
Squint/Nystagmus Surgery

[ितरळॆपणा (ि��व�ट/ िन�टॅ�मस) ची श��िक्रया]

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

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

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

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

दरू�वनी क्रम�क …………………………………

श��िक्रयेची मािहती

ितरळा डोळा असलेली कुठ�याही वयाची लहान मुले आिण प्रौढ �य�ती डो�या�या �नायू�या श��िक्रयेचा (Squint Surgery)
लाभ घेऊ शकतात, जेणेक�न �य�चे दो�ही डोळे सरळ केले जाऊ शकतात. या श��िक्रयेमुळे द�ृीचे �े�/द�ृीची �या�ती
�यवि�थत कर�याची व दो�ही डो�य�नी एकि�त आकलन कर�याची द�ृी�मता वाढते.  ही श��िक्रया केवळ बा� सॱदय�साठी
नसून ��ण�ना डोके ितरपे न करता डोके व मान सरळ ठेवून आरामात बघता यावे यासाठी आहे. ितरळेपणाची श��िक्रया ही
��ण��या डोके ितरपे क�न बघ�या�या िक्रयेस सुधा�न �य�ना डोके सरळ ठेवून बघ�यास स�म करते तसेच डो�य�ची
जलदगतीन ेहल�याची िवकृती (Nystagmus/ Wriggly eye movements) कमी होते.

या श��िक्रयेतील प्रमुख ट�पे पुढील प्रमाणे आहेत

● संपूण� भूल (General Anaesthesia )  ही काही लहान मुल�म�ये व िविश� ��ण�म�ये िदली जाते
● प्रौढ ��ण�म�ये �थािनक भूल (Local Anaesthesia) डो�या�या भोवती इजें�शन�ारे िदली जाते
● श��िक्रयेदर�यान एक डोळा िकंवा दो�ही डो�य�चे �नायू एक तर संकुिचत केले जातात (tightened)  िकंवा िशिथल

(loosened) केले जातात आिण डो�य��या �नायूची जागा बदलून डोळे सरळ रेषेत आण�याचा प्रय� केला जातो.
िकती �नायूंवर श��िक्रया करावी लागेल यावर श��िक्रयेचा वेळ अवलंबून असतो आिण अंदाजे अध� तास ते दीड
तास वेळ लागू शकतो

श��िक्रयेनतंरचा कालावधी

श��िक्रयेनतंर ��णाला फेरतपासणीसाठी लगेच दसु�या िदवशी आिण तीन ते चार आठव�यानतंर परत बा���ण िवभागात यावे
लागू शकते.  श��िक्रयेनतंर सु�वातीला दहेुरी प्रितमा िदसू शकते जी काल�तरान ेकमी होते िकंवा पूण�पणे जाते. ठरािवक
कालावधीसाठी  तॲडातून घे�या�या औषध��या गो�या व डो�यात टाक�यासाठी औषध�चे थ�ब िदले जातात.  श��िक्रयेनतंर
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सु�वातीचे काही िदवस डो�य�ना �ास होणे जसे लाली येणे आिण सूज येणे होऊ शकतो  व काल�तरान ेहे कमी/ नाहीसे होते.
आधीपासूनच च�मा अस�यास श��िक्रये नतंरही  तो लावावा लागेल. बहतु�श वेळा श��िक्रयेचे व्रण राहत नाहीत. या
श��िक्रयेत बहतु�श वेळा िवरघळणारे टाके वापरले जातात आिण ते काढावे लागत नाहीत.

ितरळेपणा�या ( ि��व�ट/ िन�टॅगमस) श��िक्रयेनतंरचे अपेि�त/संभा�य पिरणाम

● ितरळे डोळे सरळ होणे
● चेहरा /डो�याची वक्र ि�थती (Face turn or abnormal head posture)  सुधारणे (�या ��ण�म�ये डोके ितरपे

असते आिण �य�म�ये ही श�यता असते)
● काही ��ण�म�ये दहेुरी प्रितमा िदस�याचा दोष सुधारणे
● काही ��ण�म�ये िन�टॅगमसचे (चलद�ृीचे चल�व) कमी होणे
● दो�ही डो�य�नी एकि�त �यवि�थत िदस�याची श�यता ( ठरािवक ��ण�म�ये जेथे श�यता वत�वली असेल)
● इतर काही अस�यास…………………………………………………………………….. ……...

