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Manual Small Incision Cataract Surgery (MSICS)
(मॅ�यअूल �मॉल इि�सजन कॅटरॅ�ट श����या)

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

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

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

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

दरू�वनी �मांक …………………………………………………………………………………………..

��तावना

मोती�बदं ू�हणजे डो�यातील नसै�ग�क ने��भगं अपारदश�क होणे. मोती�बदं ूश����या �हणजे श����ये�या
सहा�याने डो�यातील नसै�ग�क �भगं काढून टाकणे. काह� अपवाद वगळता मोती�बदं ूश����या ह� मोती�बदंमूळेु
��ट� कमी झा�यामळेु अथवा नजरेची गणुव�ा कमी झा�यामळेु जे�हा दैन�ंदन �यवहार समाधानकारक होऊ
शकत नाह�त �यावेळी केल� जात.े
या श����येम�ये ने�श�य�च�क�सक नसै�ग�क �भगं काढून तमुची ��ट� पवू�वत कर�यासाठ� �या जागी कृ��म 
�भगंारोपण करतात . कृ��म �भगं �लाि�टक, �स�लकॉन , अथवा ॲ���लक यापासनू बनलेले असत.े श����या
क�न त ेकायम�व�पी डो�यात बसवले जात.ेह� श����या करताना डो�यांम�ये अ�तशय छोटा झडप वजा छेद
घेतला जातो. हा झडपवजा छेद डो�या�या आतील दाबामळेु आपोआप बदं �ोतो व टा�यांची गरज सहसा पडत
नाह�.
�वना मशीन व टा�या�वना के�या जाणा�या या श����येस �मॉल इं�सजन कॅटरॅ�ट सज�र�(Small Incision
Cataract Surgery)  असे �हणतात. कधी कधी या श����येदर�यान टा�यांची गरज पडू शकत.े या श����येत
फेकोइमि�स�फकेशन �कंवा कोण�याह� मशीनचा वापर नस�याने यास मॅ�यअुल �मॉल इं�सजन कॅटरॅ�ट सज�र�
असेह� सबंोधले जात.े श����येनतंर उ�म ��ट�साठ� च�मा अथवा कॉ�टॅ�ट ले�सची गरज पडू शकत.े

कृ��म �भगं

आपल� ��ट� सधुार�यासाठ� व �यायोगे आपल� जीवन गणुव�ा सधुार�यासाठ� आध�ुनक त�ं�ाना�या सहा�याने
के�या जाणा�या कृ��म �भगंारोपण श����येत आप�याला अनेक पया�य उपल�ध असतात. आध�ुनक
त�ं�ाना�या सहा�याने बनलेल� कृ��म �भगें �व�वध आकारात उपल�ध आहेत . तसेच कृ��म �भगें बनव�यासाठ�
�व�वध सा�ह�यांचा (material) वापर के�याने अनेक �कारह� उपल�ध आहेत. एका �य�तीसाठ� जो �कार सयुो�य
असेल तो कदा�चत दसु�यासाठ� यो�य नस ूशकेल. �हणनू आपण व आपले ने�त�� या  दोघांनी �मळून आप�या
जीवनप�धतीसाठ� उ�म ठरेल या ��ट�ने  कोणत े�भगं रोपण करायचे व त ेकोण�या प�धतीने करायचे  याचा
�नण�य घेणे �म�ा�त आहे.

अ)  मोनोफोकल कृ��म ने��भगं ( एकक� ��त ��ट� �हणजेच पारंपा�रक) या �भगंाची ��ट� क� ��त कर�याची
                                 �मता  मया��दत असत.े या श����येनतंर ब�याच ��णांना च��याची गरज पडू शकत.े कारण लांबचा �कंवा
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जवळील यापकै� कोणता तर� एकच नबंर या �भगंामळेु श�ूयापय�त आणता येतो. �यामळेु लांब�या नबंरसाठ� �भगं
टाक�यास वाचनासाठ� व जवळ�या ��ट�साठ�चे �भगं घात�यास दरू�या ��ट�साठ� च�मा वापर�याची गरज पडू
शकत.े साधारणपणे ९०% लोक  च�मा वापरतात. अगद� सतत नाह� तर� गरज लागेल �या�माणे वापरतात. १०%
लोक च�मा वापरत नाह�त.

