
Intravitreal Avastin/Lucentis/Eyelea/Pagenex Injection
(इट्ंराि�हिट्रयल ॲ�हा�टीन/�युस�िटस/आइलीया/पजॅीन�ेस/इतर…………. इजें�शन)

श्री/श्रीमती/कुमार/कुमारी………………………………………………………………………………..

वय/िलंग……………��ण क्रम�क ……………...िदन�क……………………………………………….

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

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

दरू�वनी क्रम�क …………………………………………………………………………………………..

वापर�यासाठीची कारणे (संकेत)

मला (��णाचे नाव-----------------------------------------------------------------------------------) मा�या मातृभाषेत
मा�या डॉ�टर�नी समजावून स�िगतले आहे की, मा�या उज�या/ डा�या  डो�यात
-------------------------------------------------------------------------------- आजार आहे आिण �यासाठी डो�यात भूलीचे
थ�ब टाकून ( Topical Anaesthesia), इट्ंराि�हिट्रयल ॲ�हा�टीन/�युस�िटस/आइलीया/पजॅीन�ेस/इतर
…………………………….. इजें�शन ही उपचारप�ती ठरिव�यात आली आहे.

संभा�य मय�दा

हे इजें�शन दे�याचा उ�ेश, कमी होणारी द�ृी रोखणे असा आहे.  काही ��ण�ची द�ृी सुधारते परतंु हे औषध देऊनही बरेच वेळा
गेलेली द�ृी परत येत नाही तसेच भिव�यातही द�ृी वाढ�याची खा�ी देता येत नाही.

पय�यी उपचार

तु�ही कोणतीही उपचारप�ती घेतली नाही तरी चालेल, परतंु उपचारािवना कधी कधी द�ृी कमी होऊ शकते  व लवकरच
अंध�व देखील येऊ शकते. इतरही काही उपचारप�ती आहेत जसे  इजें�शन �युस�िटस (�हणजेच Ranibizumab)
ॲ�हाि�टन (�हणजेच Bevacizumab), आइलीया (�हणजेच Aflibercept ), पजॅीन�ेस (�हणजेच Brolucizumab)
िकंवा ि�टरॉईड इजं��श�स् उपल�ध आहेत.

प्रितकूल पिरणाम

ॲ�हा�टीन/�युस�िटस इजें�शनचे संभा�य द�ुपिरणाम

● डो�या�या प�ढ�या भागावर र�त साकळणे
● डोळयात चुरचुरणे अथवा �ास होणे
● वेदना व िचकट पाणी येणे.
● धूसर िदसणे िकंवा द�ृीत फरक पडणे.
● काळे िठपके िदसणे.
● डो�या�या आतील भागात र�त��ाव होणे व द�ृीपटल िनसटणे (Retinal detachment).
● मोतीिबदं ूहोणे/ वाढणे
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● इतर अवयव�वरील पिरणाम जसे: र�तदाब (�लडप्रेशर) वाढणे, नाकात व घशात जतंुसंसग� होणे, डोके
दखुणे, र�तात गुठळी (Clot) होऊन हृदयिवकाराचा झटका (हाट�अटॅक) येणे, अध�गवायू (परॅिॅलसीस)
होणे.

● पजॅीन�ेस मुळे काही ��णाम�ये न�ेपटला�या (रेटीना) र�तवािह�य�ना सूज येऊ शकते व �यामुळे कायमचे
अंध�व ये�याचा धोका आहे.

��णाची जबाबदारी

मा�या डोळयात जतंुसंसग� िकंवा वेदना, धुसरद�ृी, उजेड चमकणे, डोळे लाल होणे, डो�यातून पाणी येणे
असे काही झा�यास मी �वरीत डॉ�टर�शी संपक� साधेन. मी िनयिमत फेरतपासणीकिरता येत राहीन जेणेक�न काही गुंतागुंती
आढळ�यास माझे न�ेत�� मला तपासतील .

मा�या इतर अवयव�म�ये काही धोका हो�याची  श�यता खूप कमी असली तरी पोटात दखुणे, छातीत दखुणे, उलटी होणे िकंवा
डोकेदखुी, बोलायला �ास, शरीराचा एक भाग अश�त वाटत अस�यास मी िफिजिशयन  डॉ�टर�शी संपक� साधेन व �याची
क�पना न�ेत���ना देईन.

एखादे औषध ऑपरेशन कर�यापूव� बदं करावयाचे अस�यास तशी क�पना मी न�ेत���ना देईन.

��णाचे संमतीप�

मी इथे नमूद करतो/करते की मा�या न�ेत���नी मा�या डोळयाचा आजार व �यावरील उपचारप�तींची िव�तृत चच� मा�याशी
केली आहे. श��िक्रयेचे फायदे,तोटे,जोिखमा ,संभा�य गुंतागुंती आिण पय�यी उपचार ,मला मा�या न�ेत���नी समजावून
स�िगतले आहेत. हे इजें�शन अनकेदा �यावे लागू शकते याची मला क�पना आहे. मा�या सव� प्र��ची समाधानकारक उ�रे
िदलेली आहेत.

