
Vitreo-Retinal Surgery

(ि�ह��ओरे�टनल सज�र�)

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

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

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

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

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

दरू�वनी �मांक …………………………………

�नयोिजत उपचार

मला,(��णांचे नाव…………………..………………..………………………………………) डॉ�टरांनी मला
समजेल अशा भाषते समजावनू सां�गतले आहे क� मा�या उज�या /डा�या /दो�ह� डो�याला ��ट�पटलाचा (रे�टना)
�वकार आहे. मा�या उज�या/डा�या डो�याचे ��ट�पटल (रे�टना) सरकले आहे. �यामळेु मा�या उज�या/डा�या
डो�यावर.................................................................................................ह� श����या (vitreo-retinal
surgery) कर�याची गरज आहे.

सभंा�य धोके

भलू��या औषधामळेु काह� धोके होऊ शकतात याची मला क�पना आहे. मा�या उपचारासाठ� वापर�यात आले�या
कोण�याह� औषधांचे द�ुप�रणाम होऊ शकतात. सामा�यपणे हलके डोके दखुणे, मळमळ, �वचेवर�ल परुळ व
ब�धको�ठता हे द�ुप�रणाम असू शकतात.

या श����येचे धोके �कंवा मया�दा आहेत याची मला क�पना आहे.

● ��ट�पटल (रे�टना) �यवि�थत बस�वले गेले तर� ��ट� न सधुारणे.
● ��ट�पटल ( रे�टना) नीट बस�व�यासाठ� श����येनसुार �स�लकॉन ऑईल अथवा गॅस वापरावा लागेल.
● �स�लकॉन ऑईल अथवा गॅस इंजे�शन �दले तर श����येनतंर काह� तास �कंवा काह� �दवस मला ठरा�वक

शा�रर�क ि�थतीत (पो�झशनम�ये) बसावे अथवा झोपावे लागेल.
● गॅस वापरला तर तो पणू�पणे शोषला जाईपय�त मला �वमानाने �वास करता येणार नाह�.
● �स�लकॉन ऑईल घात�यास ऑईल काढ�यासाठ� फेरश����या करावी लागू शकत.े �स�लकॉन ऑईल

काढ�यावर जर ��ट�पटल (रेट�ना) सरकले तर परत श����येची गरज भासू शकत.े
● श����येचे अ�ंतम प�रणाम �मळ�यास 18 म�हने इतका कालावधी लागू शकतो.
● श����येचे अ�ंतम प�रणाम श����येआधी सांगणे कठ�ण आहे.
● श����या कर�यात आले�या डो�यात �कंवा दसु�या डो�यात ��ट�पटल सरक�याची श�यता असू शकत.े

काह� �य�तींम�ये अधं�व टाळणे अश�य असत.े
● डो�यातील अतंभा�गात र�त��ाव (vitreous haemorrhage), जतंसुसंग�, डो�याचा दाब वाढणे (काच�बदं)ू,

बबुळुावर�ल ब�या न होणा�या �कंवा सथं गतीने भ�न येणा�या जखमा, बबुळु पांढरे पडणे, बबुळुावर फूल
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पडणे, मोती�बदंू आ�ण ने��भगं काढ�याची गरज, दहेुर� ��तमा �दसणे, डो�याची पापणी खाल� येणे आ�ण
डो�याचा र�तपरुवठा कमी होऊन नजर जाणे अशा श����ये�या गुतंागुतंी (कॉि��लकेश�स)असू शकतात.

● श����येदर�यान डो�यातील �भगं ने�मणी (natural human lens) काढ�याची गरज भासू शकत.े
�याचवेळी कृ��म �भगं बसवणे काह� वेळेला श�य होत नाह�. मोती�बदंू हो�याची श�यता ि�ह��ओरे�टनल
श����येनतंर जा�त असत.े

● �व�चत �सगंी काह� ��णांम�ये डो�या�या आतील भागात ती� सजू ( �स�पॅथे�टक ऑ�थिॅ�मया) हा आजार
झा�यास दसु�या डो�यालाह� �ास होऊ शकतो.

वयैि�तक धोके

मा�या �वतः�या �व�श�ट शार��रक आ�ण डो�या�या प�रि�थतीनसुार या श����ये�या काह� वेग�या गुतंागुतंी
(कॉि��लकेश�स) असू शकतात �या मला सांग�यात आ�या आहेत.

........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

��णाचे समंतीप�

माझे ने�त�� व �यांचे सहकार� यांनी माझे �नदान व उपचार कर�यासाठ� जे �य�न केले �याब�दल मी कृत�
आहे. मा�या ने�त��ांनी माझे रोग�नदान व �यावर�ल उपचार व पया�यी उपचारांची मा�हती मला समजावनू
सां�गतल� आहे. मा�या वयैि�तक डो�या�या व शा�रर�क प�रि�थतीनसुार श����येचे धोके व गुतंागुतंी
या�वषयीची चचा� मी डॉ�टर व �यां�या सहका�यांशी केल� आहे व �यांना मा�या डो�याची श����या कर�यास मी
समंती देत आहे. मा�या ने�त��ांनी या श����येचे फायदे, तोटे, धोके, गुतंागुतंी मला समजावनू सां�गत�या
आहेत. या श����येनतंर मला आव�यकत�ेमाणे स�ला �दला जाईल. माझे समपुदेशन केले जाईल. या
समंतीप�ाची �त मला �मळू शकेल याची मला क�पना आहे. ह� श����या यश�वी होईलच अशी खा�ी देता येत
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 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 / करते 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.े
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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 नाते ………………………………………………..

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

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

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

�थळ ………………………………………………………

सा�ीदार �मांक १ सा�ीदार �मांक २
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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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