ब) म�ट�फोकल कृ��म ने��भगं( बहूक� ��त अथवा लाइफ�टाइल (lifestyle): या �कार�या �भगंाची ��ट�
क� ��त कर�याची �मता वाढ�व असत.े  हे �भगंारोपण के�याने लांबचा, मध�या प��याचा व वाचनाचा असे
सव� नबंर श�ूया�या जवळपास आणता येतात. या �कारचे कृ��म �भगंारोपण केले�या बहुतांशी ��णांना
श����येनतंर च��याची गरज पडत नाह�. परंत ु काह� लोकांना च��याची गरज पडू शकत.े बहुक� ��त �भगंाचे
ऑि�ट�स( �काशपरावत�न शा��) गुतंागुतंीचे ( complicated) अस�याने कधीकधी नवीन �भगंाशी जळुवनू घेऊन
��ट� स�ुप�ट हो�यास थोडा अवधी जावा लागतो.  काह� ��णांना काह� आठव�यांत सधुारणा �दसत ेतर काह�ंना
अ�धक वेळ लाग ूशकतो.अशा �कार�या ने��भगंाची सवय हो�यासाठ� काह� लोकांना जा�त अवधी लाग ूशकतो.
ने��भगंा�या �व�श�ट रचनेमळेु लाइट ब�बभोवती रंगीत वलये �दस ूशकतात. बहुतांशी ��णांना काह�
�दवसांतच �याची सवय होत ेव �याचा �ास जाणवत नाह�.

क) टो�रक कृ��म ने��भगं( डो�यांची व���ट� / �सल���कल नबंर - ॲि�ट�मॅ�टझम सधुार�यासाठ�) या
कृ��म �भगंाची अतंर�चना  अन�यसाधारण/ एकमा��वतीय ( unique) असत.े बबुळुा�या व�ततेील दोषामळेु
आलेला व���ट�दोष( ॲि�ट�मॅ�टझम) या �भगंामळेु दरू होऊन बहुतांशी ��णांची दरूची ��ट� �वना च�मा वा �वना
कॉ�टॅ�ट ले�स उ�म होत.े तर�ह� काह� लोकांना जवळ�या अथवा दरू�या च��याची वा कॉ�टॅ�ट ले�सची गरज
पडू शकत.ेयाम�ये टो�रक मि�टफोकल कृ��म �भगंाचा पया�य उपल�ध आहे.

श����येपवू�ची तपासणी, भलूशा�� आ�ण  उपचारप�धती (procedure)

मोती�बदं ूश����या कर�याचे ठर�यानतंर तमुचे ने�त�� तमुची सपंणू� सखोल ने�तपासणी करतील.
�याम�ये च��याचा नबंर, तमु�या ��ट�ची च�मा लावनू व न लावता केलेल� तपासणी( ि�हजअुल ॲ�यटु�),
डो�यातील दाबाची तपासणी( �ेशर तपासणी = टोनोमे��)) बबुळुा�या व�तचेी तपासणी( केरॅटोमे��) अ��ासाउंड
मशीन�या सहा�याने डो�यां�या लांबीची मोजणी( ॲि�झअल ल�थ) कृ��म ने��भगं  कोण�या नबंरचे बसवायचे ते
नेमकेपणाने मोज�यासाठ� बायोमे��, डो�यां�या आतील भागातील समोर�या भागाची ि�लट ल�प
बायोमाय�ो�कोपी ( स�ूमदश�क य�ंा�वारे  �काशाची �तर�प क� ��त क�न द�ुब�णी�वारे ने�पटल( कॉ�न�या) 
तपासणी) आ�ण  डो�यां�या आतील ��ट�पटलाची ( रे�टना= मागील पडदा) तपासणी या सव� तपास�यांचा
समावेश असतो. तमु�या डो�यात इतर कोण�या जतंूचंा �ादभुा�व तर नाह� ना याची तपासणी तमुचे ने�त��
करतील याम�ये लास�( डॅ��यो�स�टाय�टस), रांजणवाडी ( �टाय), पाप�यांची सजू( �लेफराय�टस) अशा
�कार�या सव� तपास�या समा�व�ट आहेत.

तमुचे ने�त�� अथवा भलूत�� त�ुहाला मधमेुह, उ�च र�तदाब, �दयरोग, द�याचा �वकार वा त�सम काह�
शार��रक �याधी आहेत का  त ेपाहून �या �वषयातील त��ांनी �दलेले ( एम.डी/ �फजी�शयन) ��ण डो�या�या
श����येसाठ�  तदं�ु�त अस�याचे �माणप�  पाहतील.

