॉ�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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