ितरळेपणा�या (ि��व�ट/ िन�टॅगमस) श��िक्रयेनतंर�या संबिंधत जोिखमा व गुंतागुंती

या श��िक्रये�या सव� संभा�य गुंतागुंती येथे नमूद करणे श�य नसले तरी �यातील प्रमुख संभा�य जोिखमा आिण गुंतागुंती खालील
प्रमाणे आहेत

● भूलेसंबिंधत जोिखमा ( पूण� भूल आिण �थािनक भूल, दो�हींमधील)- यात �ास घे�यास अडचणी येणे, उल�या होणे, घसा
खवखवणे, हृदयिवकाराचा धोका िकंवा मृ�यु इ�यादी समािव� आहेत. डो�याभोवती इजें�शनन े�थािनक भूल दे�या�या
गुंतागुंती पुढील प्रमाणे आहेत, डो�याला िछदर् पडणे, नसेला (ऑि�टक न�ह�) इजा होणे, डो�या�या द�ृीपटलात
र�तािभसरणात अडथळा येणे, पापणी खाली येणे, र�तदाब कमी होणे व �सनास बाधा येणे.

● डो�या�या ितरळेपणाम�ये अपे�ेप्रमाणे द�ु�ती न होणे (Suboptimal results) : दहा ट�े ��ण�म�ये
ितरळेपणाम�ये अपे�ेपे�ा कमी िकंवा जा�त बदल  होणे (under correction or over correction). ितरळेपणा
कायम राहू शकतो िकंवा वेग�या प्रकारचा ितरळेपणा उ�वू शकतो.  चेह�याचे अनसैिग�क वळणे कायम राहू शकते िकंवा
डो�याचा पिव�ा पूव�पे�ा बदलू शकतो.  श��िक्रयेनतंर डो�याचा व मानचेा ितरकसपणा तसेच डो�याची अनसैिग�क
हालचाल (िन�टॅमस) कायम राहू शकते. िविवध िदश�ना बघताना दहेुरी प्रितमा िदस�याचा �ास आहे तो तसाच राहू
शकतो िकंवा तो वाढू देखील शकतो. डो�या�या काही िविश� हालचालींवर थोडी मय�दा येऊ शकते.  पापणी�या ि�थतीत
ता�पुरता िकंवा कायम�व�पी बदल होऊ शकतो.

● पु�हा श��िक्रयेची गरज लागणे- प्र�येक ��णात अपेि�त पिरणाम न िमळा�यामुळे पु�हा श��िक्रयेची गरज भासू
शकते. �या ��ण�म�ये आधी श��िक्रया झालेली असेल य�ना पु�हा श��िक्रयेची गरज पुढील प्रसंगी भासू शकते-
ितरळेपणा श��िक्रया गुंतागुंतीची झाली असेल, �नायू िनसट�यामुळे  िकंवा जा�त र�त��ाव झा�यामुळे . काही वेळा
यो�य पिरणाम सा�य कर�यासाठी दसु�या डो�यावरही श��िक्रया कर�याची गरज भासू शकते.

● द�ृी कमी होणे- हे खूप दिुम�ळ आहे, पण ही कारणे भूलेशी संबिंधत असू शकतात जसे, र�त��ाव होणे, द�ृीपटल
सरकणे, इजें�शनमुळे होणारा जतंुसंसग� िकंवा डो�याचा र�तपुरवठा थ�बणे यासारखे व इतर कारणे असू शकतात.

● जतंूसंसग�- श��िक्रयेनतंर कधीकधी डोळा िकंवा डो�या�या खोबणीला जतंुसंसग� होऊ शकतो. यामुळे द�ृीस धोका
िनम�ण होऊ शकतो.
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● िकरकोळ धोका- डो�या�या पुढील भागावर सूज येणे (conjunctival/scleral inflammation), डोळा लाल िदसणे,
टा�य�ना जतंुसंसग� होणे, डोळा दखुणे, ता�पुरती दहेुरी प्रितमा िदसणे,  पाप�य�ची असमानता आिण डो�या�या प�ढ�या
भागावर गाठ (implantation cyst)  तयार होणे.

