
Pterygium Surgery
(टेर�िजयम श����या)

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

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

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

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

दरू�वनी �मांक …………………………………

��णाचे संमतीप�

मला मा�या मातभृाषते समजाव�यात आले आहे क� मा�या/मा�या पा�या�या  उज�या/डा�या डो�या�या  बबुळुावर,
पांढ�या भागावर�ल पडदा (�याला व�ैयक�य भाषते कंज�ंटाय�हा �हणतात ), अनसै�ग�क�र�या वाढलेला आहे, �याला
व�ैय�कय भाषते टेर�िजयम (Pterygium) �हणतात (�याला बोल� भाषते मांस �कंवा वेल वाढणे असेह� �हणतात) हा
आजार झालेला आहे. हा काढ�यासाठ� केवळ श����या हाच उपचार आहे. मला �या आजाराब�दल पढु�ल काह� म�ुदे
देखील समजावनू सां�गतले आहेत.

● अनसै�ग�क पड�यामळेु  (टेर�िजयम) आलेला बबुळुावरचा डाग श����येनतंर पणू� जाणार नाह�.
● अनसै�ग�क वाढलेला पडदा (टेर�िजयम) काढ�यानतंर परत ये�याची श�यता असत ेव �याक�रता परत श����या

करावी लाग ूशकत.े
● �या श����येनतंर अि�त�वातील व��ि�टदोषामळेु (ॲि�टगमॅट�झम) ��ट�त �कती फरक पडले �याचा अदंाज

देता येणार नाह�.
● �याच अथवा  दसू�या डो�यातील पांढरा पाप�ुा ( कंज�ंटाय�हल �ा�ट)  काढून, अनसै�ग�क वाढले�या पड�या�या

(टेर�िजयम) जागी बसवला जाईल, �यामळेु काढलेला पडदा बबुळुावर परत ये�याची श�यता कमी होत.े
● जर मायटोमायसीन �या औषधाचा श����येदर�यान वापर केला (�यामळेु काढलेला पडदा परत वाढ�याची

श�यता कमी होत)े  तर काढले�या पाप�ुया�या खालचा भाग �याला ��लेरा �हणतात, पातळ हो�याची श�यता
असत ेव �याक�रता परत वेगळी श����या करावी लागू शकत.े

● श����येनतंर काह� �दवस डोळा लाल �दसणे, टोचणे व डो�यातनू पाणी ये�याचा �ास हो�याची श�यता आहे.
● जर काढले�या पड�या�या (टेर�िजयम) जागी पांढ�या पाप�ूयाचे ��यारोपण (कंज�ंटाय�हल ऑटो�ा�ट) केले तर

हा ��यारोपणासाठ�चा पाप�ुा टा�यानी �कंवा ज�ैवक �डकंासार�या औषधाने (�ट�य ू�ल)ू बसवला जाईल,�यामळेु
डो�याला टोच�याचा �ास होऊ शकतो. तसेच डो�याला जतंसुसंग� �हणजेच इं�फे�शन होऊ शकत,े  �याची मला
क�पना �दल� आहे.

● काह� वेळेस गरज भास�यास लेझर�या साहा�याने बबुळुावरचा डाग कमी कर�यासाठ� श����या करावी लागू
शकत.े

● ह� श����या डो�याला इंजे�शन�वारे �कंवा थ�बा�या औषधाने भलू देऊन कर�यात येईल.
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�या भलेूचे सभंा�य धोके पढु�ल �माणे-
1) इंजे�शन�या सईुमळेु डो�या�या पांढ�या पड�याला व आतील ने�पटलाला इजा होणे व कायमचा ��ट�दोष येणे.
2) डो�या�या मागील �शरेला (ॲाि�टक न�ह�) इजा होणे व ��ट�दोष होणे.
3) भलेु�या औषधाला ॲलज�क �रॲ�शन येणे,  �यामळेु डो�याला �कंवा अगंावर सजू येणे, �वास घे�यास अडचण होणे,
�दयाची गती अ�नय�मत होणे व �व�चत �सगंी �दय बदं पडणे �या सारखे द�ुप�रणाम होऊ शकतात.
4)  ड़ो�या�या बाहेर�ल भागास (ॲा�ब�ट) जतंसुसंग� होणे.

मी वर�ल नमदू सव� म�ुयांचा नीट �वचार क�न मा�या/मा�या पा�या�या उज�या/डा�या डो�या�या अनसै�ग�क वाढलेला
पडदा (टेर�िजयम) काढ�या�या श����येसाठ� 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 गुतंागुतंींचॆ ( 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……………………………………….
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�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����येब�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 …………………….

Pterygium Surgery Page 3