ने�त�� �कंवा भलूत�� थ�ब टाकून अथवा भलू�चे डो�याभोवती इंजे�शन (लोकल ॲने�थे�शया) देऊन डो�यास
बधीर करतील.

�यानतंर डो�यात झडपवजा छेद घेतला जाईल. हा छेद वा �छ� आपोआप बदं होत.े कधी कधी गरज पड�यास
ने�त��ांना तो छेद टाके घेऊन बदं करावा लागतो.
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�यानतंर तमु�या डो�यातील नसै�ग�क ने��भगं हे मॅ�यअुल �मॉल इं�सजन कॅटरॅ�ट सज�र� या श����येने काढले
जात.े

आता आपण थोडसेे आप�या नसै�ग�क ने��भगंा�वषयी समजनू घेऊ. नसै�ग�क ने��भगंास एक पातळ आवरण(
कॅपसलु) असत.ेआवरणा�या आत नसै�ग�क ने��भगंाचे अतंब�ज (�यिू�लअस) व �यावर पेशींचे थर (कॉट��स)
असतात.  मोती�बदं ूम�ये ने��भगंातील या पेशी अपारदश�क होतात.

मोती�बदं ूश����येम�ये �थम कॅ�सलुोटॉमी �हणजे आवरणाम�ये यो�य �या आकाराचे �छ� पाडले जात.े
या �छ�ातनू ने��भगंाचे अतंब�ज व  पेशींचे थर (कॉट��स) बाहेर काढून फ�त आवरणाची थलै� मागे ठेवल�
जात.ेया श����येत अतंब�ज अखडं अथवा तकुड ेक�न काढले जात.े कॉट��स �व �वाहा�या सहा�याने
स�शन क�न डो�याबाहेर काढले जात.े मागे ठेवले�या थलै�म�ये कृ��म �भगंारोपण केले जात.े नसै�ग�क
ने��भगं काढ�यानतंर कृ��म ने��भगं डो�यां�या आत बसवले जात.ेकाह� अपवादा�मक �सगंी त�ुह� �नवडलेले
कृ��म  ने��भगं  बसवता येत नाह�. कधी कधी कोणतहे� कृ��म ने��भगं बसवता येत नाह�.

श����येनतंर �यावयाची काळजी

श����येनतंर दसु�या �कंवा �तस�या �दवशी तमुचा डोळा तपासला जाईल. �यानतंर के�हा व �कती �कती
�दवसांनतंर ने�तपासणी करायची हे तमुचे ने�श�य�च�क�सक ठरवतील.सव� साधारणतः मोती�बदं ूश����या
ह� �वना�ास ( comfortable) असत.े स�ुवाती�या २४ तासात थोडाफार �ास होऊ शकतो. परंत ुअतीव वेदना
झा�यास लगेचच आप�या ने�श�य�च�क�सकांना कळवावे.श����येनतंर�या काळात स�ुवातीचे काह� �दवस
त�ुहाला ४ त े८ आठवड ेडो�यात औषधांचे थ�ब घालावे लागतात. थ�ब �कती वेळा व �कती �दवस घालायचे हे डोळा
�कती लवकर बरा होतो �यावर अवलबंनू असत.े �यामळेु हा अवधी ��येकाचा वेगवेगळा अस ूशकतो.
जर त�ुह� च�मा  टळावा �हणनू  मि�टफोकल( बहुक� ��त ) कृ��म ने��भगं �नवडले असेल तर�ह� जवळचा
लांबचा �कंवा दो�ह�साठ�चा च�मा लाग ूशकतो. त�ुह� तमुचे दैन�ंदन �यवहार २ त े३ �दवसांत स�ु क�
शकता. तमुचा डोळा ३ त े६ आठव�यात ि�थर�थावर झा�यावर च�मा �कंवा कॉ�टॅ�ट ले�स �द�या जातात.

धोके व  गुंतागुंती(complications)

मोती�बदं ूश����येचा म�ुय उ�देश हा मोती�बदंमूळेु अध ूझालेल� ��ट� सधुारणे हा असतो.मोती�बदं ू�य�त�र�त
इतर कारणानी अध ूझालेल� ��ट� अथा�तच फ�त मोती�बदंू श����येने सधुा� शकत नाह�.

