
Silicon oil removal/injection with or without Lensectomy
�सल�कॅान ऑईल काढणे/भरणे व डो�यातील �भगं काढ�याची श����या

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

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

वडील/पती/आईचे नाव …………………………………………………

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

दरू�वनी �मांक ……………………

��णाचे संमतीप�

मला मा�या मातभृाषते समजाव�यात आले आहे क�, मा�या उज�या/डा�या डो�याची �सल�काॅन ऑईल
काढ�याची/भर�याची श����या करावी लागणार आहे. मा�या डो�यात आधी�या श����येत
�सल�कॅान ऑईल भर�यात आले होत.े पण हे डो�या�या पढु�ल भागात आले आहे व �यामळेु डो�याचा
दाब वाढणे तसेच बबुळु खराब हो�याचा धोका आहे. मला हे दे�खल सांग�यात आले आहे क�, �या
श����येदर�यान मा�या डो�यातील �भगं काढ�याची गरज लागू शकेल. असे के�यास श����येनंतर
माझी ��ट� कमी होईल. भ�व�यात दसु�या श����येने कृ��म �भगं डो�यात बसवले जाईल.गरज
अस�यास डो�यात परत ऑईल भर�यात येईल. �सल�कॅान ऑईल भर�यानंतर काह� म�ह�यांनी ते
श����येने परत काढावे लागेल.

�या श����येतील काह� संभा�य गुंतागुंती पढु�ल �माणे आहेत.
1. पवू��नयोिजत उ��द�ट पणू� न करता येणे
2. �नसटलेले ने�पटल जागेवर न बसवता आ�यामळेु परत श����या करावी लागणे अथवा

�व�चत �संगी श����या क� न शकणे.
3. काह� वेळा डो�यातील आजार वाढ�यामळेु उपचार क�नदेखील ��ट� न सधुारणे
4. हा आजार परत भ�व�यात होऊ शकतो.
5. कधी कधी डो�याला खपू जा�त सजू येणे, डो�यात प ूहोणे, डो�यात र�त��ाव होणे, डो�याचा

ताण खपू कमी �कंवा जा�त होणे, काच�बदं ूहोणे,बबुळुाला इजा होणे, डो�याची पापणी खाल�
सरकणे, डो�या�या आतील र�तवा�ह�या बंद होणे अशा अनेक श�यता आहेत.
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6. दसु�या चांग�या डो�याला सजू येऊन �या�या ��ट�स धोका �नमा�ण हो�याची श�यता असते
(possibility of sympathetic ophthalmia 1:17000)

ह� श����या डो�याला इंजे�शन�वारे �था�नक भलू देऊन केल� जाईल.

मी……………………………………………………………………………………………….
��ण �ी/�ीमती………………………………………….. �यां�याशी …………………...ना�यानी
संबं�धत आहे.  मला �या श����येतील संभा�य प�रणामांब�दल मला समजेल असे सां�गतलेले आहे व
मी  �या श����येसाठ� डाॅ�टरांना संमती देत आहे.

सदर श����येचे फायदे,तोटे,जो�खमा ,संभा�य गुंतागुंती आ�ण पया�यी उपचार ,मला मा�या
ने�त��ांनी  समजावनू सां�गतले आहेत. श����येदर�यान काह� आणीबाणीचे �संग उ�भव�याची
देखील श�यता आहे,  �याक�रता मी मा�या  ने�त��ांना मा�या / मा�या ��णा�या �हतासाठ� यो�य
त ेउपचार कर�याची संमती देतो /देत.े मला श����ये�या / उपचारा�या सग�या गुंतागुंतींचॆ (
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 संमती प� सह� करताना मी असे नमदू करतो / करत ेक� मला या
संमतीप�ाची �त �मळू शकत ेयाची मला क�पना आहे.

तसेच, माझी ओळख ( छाया�च� �कंवा लेखी �व�पात ) उघड न करता,शा��ीय संशोधन, 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 संमती 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 संमती देतो/देत.े

मी हे संमती प� वाचले आहे / मला त ेवाचनू दाख�वले आहे, मला त ेसमजले आहे आ�ण मा�या सव�
��नांची मला उ�रे �मळालेल� आहेत आ�ण मी माझ ेने�त�� _________________ यांना मा�या
उज�या/ डा�या डो�यावर _________________________________श����या कर�यासाठ�
संमती देतो / देत.े

��णांची 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

Silicone oil removal/injection with or without Lensectomy - Page 2



……………………………………………………………..

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

��णाशी नात े………………………………………………..
प�ा ………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
दरू�वनी �मांक ……………………………………�दनांक……………………………………….
�थळ ………………………………………………………

सा�ीदार �मांक १ सा�ीदार �मांक  २
सह� …………………….. सह� ……………………..
नाव ………………………. नाव ………………………
प�ा ……………………………………………..                  प�ा ………………………
दरू�वनी �मांक ……………………………. दरू�वनी �मांक …………………….

डाॅ�टरांचे घोषणाप�

मी , डॉ.______________________________ असे घो�षत करतो/ करत ेक�, मी  �या उपचार/
श����येब�दल�या सव� प�रणामांची व संभा�य धो�यांची पणू� क�पना ��णास/ नातवेाईकास समजेल
अशा भाषते समजा�वल� आहे. मी ��णास/ नातवेाईकास �यां�या सव� शंका�नरसन कर�याची संधी
�दलेल� आहे.

डाॅ�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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