
Paediatric Cataract Surgery
(लहान मलुांची मोती�बदं ूश����या)

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

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

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

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

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

��तावना

लहान मलुांम�ये कोण�याह� वयात एका �कंवा दो�ह� डो�यांत मोती�बदं ूहोऊ शकतो.काह� मलुांना ज�मत:च
मोती�बदं ूअसतो तर काह�ंना नतंर वाढ�या वयात तयार होऊ शकतो.  या मलुां�या ��ट�ची सखोल तपासणी क�न
श����येचा �नण�य ने�त�� घेतात.जर मोती�बदंू वाढलेला असेल तर श����या करणे  �ेय�कर असते कारण
दो�ह� डो�यांनी �मळून बघ�याची ( बायनॉ�यलूर ि�हजन) ���या लवकर स�ु झाल� तर ��ट� जा�त चांग�या
�कारे सधुा� शकत.े श����या ह� शर�रास पणू� भलू देऊन केल� जात(े जनरल ॲने�थे�शया). श����ये�या वेळी
कृ��म �भगंारोपण करायचे क� नाह� हे बाळा�या वयावर व मोती�बदं ूएकाच डो�यात आहे क� दो�ह� डो�यांत यावर
ठरवले जात.े जर दो�ह� डो�यांत मोती�बदं ूअसेल तर दोन वेळा पणू� भलू देऊन दोन श����या करा�या लागतात.
प�ह�या डो�याची श����या झा�यानतंर �याची �गती पाहून दसु�या डो�या�या श����येचा �दवस ठरवला
जातो. लहान मलुांची ��ट�ची �मता जा�तीत जा�त  सधुार�यासाठ� लवकरात लवकर डो�यातील अपारदश�कता
दरू करणे गरजेचे असत.े

श����येनंतरची �नगा 

श����येनतंर डोळा लाल होणे, दखुणे वा डो�यास सजू येऊ शकत.े �यासाठ� डो�यात घाल�यासाठ� औषधांचे थ�ब
व त�डावाटे पाज�याची औषधे �दल� जातात. चांगला प�रणाम साध�यासाठ� ह� औषधे श����येनतंर बराच काळ
�यावी लागतात. बाळाची ��ट� जा�तीत जा�त सधुार�यासाठ� ने�त��ांबरोबरच बाळाचे आई ,वडील ( वा
कायदेशीर पालक) यांची भ�ूमकाह� अ�तशय मह�वाची असत.ेफेरतपासणी साठ� बाळाला  वरचेवर दाखव�यासाठ�
आणणे वा �यांना बाळा�या डो�यात वा ��ट�त काह� बदल जाणव�यास लगेच ने�त��ांना कळवणे आव�यक
असत.े बाळाचा डोळा जसे वय वाढत जात ेतसे आकाराने बदलत जातो व डो�यांचा नबंर ( refractive  error)
बदलत जातो . काह� वेळा गरज पड�यास बाळा�या डो�यांची, पणू� भलू देऊन परत तपासणी करावी लागत.े
मोती�बदं ूबरोबरच इतरह� काह� डो�यां�या वा शार��रक �याधी ज�मत:च अस ूशकतात.यासाठ� काह� इतर
श����या वा तपास�या व उपचार लाग ूशकतात.
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श����येनंतर�या घडामोडी  व गुंतागुंती  (postoperative course)

१. मळू मोती�बदं�ूया उव��रत स�ूम कणांची वाढ होऊन मोती�बदंसूम थर /पाप�ुा तयार
होतो.श����येतील आध�ुनक त�ं�ाना�या वापरामळेु अ�लकड�या काळात असा पाप�ुा तयार हो�याचे �माण
खपूच कमी झाले आहे परंत ुएक वषा�पे�ा लहान वयात�या मलुांम�ये यांचे �माण जा�त आढळून येत.े

२. वारंवार डो�याचा नबंर बदलणे : बाळाचे वय जसे वाढत जात ेतसे वारंवार डो�याचा नबंर बदलत जातो. �यामळेु
वारंवार ने�त��ांकड ेजा�याची व भलू देऊन ने�तपासणी कर�याची गरज असत.े �या�माणे च�माह� बदलावा
लागतो. बाळाने यो�य नबंरचा च�मा वापरणे/ कॉ�टॅ�ट ले�स वापरणे अ�तशय आव�यक असत ेव त ेबघ�याची
जबाबदार� आई-वडील/ कायदेशीर पालकांची असत.े

३. ॲ��लायो�पआ (आळशी डोळा = वापर न के�याने ��ट� अध ूअसलेला डोळा) (amlyopia -lazy eye) एकाच
डो�यात मोती�बदं ूअसेल तर तो डोळा आळशी अस�याची श�यता खपू वाढत.े डोळा आळशी होणे हे यश�वी
श����येनतंर ��ट� न सधुार�याचे सवा�त मह�वाचे कारण असत.े �यामळेु आई वडील/ कायदेशीर पालकांनी,
ने�त��ां�या स��यानसुार श����येनतंर बाळा�या दसु�या डो�यावर प�ट� लावनू ( occlusion ) उपचार
करणे आव�यक असत.े

४.काच�बदं ू(Glaucoma) : यश�वी मोती�बदं ूश����येनतंर काह� वेळा काह� काळानतंर (late onset) ��ट� कमी
हो�याचे, काच�बदं ूहे एक मह�वाचे कारण आहे. काच�बदंचूी ती�ता ��येक बाळात वेगवेगळी आढळत.े यासाठ�
बाळा�या डो�यां�या आतील दाबाची वेळोवेळी तपासणी क�न लवकर �नदान क�न उपचार करणे आव�यक
असत.े �यामळेु बाळाला वेळोवेळी ने�त��ांकड ेतपासणीसाठ� आण�याची व काच�बदंचूा उपचार यो�य वेळी क�न
घे�याची जबाबदार� आई-वडील / कायदेशीर पालकांची असते

५. ��ट� पटल  �नसटणे (Retinal detachment) / एंडॉ�थ�ॅमाय�टस: या गुतंागुतंी खपू द�ुम�ळ व अपवादा�मक
प�रि�थतीत उ�भवतात

६.  �तरळेपणा आ�ण अि�थर डोळे( �न�टॅगमस) :या  �याधी काह� वेळा मोती�बदं ूसमवेतच अस ूशकतात.
�यासाठ� वेगळी श����या काह� काळानतंर करावी लागत.े

लहान बाळां�या श����येनतंर ,आय�ुयभर ने�त��ांकडे वेळोवेळी तपास�या करणे गरजेचे असत.े वर
 उ�ले�खले�या गुतंागुतंींचे यो�य वेळी �नदान क�न उपचार के�यास ��ट� �टकवता येत.े हे पालकांनी समजनू घेणे
आव�यक आहे .

��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/दो�ह� डो�यां�या……………………………………………………… या
श����येस समंती देत आहे.
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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 ……………………………………………………………………………………….

��णाशी नात े………………………………………………………………………………………...

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

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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