
Deep Anterior Lamellar Keratoplasty (DALK)
(डीप अ�ँट�रयर लॅमेलर केरॅटो�ला�ट�)

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

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

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

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

दरू�वनी �मांक …………………………………

��णाचे संमतीप�

मला मा�या मातभृाषते समजावले आहे   क� मा�या/ मा�या पा�या�या   बबुळुाला (cornea)  फूल पडले आहे/  बबुळु
पातळ होऊन एका बाजलूा  फुगीर  झाले आहे/ बबुळुा�या पढु�या भागाचे अ�य आजार(corneal opacity,corneal ectasia,
keratoconus etc.. (�न�द��ट करा______________________________) व �यासाठ� ह� श����या केल�
जात.ेयाम�ये बबुळुाचा पढुचा भाग, म�य व खोलवरचा भाग ( ए�प�थ�लयम, बेसम�ट मे��ेन, ��ोमा ,डसेेमेट म��ेन पय�त)
काढला जातो. �या�ठकाणी ने�दानातनू �मळाले�या बबुळुाचा भाग  टा�यां�या सहा�याने  बसवला जातो .

मा�या/ मा�या पा�या�या बबळुाचा आजार/ बबुळुाला पडलेले फूल हे कायम�व�पी आहे  व  ��ट� सधुार�यासाठ� हे काढावे
लागेल हे मला पणू�पणे समजावले गेले आहे. या श����येदर�यान �वतः�या बबुळुाला �छ� पड�याचा सभंा�य धोका आहे व
तसे झा�यास ,पणू� बबुळु बदलावे लागेल (फुल �थकनेस कॉ�न�यल �ा�स�लांट) या  श����येम�ये  उ�भवणा�या सभंा�य
गुतंागुतंी- जतंसुसंग�, �ा�ट �रजे�शन, टाके  सलै होणे,टाके परत �यावे लागणे, �वतः�या बबुळुा�या व बसवले�या
बबुळुा�या म�ये बार�क र�तवा�ह�या �नमा�ण होणे व �यातनू र�त��ाव होणे,��ट� न सधुारणे �कंवा असलेल� ��ट� अ�धक
कमी होणे, श����या �कंवा औषधांमळेु काच�बदं ूहोणे, मोती�बदं ूहोणे, जा�त �वषम ��ट�चा  च��याचा नबंर(astigmatism)
लागणे,श����या परत करावी लाग ूशकणे आ�ण �यानतंरस�ुधा ��ट� म�ये सधुारणा होऊ शकत ेअथवा नाह� ़ , याची मला
मा�हती �दल� गेल� आहे. श����येनतंर फेरतपासणीसाठ� ,डॉ�टरां�या स��यानसुार वेळोवेळी यावे लागेल ( काह� म�हने ते
काह� वष�) व त�ेहा काह� तपास�या आव�यक अस ूशकतील याची मला क�पना �दलेल� आहे. मला समजावले आहे क�
श����ये�या सफलतसेाठ� मी �नय�मतपणे औषधे वापरणे गरजेचे आहे. मला समजावनू सां�गतले आहे क� मला काह�
प�रि�थतीत तातडीने दवाखा�यात येणे गरजेचे आहे,जसे क� डोळे अचानक लाल होणे, �काश �करण सहन न होणे, डो�यात
टोच�यासारखे वाटणे, डोळा दखुणे �कंवा ��ट� मदंावणे, कारण ह� �ा�ट ससंग� �कंवा �ा�ट �रजे�शनची ल�णे असू
शकतात. मला समजले आहे क� सव� �य�न क�नस�ुधा ��ट� कमी होऊ शकत ेअथवा  डो�याचे दश�नीय/
बा�य�व�प  बदल ूशकत े.

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 /
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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 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/ 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.

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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