मोती�बदं ूश����ये�या गुतंागुतंी

१. नसै�ग�क ने��भगं काढताना : र�त��ाव, �भगंास आधार देणारे आवरण फाटणे, डो�यात �छ� पडणे
( परफोरेशन- हे भलू दे�या�या इंजे�शन�या सईुमळेु डो�या�या पांढ�या आवरणात पडू शकत)े,  झडप खलु� होऊन
छेद उघडला जाणे( ��णाने डोळा चोळ�यास/ मार वा दाब बस�यास हे होऊ शकत)े, ने�पटलास सजू ( कॉ�न�अल
इ�डमा) येऊन काह� काळासाठ� धरुकटपणा येणे. यासाठ� कधी कधी ने�पटलरोपण (corneal transplant)
श����येची गरज भासत े.�ि�टपटलातील पीत�बदंसू सजू येत े( मॅ�यलूर इ�डमा) . ह� सजू काह� �दवसांत कमी
होत.े मोती�बदं�ूया सवा�त मागील आवरणाला �छ� पडणे,या �छ�ातनू सपंणू� मोती�बदं ूअथवा �याचे काह� तकुडे
डो�यां�या अतंभा�गात जाणे व काह� तकुड ेडो�यां�या आतच राहणे, जे श����येने  काढ�याची गरज
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पडू शकत.े डो�यांम�ये एक �कारची �रॲ�शन येऊन सजू येणे ( आयराय�टस), जतंुचंा �ादभुा�व, ��ट�पटल
�नसटणे, डो�यात अस�य वेदना होणे ,  पापणी खाल� येणे. �वषम( व�) ��ट�दोष (astigmatism) वाढणे, काह�
काळासाठ� डो�याचा दाब वाढणे (काच�बदं ू),दोन ��तमा �दसणे, हे  होऊ शकत.े या आ�ण अशा इतर गुतंागुतंींचा
प�रणाम होऊन �वशषेतः जतंसुसंग� होऊन (एंडॉ�थ�ॅमाय�टस �कंवा पॅनऑ�थ�ॅमाय�टस  ) होऊन ��ट� कमी होऊ
शकत े�कंवा पणू�पणे कायम�व�पी अधं�व येऊ शकत ेव कधी कधी अपवादा�मक प�रि�थतीत पणू� डोळाह� खराब
होऊन गमावला जाऊ शकतो.असे �ादभुा�व कृ��म �भगंारोपण केले �कंवा नाह� केले तर� होऊ शकतात.
हे सव� सभंा�य धोके द�ुम�ळ असतात.

२.  कृ��म ने� �भगंामळेु होऊ शकणारे गुतंागुतंीचे प�रणाम : रा�ी�या वेळी डो�यासमोर अ�धक �काश चमकणे,
�काशवतू�ळ( halo) �दसणे,दोन ��तमा �दसणे �कंवा छुपी( ghost ) ��तमा �दसणे, �भगं सरकणे. बहुक� ��त
( मि�टफोकल) �भगंाम�ये हे जा�त �माणात आढळू शकत.े काह� �सगंी नजर सधुार�यासाठ� च�मा,
कॉ�टॅ�ट ले�स �कंवा कृ��म ने��भगं बदलणे असे उपाय करावे लागतात.  एकक� ��त ( मोनोफोकल) �भगं
वापर�यास  आव�यक ��ट�साठ�  जवळचा �कंवा दरूचा च�मा �कंवा कॉ�टॅ�ट ले�सची गरज भास ूशकत.े
मि�टफोकल ले�स असेल तर च��याची गरज भासणार नाह� पण कदा�चत कमी उजेडात व ध�ुयात नजरेची
�प�टता कमी अस ूशकत.ेतसेच रा�ी �द�याभोवती वतु�ळे �कंवा वलये �दस ूशकतात.गडद पा�व�भमूीवर�या व�तू
आ�ण �वशषेतः कमी उजेडात नीट बघायला �ास होऊ शकतो. रा�ी वाहन चालवताना अडचण येऊ शकत.े
श����या करताना काह� गुतंागुतं वाट�यास मि�टफोकल ऐवजी मोनोफोकल �भगं बसवावे लागत.ेजर�
मि�टफोकल �भगं बस�वले तर� सव� ट��यांवरची , जवळची, म�य अतंराची नजर सधुारतचे असे नाह�.
�यामळेु उ�म ��ट�साठ� काह� अ�धक उपचार आ�ण /�कंवा श����या लाग ूशकतात.
काह� वेळा बसवलेले ने��भगं काढून �या जागी दसुरे बसवावे लागत.े कधी कधी च��याची गरज पडू शकत ेहे
आधीह� नमदू केलेले आहे.

