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Femtocataract Surgery
(फे�टोसेकंड मोती�बदं ू श����या)

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

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

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

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

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

��तावना

फे�टोसेकंड लेझर�या सहा�याने के�या जाणा�या मोती�बदंू श����येम�ये काह� कृती या फे�टोसेकंड लेझर
मळेु अ�धक अचकू व अ�धक सरु��त�र�या के�याने, अ�धक चांगले प�रणाम ��ट� सधुार�याम�ये �दसतात.
या ���येम�ये ��णाने �याची/ �तची नजर एका चमकणा�या �काशाकड ेि�थर ठेवावी लागत.ेयामळेु बबुळुाचा
( डो�याचा) क� ��बदं ूअचकू राहतो. �यानतंर मशीनचा एक भाग ��णां�या डो�यावर( पेशटं इंटरफेज) ठेवला
जातो. ��णाला डो�यावर दाब जाणवतो.�यावेळी फे�टो लेझर �करण सोडले जातात �या वेळी ि�लक ि�लक
असा आवाज येत राहतो. �यानतंर नेहमीची मोती�बदं ूश����या केल� जात.े

 इतर पया�यी उपचार

नेहमीची फेकोइमि�स�फकेशन श����याह� करता येते हे मला माह�त आहे.( याची मला क�पना आहे)

काह� संभा�य इतर प�रणाम, धोके व गुंतागुंत

��ट�स धोकादायक असे गुतंागुतंीचे प�रणाम

जतंसुसंग� : अ�प अथवा अतीव ससंग� होऊ शकतो याची मला क�पना आहे . कमी �माणातील
ससंग� ��तज�ैवक औषधांनी( अटँ�बायो�ट�स) बरे करता येत ेव  कायम �व�पी अधं�व टाळता येत.े
अतीव ससंग� झा�यास मा� ��तज�ैवक औषधे  (अटँ�बायो�ट�स) वाप�नस�ुधा डो�यात कायम�व�पी �ण
येऊन अधं�व येऊ शकत.े

आय�रस ॲ�ॉफ� : डो�यां�या आतील का�या( तप�कर�/ �नळा/ �हरवा/घारा) पड�यास आय�रस �हणतात.
आय�रसला जखम होऊन ॲ�ॉफ� �हणजेच सकु�याने आकंु�चत हो�याची श�यता असत ेयाची मला क�पना
आहे.तसेच डो�यांचा दाबह� वाढू शकतो( सेकंडर� �लॉकोमा = काच�बदं)ू याचीह� मला क�पना आहे. दाबावर
�नय�ंण आण�यासाठ� डो�यात घालायला थ�ब �दले जातात.
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��ट� पटल �नसटणे( रे�टनल �डटॅचम�ट): ��ट� पटलाम�ये छेद होऊन डो�यां�या आतील प�ृठभागापासनू
��ट�पटल �नसटू शकत ेव अधं�व येऊ शकत ेयाची मला क�पना आहे.

ने�पटलास इजा : ने�पटलास सजू ये�याची आ�ण/ �कंवा ने�पटला�या आतील थरा�या( एंडोथे�लयल) पेशी न�ट
( loss)  हो�याची श�यता अस ूशकत ेयाची मला क�पना आहे.या पेशी ने�पटलास पारदश�क व �नरोगी ठेव�यास
कारणीभतू असतात.ने�पटलाची सजू व आतील थरा�या पेशी न�ट झा�याने ने�पटल काह� काळासाठ�
धरुकट व अपारदश�क होऊन ��ट� कमी राहत ेव काह� वेळा हे कायम �व�पीं अस�याल ने�पटलरोपण
श����येची (corneal transplant) गरज पडू शकत.े

काच�बदं:ू डो�यां�या आतील पा�याचा �नचरा यो�य �कारे न झा�याने डो�यांचा दाब वाढून काच�बदं ूहोऊ शकतो
याची मला क�पना आहे. काच�बदं ूमळेु अधं�व येऊ शकते व काच�बदंसूाठ� आय�ुयभर औषधे घाल�याची
�कंवा  श����येचीह� गरज पडू शकत.े
 
इतरह� काह� गुतंागुतंींमळेु ��ट�ला धोका पोहोच ूशकतो याची मला क�पना आहे. यांम�ये आयराय�टस
( डो�यां�या आतील रंगीत पड�यास सजू) ह� लगेच �कंवा काह� काळानतंर होऊ शकत.े र�त��ाव ,
��ट� पटलास सजू( मॅ�यलूर इ�डमा= पीत�बदंसू सजू) आ�ण इतर ��ट�ंशी सबं�ंधत गुतंागुतंी यांचा
समावेश आहे.काह� अपवादा�मक प�रि�थतीत काह� गुतंागुतंींमळेु अधं�व �कंवा डोळाह� गमावला जाऊ
शकतो.गुतंागुतंी काह� �दवसांत/ म�ह�यांत/ �कंवा काह� वषा�नतंरह� उ�भव ूशकतात.

��ट�स धोका न उ�प�न करणा�या गुंतागुंती

चमक/ �काशवतु�ळे: श����येनतंर �काश सहन न होणे �कंवा रा�ी�या वेळी डो�यात चमक जाणव ूशकते याची
मला क�पना आहे. डो�यासमोर चांद�या चमकणे �कंवा �द�यांभोवती �काशवतु�ळे( वलये) रा�ी �दस ूशकतात. हा
धोका बाहुल��या आकारावर अवलबंनू अस�याने बाहुल� मोठ� असेल तर हे प�रणाम जाणव�याची श�यता वाढत.े

कमी/ जा�त नबंर : कधी कधी श����येनतंर  दरूची ��ट� अ�धक चांगल� झा�याने जवळ�या कामासाठ� च�मा
�कंवा उलट प�रि�थती �हणजे जवळची ��ट� अ�धक सधुार�याने दरू ��ट�साठ� च�मा �कंवा �वषम ( व�/
ॲि�टगमॅ�टझम) ��ट�साठ� च�मा �कंवा कॉ�टॅ�ट ले�स लाग ूशकतात �कंवा गरज पड�यास श����या
करावी लागत.े याम�ये ने��भगं बदलणे/ अजनू एक ने��भगं बसवणे �कंवा लेझर�या सहा�याने
नबंर घालवणे असे पया�य उपल�ध आहेत.

��णाचे संमतीप�

फे�टोसेकंड लेझर�या सहा�याने मोती�बदं ूश����येसाठ� समंतीप�ावर �वा�र� करताना मी हे नमदू
करतो/करत ेक� मी हे समंतीप� वाचले आहे.( मला वाचनू दाखवले आहे)  आ�ण श����येचे �व�प
उ�देश व सलं�न प�रणामांची श�यता , श����येत अतंभू�त धोके व गुतंागुतंी मला पणू�पणे समजले�या आहेत.
डॉ�टरांना ��येक सभंा�य  धोके �कंवा गुतंागुतंी समजावणे श�य नाह� हे मी समज ूशकतो/ शकत.े
परंत ु डॉ�टरानी( ने�त��ांनी)  मा�या सव� शकंांची समाधानकारक उ�रे �दल� आहेत.

मला डॉ�टरांनी मला समजेल अशा भाषते या आजाराब�दल व �या�या उपचाराब�दल पणू� मा�हती �दल� आहे.
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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 त े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 / करत ेक� मला या समंतीप�ाची �त �मळू शकत े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 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/ दो�ह�
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 ……………………………………………………………………………………….
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��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����ये
ब�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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