मला मािहत आहे की ॲ�हा�टीन हे औषध मो�या आत�य��या कक�रोगा�या उपचारासाठी  अ� व औषधे प्रशासन मा�यताप्रा�त
( FDA Approved)  असून डो�या�या उपचारासाठीही ते प्रचिलत आहे. मला हे ‘ऑफ-लेबल’ इजें�शन घेणे मा�य आहे
आिण �याचे संभा�य धोके मा�या न�ेत���नी मला समजािवले आहेत. मी मा�या न�ेत���ना आव�यकतेनुसार मा�या उज�या /
डा�या डो�यात ॲ�हा�टीन/�युस�िटस/आइलीया/पजॅीन�ेस/इतर …………………………….. हे इजें�शन दे�याची संमती
देत आहे.  मी माझा िनण�य बदल�यास अथवा या उपचाराचे धोके िकंवा फायदे वेगळे वाट�यास मी ही उपचारप�ती क� इि�छत
नस�यास याची क�पना न�ेत���ना देईन.

सदर श��िक्रयेचे फायदे,तोटे,जोिखमा ,संभा�य गुंतागुंती आिण पय�यी उपचार ,मला मा�या न�ेत���नी समजावून स�िगतले
आहेत. श��िक्रयेदर�यान काही आणीबाणीचे प्रसंग उ�व�याची देखील श�यता आहे, �याकिरता मी मा�या न�ेत���ना मा�या
/ मा�या ��णा�या िहतासाठी यो�य ते उपचार कर�याची संमती देतो/देते. मला श��िक्रये�या / उपचारा�या सग�या गुंतागुंतींची
(कॉि��लकेश�स) मािहती देणे श�य  नसले, तरी मा�या न�ेत���नी मा�या सव� प्र��ची समाधानकारक उ�रे िदलेली आहेत. हे
संमतीप� सही करताना मी असे नमूद करतो / करते की मला या संमतीप�ाची प्रत िमळू शकते याची मला क�पना आहे.

तसेच, माझी ओळख ( छायािच� िकंवा लेखी �व�पात ) उघड न करता,शा��ीय संशोधन, वै�कीय िश�ण, वै�कीय नॲदी,
शा��ीय मािसक�म�ये प्रकाशन या कारण�साठी व या श��िक्रयेचा अ�यास करणे,छायािच� घेणे, ि�हिडओ रेकॉिड�गं करणे
याला मी संमती देतो/देते.

तसेच, या श��िक्रयेची िकंवा परत करा�या लागणा�या श��िक्रयेची मािहती, छायािच� िकंवा ि�हिडओ रेकॉिड�गं, हे सव�,
वै�कीय �ाना�या वृ�ीसाठी प्रकािशत कर�यासाठी मी संमती देतो/देते.
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मी हे संमतीप� वाचले आहे / मला ते वाचून दाखिवले आहे, मला ते समजले आहे आिण मा�या सव� प्र��ची मला उ�रे िमळालेली
आहेत आिण मी माझे न�ेत�� _________________ य�ना मा�या उज�या/ डा�या डो�यावर
_________________________________श��िक्रया कर�यासाठी संमती देतो/देते. श��िक्रयेसाठी�या �ा वैध
संमतीप�ावर मी �वे�छेन ेसही करत आहे.

��णाची सही/ अंग�याचा ठसा ………………………………………………………………………...

��णाचे नाव …………………………………………………………………………………………...

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

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

दरू�वनी क्रम�क …………………………………………….. िदन�क………………………………..

�थळ ………………………………………………………………………………………………….

��ण अ�पवयीन िकंवा मानिसकिर�या अस�म अस�यास, ��णा�या पालक�ची सही/अंग�याचा ठसा

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

पालकाचे नाव ……………………………………………………………………………………….

��णाशी नाते ………………………………………………………………………………………...

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

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

दरू�वनी क्रम�क ……………………………………िदन�क……………………………………….

�थळ ……………………………………………………………………………………………...

सा�ीदार क्रम�क १ सा�ीदार क्रम�क  २

सही …………………….. सही ……………………..

नाव ………………………. नाव ………………………

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

दरू�वनी क्रम�क ……………………………. दरू�वनी क्रम�क …………………….
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डाॅ�टर�चे घोषणाप�

मी, डॉ.______________________________ असे घोिषत करतो/ करते की, मी  �ा उपचार/ श��िक्रये
ब�ल�या सव� पिरणाम�ची व संभा�य धो�य�ची पूण� क�पना ��णास/ नातेवाईकास समजेल अशा भाषेत समजािवली आहे. मी
��णास/ नातेवाईकास �य��या सव� शंकािनरसन कर�याची संधी िदलेली आहे.

डाॅ�टर�चे नाव व सही……………………………………………………………………………….

िदन�क ……………………… �थळ ……………………………………………………………….

सा�ीदार क्रम�क १ सा�ीदार क्रम�क  २

सही …………………….. सही ……………………..

नाव ………………………. नाव ………………………

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

दरू�वनी क्रम�क ……………………………. दरू�वनी क्रम�क …………………….
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