
Pars Plana Vitrectomy for Vitreous Haemorrhage

(पास� �लाना ि�ह�े�टोमी - डो�या�या अतंभा�गात र�त��ाव झा�यास कर�यात येणार�
श����या)

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

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

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

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

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

दरू�वनी �मांक …………………………………

�नयोिजत उपचार

मला,(��णाचे नाव ............................................................................................................) समजेल
अशा भाषते मला समजावनू सांग�यात आले आहे क� मा�या उज�या /डा�या /दो�ह� डो�या�या अतंभा�गात
र�त��ाव (vitreous haemorrhage) झाला आहे आ�ण �याक�रता पास� �लाना ि�ह�े�टोमी या श����येची
गरज आहे.

मा�या ��ट�पटलाची (रेट�नाची) तपासणी कर�यासाठ� हे र�त काढणे ज�र�चे आहे. या श����येचे काह� धोके
अथवा गुतंागुतंी (कॉि��लकेश�स) असू शकतात. डो�याम�ये परत र�त��ाव होणे (श����येनतंर लगेच �कंवा
काह� कालावधीनतंर), ��ट�पटल सरकणे (retinal detachment), डो�या�या अतंभा�गात जतंसुसंग� होणे
(endophthalmitis) , �सल�कॉन ऑईल इंजे�शन दे�याची गरज भासणे, काच�बदं,ू मोती�बदं,ू बबुळुाची झीज,
बबुळुावर पांढरा पडदा येणे, नजरेत सधुारणा  न होणे �कंवा ती आणखी कमी होणे. दसु�या डो�या�या अतंभा�गात
ती� सजू (�स�पॅ�थट�क ऑ�थ�ॅमायट�स) झा�यास �यावर श����या �कंवा उपचार कर�याची गरज भासू शकणे,
फेरश����येची आ�ण दसु�या डो�या�या श����येची गरज भासू शकणे इ�याद� धोके होऊ शकतात.

ह� श����या डो�यापरुती भलू देऊन �कंवा गरज भास�यास सपंणू� भलू देऊन (local anaesthesia or general
anaesthesia ) केल� जात.े डो�याभोवती दे�यात येणा�या �था�नक भलू�चे द�ुप�रणाम पढेु नमदू के�या�माणे
असू शकतात. डो�याला �करकोळ जखमा होणे, डोळे लाल होणे, डो�यावर सजू येणे, डो�यामागे र�त��ाव होणे,
पड�यावर र�त��ाव होणे, डो�याला �छ� पडणे, �नायतूील �वषबाधा (myotoxicity). भलू��या गुतंागुतंी
(कॉि��लकेश�स) �हणनू �दया�या काया�त �बघाड (oculocardiac reflex) होऊ शकतो.

श����येदर�यान लेझर उपचारांची गरज भासू शकते हे मला समजावनू सां�गतले आहे. लेझर उपचारांमळेु
डो�याची रंग ओळख�याची �मता (colour vision), गडद आ�ण �फ�या रंगातील फरक ओळख�याची �मता
(contrast sensitivity), ती� �काश सहन हो�याची �मता कमी होऊ शकत.े डो�याचे ��ट��े� �कंवा जवळ-दरू
बघ�याची �मता, द�घ�-�ह�व ��ट� लव�चकता (accommodation) कमी होऊ शकत.े या �शवाय ��ट�पटला�या
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(रे�टना) मागे पाणी साचणे (choroidal effusion), पड�याचा खालचा थर �वलग होणे (choroidal detachment)
अशा गुतंागुतंी (कॉि��लकेश�स) होऊ शकतात.

या श����येमळेु दसु�या डो�यात र�त��ाव हो�याचे �माण कमी होत नाह� अथवा टळू शकत नाह�. दसु�या
डो�यात र�त��ाव झा�यास ह� श����या आ�ण यो�य उपचार दसु�या डो�यातह� करावे लागू शकतात.

मा�या डॉ�टरांनी मला मा�या डो�याची प�रि�थती, श����येचे फायदे आ�ण धोके, पया�यी उपचार याची मा�हती
�दल� आहे. या श����येब�दल ��न �वचार�याची सधंी मला �मळाल� आहे. या श����ये�या पया�यी
उपचाराब�दल माझे समाधान होईल अशी मा�हती डॉ�टरांनी मला �दल� आहे. मी हे समजू शकतो/शकते क� �या
श����येमळेु अधं�व टाळ�याची खा�ी देता येत नाह�. ह� श����या परत कर�याची गरज भासू शकत.े

पास� �लाना ि�ह�े�टोमी या श����येसाठ� मा�हतीपणू� समंतीप�ावर सह� करताना मी हे सांगू इि�छतो /इि�छते
क� मला या समंतीप�ाची एक �त �मळू शकेल याची मला क�पना आहे.

श����येचे फायदे, द�ुप�रणाम, सभंा�य धोके मला मा�हती आहेत.

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�

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 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.े
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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 नाते ………………………………………………..

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

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

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