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YAG Capsulotomy

(Nd- YAG लेझर �करणांनी ने��भगं बस�वले�या थलै��या मागील आवरणा�या

अपारदश�क पाप�ुयाम�ये �छ� पाडणे)

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

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

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

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

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

��तावना

पोि�ट�रअर कॅ�सलुर ओपॅ�स�फकेशन( PCO) ने��भगं बस�वले�या थलै�चे पाठ�मागील आवरण अपारदश�क होणे
आध�ुनक मोती�बदं ूश����येम�ये कृ��म ने��भगं �या थलै�त  बसवले जात े�त�यापाठ�मागील आवरणाचा भाग
काह� �माणात अथवा पणू�पणे अपारदश�क होऊ शकतो. हे काह� �दवसांनतंर/ म�ह�यांनतंर / वषा�नतंर होऊ शकत.े
अशा अपारदश�क पाप�ुयामळेु ��ट� धसूर होऊ शकत े�कंवा पणू�पणे कमी होत.े काह� वेळा �द�याभोवती �काश
वतु�ळे( वलये) �कंवा �काशरेखा �दस ूशकतात.

लेझर�या सहा�याने, या अपारदश�क पाप�ुयाम�ये, मधोमध Nd- YAG लेझर �करणांनी �छ� पाडले जात.े �यामळेु
��णां�या ��ट� सदंभा�तील त�ार� दरू होऊन बाहुल� वाटे क� ��बदंतूनू जाणार� �काश �करणे��ट�पटलावर (retina)
पोहोचनू म�यवत� ��ट� अ�मागा�तील( central Visual Axis) ��ट� स�ुप�ट होत.े

या लेझर काय����येतील धोके व गुतंागुतंी:  कृ��म �भगंा�या दश�नी प�ृठभागास इजा, कृ��म ने��भगंावर ख�डे
पडणे, ने��भगं सरकणे वा �नखळणे,उपचारानतंर डो�यातील दाब वाढणे, डो�यासमोर �वजा चमकणे �कंवा काळे
�ठपके �दसणे, पीत�बदंतू सजू येणे (cystoid macular edema), ��ट�पटल सजुणे,��ट�पटल �नसटणे,
डो�यां�या सव� पटलांमधील सजू वाढणे( एंडॉ�थ�ॅमाय�टस )

या सव� गुतंागुतंींक�रता अ�धक औषधे वा श����येची गरज पडू शकत.े

लेझर �य�त�र�त दसुरा पया�य �हणजे श����या क�न डो�यात छेद घेऊन थलै��या आवरण पाप�ु�या�या
पाठ�मागील भागात छेद घेणे. ( Surgical posterior capsulotomy ) �या योगे अपारदश�क पाप�ुयात छेद क�न
��ट� सधुारता येत.े
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��णाचे संमतीप�

मा�या डॉ�टरांनी मला समजेल अशा भाषते या आजाराब�दल व �या�या उपचाराब�दल पणू� मा�हती �दल� आहे.

मी/माझ ेनातवेाईक ………………………………………………………

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

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

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