३. श����येदर�यान काह� गुतंागुतं झा�यास तमु�या डो�यात कृ��म ने��भगं न बस�व�याचा �नण�य तमुचे
ने�त�� घेतात. पण �यासाठ�ची पवू�परवानगी त�ुहाला �यावी लागत.े श����येदर�यान  डो�यात घेतलेला छेद
एका �व�श�ट प�धतीने के�यामळेु तो आपोआप बदं होतो ( �हा�व इंि�सजन) पण �व�चत �सगंी तो बदं
कर�यासाठ� टाके �यावे लागतात. 

४. मोती�बदं ूश����येनतंर येणार� ��ट� ह� इतरह� काह� बाबींवर अवलबंनू असत.े�याम�ये काच�बदं,ू मधमेुहामळेु
झालेले �ि�टपटलातील दोष,वयोमानामळेु सरुकुतलेला पीत�बदं(ू age related macular  degeneration),
कृ��म ने��भगंाचा नबंर ( IOL power), ��येक माणसाची डोळा बरे हो�याची �मता अशा अनेक बाबी आहेत.
इतर कोण�याह� कारणांनी कमी झालेल� ��ट� जसे काच�बदं,ूमधमेुहामळेु �कंवा व�ृध�वाने आलेला पीत�बदंचूा
स�ुकुतलेपणा, हे दोष मोती�बदं ूश����येने सधुा� शकत नाह�त.

५. अ�ययावत य�ंसाम�ुी व सगंणक समीकरणा�या सहा�याने कृ��म ने��भगंाची नबंर मोज�याचे शा�� अचकू
नाह�. �यामळेु श����येपवू� मशीनवर मोजलेल� पॉवर( �यावर आधा�रत �नवडलेले कृ��म �भगं) व
श����येनतंर डोळा पणू� बरा झा�यानतंरची पॉवर याम�ये फरक पडू शकतो. अशा वेळी स�ुप�ट ��ट�साठ� च�मा
�कंवा कॉ�टॅ�ट ले�सची गरज पडू शकत.े जर त�ुह� �ा�त ��ट�ने समाधानी नसाल , तर कृ��म  ने��भगं बदलणे,
अजनू एक ने��भगं आत बसवणे, �कंवा लेझर उपचारांनी डो�यांचा नबंर घालवणे हे करता येऊ शकत.े

६. आपला डोळा हे य�ं नसनू िजवतं अवयव अस�याने श����ये�या अगद� अचकू प�रणामांची १०० % शा�वती
देता येत नाह� .

७. त�ुह� कोणतहे� �भगं �नवडले तर� त�ुहाला कधी कधी याग लेझरची( YAG Laser) गरज पडू शकत.े �या
थलै�म�ये ने��भगं बसवले जात,े �या थलै�चे मागील आवरण काह� �दवसांनतंर/ वषा�नतंर अपारदश�क झा�यास
��ट� धरुकट होत ेव याग लेझर उपचारांनी आवरणाम�ये �छ� क�न ��ट� प�ुहा सधुारता येऊ शकत.े 

८.कधीतर� भ�व�याम�ये रोपण केलेले ने��भगं  प�ुहा सरकवनू यो�य जागी बसव�याची �कंवा श����येने
काढून टाक�याची �कंवा एक काढून दसुरे बसव�याची गरज पडू शकत.े
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९.  जर तमु�या डो�यात जा�त �माणाचा दरू��ट�ता - जवळचे न �दस�याचा दोष/ द�घ���ट� ( hyperopia) असेल
आ�ण डो�यांची लांबी (axial length) खपू कमी असेल तर नॅनॉ�थिॅ�मक कोरॉयडल इ�यजुन �हणजेच आकाराने
अती लहान डो�यात कोराइडमधनू �व �झरपणे. या गुतंागुतंीमळेु श����येत अनेक अवघड अडथळे येऊ शकतात.
कधी कधी श����या पणू� करणे व कृ��म �भगं बसवणे अश�य असत.े कधी कधी डोळाह� गमावला जाऊ शकतो.
�यासाठ� कधी कधी डोळा वाचव�यासाठ� व हे इ�यजुन थांबव�यासाठ� काह� वेग�या श����या जसे
��लेरोटॉमी( डो�या�या बाहेर�ल पांढ�या आवरणात छोटे छेद घेणे) करा�या लागतात.

