
Globe Rupture (Corneo-Scleral Repair)
[डोळा भेदक जखमेने फुटणे /फाटणे (कॉ�न�यो��लेरल �रपेअर)]

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

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

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

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

दरू�वनी �मांक ……………………………

उपचारप�धती

डोळा भेदक जखमेमळेु �कंवा मकुा मार लाग�यामळेु फुटला �कंवा फाटला,  (डो�याचे  बबुळु/cornea,डो�याचा
बाहेर�ल पांढरा भाग -��लेरा /sclera �कंवा दो�ह�ह�) तर �याची तातडीने द�ु�ती आव�यक असत.ेह� श����या
��णाला पणू� भलू देऊन केल� जात े�कंवा फ�त डो�याला भलू देऊन केल� जाऊ शकत ेव याचा �नण�य ��णा�या
डो�याची प�रि�थती व ��णाची एकूण त�येत �वचारात घेऊन, घेतला जातो.

श����येनंतर घे�याची काळजी

श����या झा�यानतंर डोळा लाल असणे, डो�याला सजू असणे, �कंवा डोळा दखुणे या त�ार�ं�या �नवारणासाठ�
औषधे व डो�यात घाल�याची औषधे �दल� जातील. श����येनतंर�या फेरतपासणीसाठ�_________________
�दवसांनी येणे आव�यक आहे. ��णांनी हे ल�ात घेतले पा�हजे क� ह� श����या म�ुयतः  डोळा वाचव�यासाठ� व
जा�तीत जा�त जमेल तवेढ� डो�याची रचना�मक अखडंता �टकव�यासाठ� केल� जात.े उपय�ुत ��ट� येणे हा या
श����येचा द�ुयम उ�देश असतो,�या�यासाठ� अ�त�र�त श����या/ उपचार ( मोती�बदं ूश����या व कृ��म
�भगंारोपण,काच�बदं�ूया श����या,बाहुल�चे कृ��म अगं बसवणे,  कॉ�न�या ��यारोपण, ��ुट�पटला�या (रे�टना)
श����या करा�या लाग ूशकतात. डोळा  वाचवता न आ�यास, डो�याचे दश�नीय/ बा�य�व�प सधुार�यासाठ�
ख�या  डो�याऐवजी  कृ��म डोळा ( �ो�थे�सस, �वथ/ �वदाउट  सॉकेट  र�क����शन) बसवावा लाग ूशकतो.

श����येनंतरचा कालावधी आ�ण संभा�य गुंतागुंती

1] श����येदर�यान केलेला छेद नीट भ�न न येणे (प�स��टंट ए�पथी�लयल �डफे�ट )
2] काच�बदं(ू सेकंडर� �लॉकोमा)
3] घेतलेले टाके  सलै पडणे , तटुणे �कंवा टा�याभोवती जतंसुसंग� होणे
4] द�ु�त केले�या जखमेला जतंसुसंग� होणे
5] डो�या�या आतील भागांम�ये जतंसुसंग� पसरणे �कंवा डो�याचा आकार आकंु�चत होणे (हे  �ाथ�मक झाले�या
जखमे�या  ती�तवेर अवलबंनू आहे)
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��णांनी हे समजनू घेणे मह�वाचे आहे क� या श����ये�या सफलतसेाठ� द�घ� काळासाठ� डो�यातील औषधांचे
थ�ब (अटँ�बायोट�क, अटँ� फंगल, अटँ� इ��लमे�� ,काच�बदंू ��तबधंक,ल�ु�कंट इ�याद�)
घालणे अ�तशय आव�यक आहे.ने�त��ांनी सचुवले�या फेरतपास�या अचकू पाळणे अ�यतं गरजेचे आहे. या
श����ये�या सफलतसेाठ� ��णाचाह� सहभाग व सहकाय� अ�यतं मह�वाचे आहे.

��णाचे संमतीप�

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 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 …………………….

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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