
Optic Nerve Sheath Fenestration
(ऑि�टक न�ह� शीथ फेन�ेट्रेशन)

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

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

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

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

दरू�वनी क्रम�क …………………………………

ऑि�टक न�ह� शीथ फेन�ेट्रेशन िवषयी सामा�य मािहती

म�दभूोवतीचा दर्व �हणजे सेरेब्रो�पायनल ��युईडचा (Cerebrospinal Fluid) दाब वाढ�यान ेॲाि�टक न�ह�वरचा (Optic
Nerve) पिरणाम:  ऑि�टक न�ह� भोवती असलेले आवरण हे म�दभूोवताी�या आवरणाशी संल�न असते. इिडयोपिॅथक
इट्ंराक्रिॅनयल हायपरटे�शन (Idiopathic Intracranial Hypertension) या आजाराम�ये  सेरेब्रो �पायनल  ��युईडचा (जे
दर्व ऑि�टक न�ह� व म�दभूोवती असते)  दाब वाढतो व �याचा पिरणाम ऑि�टक न�ह� वर होतो, �यामुळे ऑि�टक न�ह�ला सूज  येते
आिण  इजा होते. इिडयोपिॅथक  इट्ंराक्रिॅनयल हायपरटे�शनमुळे होणा�या ऑि�टक न�ह��या सूजेला पिॅपिलिडमा (Papilledema)
�हणतात, �यामुळे द�ृी लगेच िकंवा काल�तरान े कमी होऊ शकते आिण अशा पिरि�थतीम�ये वै�कीय उपचार�ना दाद न िमळा�याने
ऑि�टक न�ह�वरचे आवरणाचे फ़ेन�ेट्रेशन �हणजे �यावर छेद घेऊन �यातील दाब कमी करणे आव�यक असते. या श��िक्रयेचा
पिरणाम फ�त श��िक्रया केले�या ऑि�टक न�ह� वरच होईल.  ही श��िक्रया ऑि�टक न�ह�ला इजा झाली असेल िकंवा न�ह�
भोवती र�ता�या गाठी साठ�या अस�यास �याकिरता देखील केली जाते.

श��िक्रयेची प�त

ही श��िक्रया संपूण� िकंवा �थािनक भूलेखाली केली जाते. या श��िक्रयेत ॲाि�टक न�ह��या आवरणावर छेद िदला जातो, �यामुळे
आवरणातील सेरेब्रो �पायनल �लुईडचा वाढलेला दाब कमी होऊ शकतो. श��िक्रयेचा पिरणाम दीघ� काळ रहावा �हणून ॲाि�टक
न�ह�चा छोटा तुकडा काढ�यात येतो.

श��िक्रयेचे संभा�य पिरणाम

● म�दतूील दर्वाचा (सेरेब्रो �पायनल �लुईड) दाब कमी होणे
● एक िकंवा दो�ही डो�य��या द�ृीत िकंवा द�ृी �े�ात ( Visual Fields)  सुधारणा होणे.
● वै�िकय औषधोपचाराची गरज कमी होणे

ॲाि�टक न�ह� शीथ फेन�ेट्रेशन श��िक्रयेसंबधंी�या जोिखमा व गुंतागुंती
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१. भूलेसंबिंधत जोिखमा ( पूण� भूल आिण �थािनक भूल, दो�हींमधील)- यात �ास घे�यास अडचणी येणे, उल�या होणे, घसा
खवखवणे, हृदयिवकाराचा धोका िकंवा मृ�यू 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 ( retina) र�तािभसरणात
अडथळा येणे, पापणी खाली येणे, र�तदाब कमी होणे व �सनास बाधा येणे.

२. अपे�ेपे�ा कमी पिरणाम: श��िक्रयेनतंर द�ृीत िकंवा द�ृी�े�ात वाढ न होणे. म�दतूील दर्वाचा दाब अपे�ेएवढा कमी होणार
नाही िकंवा कमी झा�यास ता�पुरता होईल. ही श��िक्रया ३०% ��ण�म�ये असफल होते.

३.फेरश��िक्रया कर�याची गरज: ॲाि�टक न�ह�ला केलेले छेद बुज�यास िकंवा ते पुण� न उघड�यास ही श��िक्रया पु�हा करावी
लागू शकते. ७-३२% ��ण�म�ये फेरश��िक्रयेची गरज भासू शकते.

४. द�ृी जाणे: श��िक्रयेनतंर अचानक द�ृी जा�याचा धोका असतो ( र�तपुरव�यात बाधा आ�यामुळे, ॲाि�टक न�ह�ला इजा
झा�यामुळे, ॲाि�टक न�ह��या आवरणात र�त��ाव झा�यामुळे).

५.जतंुसंसग�: श��िक्रयेनतंर डो�याला, डो�या�या खोबणीला िकंवा म�दलूा �विचत प्रसंगी जतंुसंसग� होऊ शकतो. �ामुळे
द�ृीला धोका िनम�ण होऊ शकतो.

६. दहेुरी प्रितमा िदसणे: श��िक्रयेनतंर काही वेळेस ता�पुरती दहेुरी प्रितमा िदसू शकते.

७. बाहलुीतील (Pupil) अनसैिग�क बदल: परॅिॅसंपथेटीक न�ह�स िस�टीमला इजा झा�यामुळे दो�ही डो�य��या बाह�ुय��या आकारात
िकंवा �य��या आकुंचन/मो�या हो�या�या प्रिक्रयेत ( �युिपलरी िरॲ�शन) बदल होऊ शकतो.

८. िकरकोळ जोिखमा: डो�या�या प�ढ�या भागावर सूज येणे (conjuntival/scleral inflammation), टा�य�मुळे सूज येणे,
ता�पुरती दहेुरी प्रितमा िदसणे, ता�पुरती धूसर द�ृी, पापणी�या ि�थतीत बदल, व्रण तयार होणे व गाठ (implantation cyst)
तयार होणे.

पय�यी उपचारप�दती

या श��िक्रयेस पुढील पय�यी उपचारप�दती आहेत:

● वै�कीय उपचार
● �ह�िट्र�युलो-पेिरटोिनयल िकंवा लंबो-पेिरटोिनयल शंट
● इतर काही……………………………………..

��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.
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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 …………………….

��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……………………………………………………………………………………………….

Optic Nerve Sheath Fenestration - Page 3



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

दभुाषाचे घोषणाप�

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 ……………………………………………………………….
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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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