● समायोिजत िकंवा ॲडजे�टेबल टा�यासंबधंी�या जोिखमा- 1) हे टाके तुट�यास फेरश��िक्रये�ारे ऑपरेशन िथएटरम�ये
�नायू सुरि�त कर�याची गरज पडू शकते.
2) टाके यो�य ि�थतीत आणताना डो�य��या प�ढ�या भागावर �नायू िचकट�यास �नायूंम�ये व्रण तयार होतो तसेच
�नायूंची लविचकता कमी होऊ शकते आिण हालचाल कमी होते.
3)  टा�य�चे समायोजन िकंवा ॲडजे�टम�ट करताना ��णा�या हृदयाचे ठोके कमी होऊ शकतात (oculocardiac
reflex)  �यामुळे च�र येणे व मळमळ हो�याचा �ासही होऊ शकतो.
4) टाके समायोिजत िकंवा ॲडजे�ट करताना ��ण�ना प्रितमा अ�प� िदस�यामुळे िकंवा डोळा दखुत अस�याने
अपेि�त पिरणाम िमळणार नाही (over correction or under correction).
5) श��िक्रयेनतंर डोळा लाल होणे व दखु�याची श�यता जा�त असते कारण, समायोजनासाठी घेतले�या टा�य�ची गाठ
टोचू शकते.

संभा�य पय�य
ितरळेपणा/िन�टॅगमस श��िक्रयेसाठी संभा�य पय�य पुढीलप्रमाणे आहेत

● कोणताही ह�त�ेप न करणे
● िविश� िप्रझमचा च�मा वापरणे (काही ��ण�म�ये)
● इतर काही अस�यास………………………………………………...

��णाचे संमतीप�

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,  �या किरता 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 गुंतागुंतींचॆ (
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.

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.
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��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 …………………….

��णा�या सहा�यकाचे िवशेष संमतीप�

��ण पुढील कारण�मुळे …………………………………………………………………………………… या
संमतीप�ावर �वा�री न क� शक�यास (अ�पवयीन/  बेशु� अव�थेत/  भूले�या औषधा�या प्रभावाखाली/  मानिसकिर�या
अस�म/ असंतुिलत अव�थेत/ इतर काही कारणे अस�यास ………………………………
…………………………………………) मी �ा िवशेष संमतीप�ावर �वा�री करत आहे.

सहा�यकाचे नाव…………………………………………………………………………………………..
��णाशी नाते……………………………………………………………………………………………….
सही…………………………………………………………….   िदन�क ………………………………..
वेळ…………………………………………………………….

दभुाषाचे घोषणाप�
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वरील संमतीप�  डॉ�टर�नी नीट समजावून स�िगतले आहे व  सव� मािहती ��णास व ित�या/ �या�या  सहा�यकास �य�ना समजेल
अशा भाषेत स�िगतली आहे व  �य�ना ती नीट व संपूण� समजली आहे याची खा�ी केली आहे.

दभुाषाचे नाव……………………………………………………………………………………………..
सही……………………………………………………….  िदन�क………………… वेळ ……………..
दरू�वनी क्रम�क…………………………………………….

अितजोिखमे�या पिरि�थतीसाठी िवशेष संमतीप�

मी/ ��ण ………………………………………………………………………………………(��णाचे नाव) यास
समजावून स�िगतले आहे की  या आजारात/ उपचारप�तीत काही अितजोिखम�चे प्रसंग…………………….
………………………………………………………………………………...या कारण�मुळे उ�वू शकतात.

��णाची सही…………………………………………………  िदन�क………………  वेळ…………..

डॉ�टर�चे नाव …………………………………………….. सही……………………………………..

िदन�क…………………  वेळ……………………

सा�ीदाराचे नाव…………………………………………...  सही…………………………………….

िदन�क………………   वेळ………………………

सा�ीदाराचा दरू�वनी क्रम�क………………………………….  प�ा…………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………

डाॅ�टर�चे घोषणाप�

मी , डॉ.______________________________ असे घोिषत करतो/ करते की, मी  �ा उपचार/ श��िक्रयेब�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 ……………………..
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नाव ……………………….                                              नाव ………………………
प�ा …………………………………………  .                  प�ा ……………………………….
दरू�वनी क्रम�क ……………………………. दरू�वनी क्रम�क …………………….
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