१०. जर त�ुहाला जा�त �माणात दरूचे न �दस�याचा दोष/ �ह�व��ट� ( myopia) असेल व/ �कंवा डो�यांची लांबी
�माणापे�ा जा�त असेल( लांब ॲि�सयल ल�थ) तर ��ट�पटल �नसट�याचा (रे�टनल �डटॅचम�ट) धोका वाढतो.
��ट�पटल श����या क�न परत पवू�वत करता येते परंत ु��ट� जाऊ शकत ेव अधं�व येऊ शकत.े

११. एका वेळी एकाच डो�याची श����या के�याने काह� काळ त�ुहाला दोन डो�यां�या नजरेत फरक जाणवेल
(अनआ्यसोमे�ो�पया) व नजर सतं�ुलत हो�यास वेळ लागतो. हे च��यानेह� सधुारता येत नाह� कारण
दो�ह� डो�यां�या च��या�या नबंरम�ये बराच फरक असतो. अशा वेळी दोन पया�य असतात. एक तर फ�त
श����या झाले�या डो�यानेच दरूचे पाहणे �कंवा श����या न झाले�या डो�याला कॉ�टॅ�ट ले�स बसवणे.जर
श����या झाले�या डो�यात काह� गुतंागुतं नसेल व पणू� बरा असेल  तर तो डोळा ि�थर�थावर झा�यावर काह�
�दवसात /आठव�यात दसु�या डो�यांची मोती�बदं ूश����या करता येऊ शकत.े

१२. �यांना मोती�बदं ूअसतो �यांना वयोमानाने वया�या चाळीस वषा�नतंर चाळीशी ( Presbyopia) अस ूशकत े.
सव�  साधारणपणे दरूची व जवळची ��ट� उ�म असणा�यानाह� चाळीशीनतंर जवळचा च�मा लागतो. �यांना
बायफोकल �हणजे एकाच च��याने जवळचे व दरूचे दो�ह� पाहता येणे �कंवा दरूचा व जवळचा असे दोन च�मे
वापरणे.
मोती�बदं ूश����येनतंर दरूचे व जवळचे पाह�यासाठ� त�ुहाला अनेक पया�य उपल�ध आहेत.

१३. श����या व �यासाठ� �द�या जाणा�या भलु�मळेु ��ट� कमी हो�याची श�यता असत.े काह� वेळा काह�
अनपे��त गुतंागुतंी�या सम�या अनेक आठव�यानतंर, म�ह�यांनतंर वा अनेक वषा�नतंरह� उ�भव ूशकतात.

१४. वेगवेग�या  भलू�मळेुह� वेगवेगळे धोके उ�भव ूशकतात. याम�ये �दया�या व �वसना�या सम�या आ�ण
अगद� अपवादा�मक प�रि�थतीत म�ृय ूहोऊ शकतो. 

��णाचे संमतीप�

मला डॉ�टरांनी मला समजेल अशा भाषते या आजाराब�दल व �या�या उपचाराब�दल पणू� मा�हती �दल� आहे. मी
मा�या पा�या�या उज�या/डा�या डो�या�या……………………………………………………… या
श����येस समंती देत 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,
�याक�रता मी मा�या ने�त��ांना मा�या / मा�या ��णा�या �हतासाठ� यो�य ते उपचार कर�याची समंती देतो
/देत.ेकाह� आणीबाणी�या �सगंी श����येची प�धती बदल�याची गरज पडू शकत.े हा �नण�य घे�याची व आधी
�नवडलेले कृ��म �भगं न बसवता ��णा�या डो�यास यो�य असे वेगळे �भगं बस�व�याची �कंवा �व�चत �सगंी
�भगं न बस�व�याची समंती मी देत आहे.
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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 / 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 �काशनया 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 त ेवाचनू दाख�वले आहे, मला त ेसमजले आहे आ�ण मा�या सव� ��नांची मला
उ�रे �मळालेल� आहेत आ�ण मी माझे 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…………….
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डॉ�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.
डॉ�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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