
Descemet’s Stripping Endothelial Keratoplasty (DSEK/DSAEK)
(डसेेमे�स ि���पगं  एंडो�थ�लयल केरॅटो�ला�ट�)

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

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

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

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

दरू�वनी �मांक …………………………………

डी एस इ के/ डी एस ए इ के   या श����येमधील गुंतागुंती व संभा�य धोके

यात सभंा�य धोके कोण�याह�  पणू� ने�पटल (बबुळु,कॉ�न�या,full thickness corneal transplant)
��यारोपणासारखे  असतात, जसे क� डो�यात र�त��ाव , जतंसुसंग�, �ि�टपटल (रे�टना) पडदा सटूुन येणे, �ा�ट
�रजे�शन, द�घ�काळ सजू, दोन ��तमा �दसणे, कॉ�न�याची पारदश�कता कमी होणे, ��ट�सधुार न होणे �कंवा
असलेल� ��ट� मदंावणे, श����येनतंर �कंवा औषधांमळेु काच�बदं ूआ�ण मोती�बदं ूहोणे.

डी एस इ के या श����ये�या �व�श�ट सभंा�य गुतंागुतंी

श����या क�न बसवले�या  (कॉ�न�या) बबुळुा�या आतील थराचा भाग (एंडो�थ�लयल  बटन) काह� �दवसात/
आठव�यात  सरक�यास, तो परत जागेवर बसव�याची श����या करावी लागत.े श����येनतंर यो�य तो
प�रणाम न �मळा�यास , ती परत करावी लाग ूशकत.े पया�यी उपचार �हणनू पणू� कॉ�न�या  ��यारोपण करावे लागू
शकत.े  परत केले�या श����येनतंर  ��ट�त सधुारणा होतचे असे नाह�.
श����येसाठ� �दले�या भलु��या सभंा�य गुतंागुतंी- इंजे�शनमळेु डो�याला �छ� पडणे, डो�या�या नसेला इजा
होणे,  वरची पापणी खाल� येणे, डो�या�या �ि�टपटला�या (रे�टना) र�तवा�ह�यां�या र�ता�भसरणाम�ये अडथळे,
�वसनाचे �ास, र�तदाब कमी होणे.

श����येनतंर फेरतपासणीसाठ� ,डॉ�टरां�या स��यानसुार वेळोवेळी यावे लागेल (काह� म�हने त े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� �ा�टससंग� �कंवा �ा�ट
�रजे�शनची ल�णे अस ूशकतात.

मला समजले आहे  क� वर नमदू केले�या सभंा�य  गुतंागुतंीं�या �य�त�र�त काह� अनपे��त धोके �कंवा
गुतंागुतंीचे �सगं अस ूशकतात .श����येदर�यान त ेल�ात आ�यास, मा�या/ मा�या  पा�यासाठ� यो�य
असलेले उपचार/ श����या कर�यासाठ� मी मा�या ने�त��ांना समंती देत आहे . मी कबलू करतो/करत ेक�
श����ये�या सफलत�ेवषयी मला कोण�याह� �कारची हमी �दल� गेलेल� नाह�.
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मला पया�यी उपचारांची मा�हती �दल� गेलेल� आहे.

मी �मा�णत करतो/ करत ेक� मला वर�ल समंतीप� समजले आहे. मी मा�या
ने�त��__________________यांना मा�या उज�या/ डा�या  डो�यावर एंडो�थ�लयल केरॅटो�ला�ट�
कर�यासाठ� समंती देतो/ देते

��णाचे संमतीप�

मला मा�या मातभृाषते सां�गतले गेले आहे क� मा�या डो�याला आजार आहे ( �न�द��ट
करा_____________________________________ �य�ुस �ड��ॉफ�, आधी केलेल� डो�यांची श����या,
असफल कॉ�न�या (ने�पटल) ��यारोपण, आधी लागलेला मार) �यामळेु  मा�या कॉ�न�या�या आतील  थरा�या
पेशी(endothelial cell count) �कमान स�ंयेपे�ा खालाव�यामळेु, मा�या  का�न�याला सजू आल� आहे व �याची
पारदश�कता कमी झालेल� आहे. मा�या कॉ�न�याचे इतर थर स�म आहेत.

डी एस इ के/ डी एस ए इ के या श����ये�वारे मा�या कॉ�न�याचा सवा�त आतला थर, ने�दानातनू �मळाले�या
कॉ�न�यामधनू घेऊन, बसवला जाणार आहे. पणू� कॉ�न�या ��यारोपण यापे�ा ह� श����या जलद होत े व केलेला
छेद छोटा असतो ,जा�त ि�थर असतो व डो�याला चकूुन मार लाग�यास , तो �व�था�पत हो�याची श�यता कमी
असत.े एकूण टाके कमी अस�यामळेु ,श����येनतंर �वषम ��ट�चा नबंर(astigmatism) कमी �माणात लागतो.
कॉ�न�याचा  फ�त आतील थर बदललेला असतो व ९० % कॉ�न�या �वतःचा (आधीचाच)असतो �यामळेु �ा�ट
�रजे�शनचे �माण कमी असत ेव डो�याची सरंचना�मक अखडंता जा�त चांगल� राहू 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 / 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.
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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 …………………….

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.
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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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