
Simple/Cultured Limbal Epithelial Transplant Surgery
(SLET/CLET)
( �ल�बल  एपीथेल�अल ��यारोपण  श����या )

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

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

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

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

दरू�वनी �मांक …………………………………

��णाचे संमतीप�

मला मा�या मातभृाषते समजेल असे सांग�यात आले आहे क� मा�या उज�या / डा�या डो�या�या प�ृठभागावर
/बा�यभागावर ( Ocular Surface) �ल�बल पेशींची कमतरता आहे.
�या श����येम�ये मा�या �नरोगी डो�यातील �ल�बल पेशी , मा�या आजार� डो�यावर बस�व�या जातील. �या
पेशी कदा�चत थेट( directly) �कंवा �योगशाळेत क�चर क�न ( culturing into mono layer ) ��यारोपण
कर�यात येतील .
खाल�ल गो�ट�ंची मला सपंणू� क�पना दे�यात आल�  आहे.
1. ह� श����या फ�त डो�याचा प�ृठभाग /बा�यभाग (ocular surface) �नरोगी कर�यासाठ� असनू �यामळेु
��ट�त काह�ह� फरक पडणार नाह� .
2. मा�या दसु�या �नरोगी डो�यामधनू छोटा �ल�बल  पेशींचा तकुडा काढून तो आजार� डो�यात वापरला जाईल.
3. SLET या श����येम�ये पेशींचा तकुडा मा�या डो�यावर, प�ृठभाग/बा�यभाग  द�ु�त क�न (smoothening
surface) औषधी पदाथा��या (tissue glue) सहा�याने �चकट�व�यात येईल. �यासाठ� अभ�का�या नाळेचे आवरण
ॲि�नॲा�टक म��ेन ( Amniotic membrane) वापर�यात येईल .
4. CLET या श����येम�ये पेशींचे तकुड ेसपंणू� �नज�तकू वातावरणात �योगशाळेत वाढवनू ( GMP facility)
डो�याचा प�ृठभाग द�ु�त क�न , अभ�का�या नाळेचे आवरण उपयोगात आणनू वापरले जातील .
5. अभ�का�या नाळेचे आवरण डो�यावर टाके घालनू �कंवा �चकटवनू बस�वले जाईल .�यामळेु डो�यात चरुचरुणे व
अ�व�थता जाणव ूशकेल .
6. डो�यावर बॅ�डजे कॉ�टॅ�ट ले�स (bandage contact lens) बस�वल� जाईल .
7. श����येनतंर काह� �दवस डोळा चरुचरुणे, पाणी येणे व लाल हो�याची श�यता असत े.
8. आजार प�ुहा उदभवणे व �यामळेु श����या परत करावी लाग�याची श�यता अस ूशकत े.
9. जतंसुसंगा�चा धोका असतो .
10. श����येसाठ� डोळा ब�धर करावा लागतो .
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श����येतील  सव� धोके व गुतंागुतंी  येथे नमदू करणे श�य नस�यामळेु इतर सव� धो�यांची मला पणू� क�पना
मा�या ने�त��ांनी �दलेल� आहे.

मला डॉ�टरांनी �या श����येची सपंणू� मा�हती,�यातील धोके , गुतंागुतंी तसेच इतर उपचारप�धतीं�वषयी
क�पना �दलेल� असनू , हे सव� मला सपंणू�पणे समजले आहे .

मी मा�या/मा�या पा�या�या  उज�या / डा�या / दो�ह� डो�यात  SLET / CLET ह� श����या क�न घे�यास
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,  �या
क�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 शकते 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 ……………………………………………………………………………………….
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��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����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 …………………….
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