
Orbital Fracture Repair 
(ऑ�ब�टल �ॅ�चर द�ु�ती)

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

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

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

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

दरू�वनी �मांक …………………………………

                                         ��णाचे समंतीप�

मला मा�या मातभृाषते समजावनू सांग�यात आले आहे क�, मा�या  (उज�या / डा�या) डोळया�या
खोबणीला �ॅ�चर आहे. यासाठ� सभंा�य उपचाराचे पया�य मला सां�गतले आहेत . सव� पया�यी
उपचाराम�ये ह� श����या सवा�त यो�य आहे. मा�याशी चचा� केल� गेल� आहे क� मा�या  (उज�या /
डा�या) खोबणीची �ॅ�चर द�ु�ती �नज�तकु प�धतीने सपंणू� भलू देऊन केल� जाईल. 
 
मला हे समजावनू सां�गतले आहे क� ह� श����या खोबणी�या मोडले�या हाडांमळेु होणारा दोष द�ु�त
कर�याचा �य�न आहे . �ॅ�चर झाले�या डो�या�या खोबणीचे हाड द�ु�त कर�यासाठ� कृ��म जाळी (
Synthetic sheet)/ ख�ुयाचे  ( Hip) �कंवा कवट��या ( Skull) हाडापासनू केलेल� जाळी वापरता येईल.  
इतर वेळी, हाडांम�ये ��ु वाप�न धातचूी �लेट लावावी लागते आ�ण ते प�के बसवले जात.े
श����येसाठ� छेद डो�या�या पापणी मधनू घेतला जातो. श����येनतंर छेद बदं कर�यासाठ� एक
�कंवा अ�धक टाके घेतले जातात.मला �प�ट केले आहे क� खोबणी�या �ॅ�चर द�ु�ती श����येत ��ट�त
सधुारणा होत नाह�. डो�यावर कोणतीह� श����या केल� जात नाह�.

मला हे �प�ट केले आहे क� खोबणी�या ( Orbital ) �ॅ�चर द�ु�ती�या श����येत �या
जो�खमां�य�त�र�तह� इतर जो�खमा होऊ शकतात.  

●  र�त��ाव 
●  जतंसुसंग� 
●  �वचा काळी-�नळी होणे
●  चेह�यावर �व�पुता आ�ण असमानता येणे
●  �ण
●  डोळा बदं कर�यात अडचण [�यामळेु बबुळुा�या ( Corneal surface) प�ृठभागाचे नकुसान होऊ

शकत]े 
●  डो�याची खालची पापणी श����येनतंर खाल� लटकणे
●  जखमेमळेु व �णामळेु श����येनतंर दहेुर� ��ट� कायम राहू शकते �कंवा वाढू शकत े
●   दहेुर� ��ट� कायम रा�ह�यास नवीन उपचारांची आव�यकता भास ू शकत.े
●  जर श����येपवू� डोळा खोल गेलेला असेल तर तो श����येनतंरह� खोल गेलेला , �यवि�थत

झालेला �कंवा बाहेर आलेला �दसू शकतो.
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●  डो�यात अ�धक पाणी येणे �कंवा कोर�या डो�याची सम�या होऊ शकते
●  कॉ�टॅ�ट ले�सेस वापर�यास अडचण येते
●  डो�या�या जवळ �कंवा चेहे�यावर ब�धरपणा आ�ण / �कंवा मु�ंया येणे
●  �व�चत �सगंी ��ट� कमी होते �कंवा अधं�वह� येते
●  इ��लांटमळेु अतंभू�त जो�खमा आहेत. 
●  इ��लांट डो�या�या खोबणी�या म�ये �फ� शकतो, �यास जतंसुसंग� होऊ शकतो, तो जागेव�न 

सरकु शकतो, �वरघळू शकतो आ�ण काह� वेळा तो काढून टाक�याची आव�यकता भास ू शकत.े 
●  या गुतंागुतंींवर उपचार कर�यासाठ� अ�त�र�त उपचार �कंवा श����या कर�याची गरज भास ू

शकत.े 
 
��येक �य�तीची खोबणीची रचना वेगळी अस�यामळेु, अ�ंतम �नकालां�वषयी कोणतीह� हमी �दल� जाऊ
शकत नाह�. मला हे �प�ट केले गेले आहे क�, 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.े मी अशी औषधे, �ला�मा �कंवा र�तस�ंमण �कंवा आव�यक वाटेल
अशा इतर कोण�याह� उपचारप�धतीस ने�त��ांना व सहका�यांना समंती देत आहे.

मला पणू� मा�हती आहे क� श����या चांग�या हेतनेू केल� जात आहे आ�ण अ�ंतम �नकालाब�दल
कोणतीह� हमी �कंवा आ�वासन �दले गेलेले नाह�.

मला सदर श����येब�दल सव� / काह� ��न �वचार�याची सधंी दे�यात आल� आहे आ�ण मला दसु�या
ने�त��ांचे मत घे�याचा पया�यदेखील दे�यात आला आहे 

मी या�वारे हे नमदू क� इि�छतो क� या श����येचे सव� सभंा�य प�रणाम मला समजले आहेत आ�ण
उपचार करणा�या डॉ�टरांनी �दले�या �प�ट�करणावर मी समाधानी आहे. ��णालय / ��णालयातील
कम�चार� / उपचार करणारे डॉ�टर आ�ण �यांचे सहा�यक उपचाराशी सबं�ंधत कोण�याह� नकुसानीसाठ�
जबाबदार असणार नाह�त. अशा ददु�वी दघु�टनांम�ये मी कोण�याह� परतावा / भरपाईसाठ� दावा करणार
नाह�. अशा सव� प�रि�थतींम�ये ��णालय �शासनाचा �नण�य अ�ंतम असेल. मी कबलू करतो क� मी
�नकोप मनाने या समंतीप�ावर �वा�र� कर�त आहे.

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, �या क�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.े

 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
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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………………………………………. 
�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/ 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.

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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