
Surgical Iridectomy
[श����ये�दारे प�रपटलाम�ये (आय�रस) केलेला छेद]

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

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

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

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

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

दरू�वनी �मांक …………… ……………………

श����या कर�यासाठ�ची कारणे

मला मा�या मातभृाषते समजावनू सां�गतले आहे क� मा�या/मा�या पा�या�या उज�या/डा�या डो�याला
_________________________________________________________ आजार/दोष आहे �या
क�रता डो�या�या पढु�ल भागातील रंगीत पडदा, �हणजे प�रपटलाम�ये (Iris ) श����ये�दारे �छ� करावे लागेल.
या श����येत डो�या�या बबुळुावर छोटा छेद घेतला जाईल व �यातनू प�रपटला�या पर�घाम�ये (Peripheral
Iris)  एक छोटे �छ� केले जाईल. बबुळुावर�ल छेदाला १०-० नायलॉन�या टा�यानी बदं केले जाईल.

श����ये�वारे के�या जाणा�या आय�रड�ेटोमी म�ये खाल�ल पया�य उपल�ध आहेत

१. पे�रफेरल बटनहोल ( पर�घाजवळील �छ��पी आय�रड�ेटोमी)
२. से�टर आय�रड�ेटोमी ( बाहुल�पासनू पर�घापय�त एक पणू� ��कोणाकार �ह�सा काढणे)
३. क� होल आय�रड�ेटोमी ( �क�ल��या आकाराचा आय�रसचा तकुडा काढणे)
४. ॲाि�टकल आय�रड�ेटोमी ( ��ट� सधुार�या�या अपे�ेने केलेल� आय�रड�ेटोमी )
५. इतर काह�, पढु�ल �माणे………………………………...

ह� श����या सपंणू� / डो�याला �था�नक भलू देऊन कर�यात येईल.

श����येतील संभा�य धोके व गुंतागुंती

�या श����येत काह� धोके व गुतंगुतंी उ�भव ूशकतात, �या पढु�ल �माणे आहेत

1. डो�या�या प�रपटलावर तसेच प�रपटला�या समोर�ल भागात (Anterior chamber)  सजू
येणेCataract Surgeries and ProceduresCataract Surgeries and Procedures
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2. डो�या�या प�रपटला�या समोर�ल (Anterior chaCataract Surgeries and Proceduresmber) �कंवा
ने��भगंा�या मागील भागात (Posterior chamber)  र�त��ाव होणे.

3. डो�याचा दाब ( Intraocular pressure) वाढणे.
4. ने��भगंास इजा होऊन �यास मोती�बदं ूहोणे �कंवा ते जागेव�न सरकणे
5. कृ��म �भगं ( Intra ocular lens)  जागेव�न सरकणे
6. प�रपटल अनपे��त�र�या फाटणे ( Iridodialysis)
7. डो�या�या आत जतंसुसंग� होणे
8. डो�या�या मागील भागातील �चकट �व�पी पदाथ� (Vitreous humour) बाहेर येणे
9. प�रपटलाम�ये केलेले �छ� आरपार /पणू� न होणे, व �याक�रता परत श����या करावी लाग ूशकते
10. बबुळुा�या आतील आवरणास (Corneal endothelium) इजा होणे �कंवा �यास सजू येणे व �यामळेु

बबुळुावर कायमचा डाग येणे (फूल पडणे).
11. श����येनतंर ता�परुती �कंवा कायम�व�पी ��ट� कमी होणे

मला हे सांग�यात आले आहे क� ह� श����या मा�या/मा�या पा�या�या उज�या/डा�या
डो�या�या____________________________________________ आजाराक�रता केल� जात आहे व या
श����येनतंर स�या�या ��ट�त सधुारणा हो�याची खा�ी देता येत  नाह�.

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 ने�त��ांनी  �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/करत ेक� मी �वे�छेने  या
समंतीप�ावर �वा�र� क�न समंती देत आहे.

��णाचे संमतीप�

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 त ेउपचार कर�याची समंती देतो /देत.े
मला श����ये�या / उपचारा�या सग�या गुतंागुतंींचॆ ( 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 / करत े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.े
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मी हे समंतीप� 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� 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 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 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 ……………………………………………………………….
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सा�ीदार �मांक १ सा�ीदार �मांक  २
सह� …………………….. सह� ……………………..
नाव ………………………. नाव ………………………
प�ा …………………………………………  .                  प�ा ……………………………….
दरू�वनी �मांक ……………………………. दरू�वनी �मांक …………………….
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