
Suture Removal
( टाके काढणे )

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………..

दरू�वनी �मांक …………………………………

उपचारप�धती

डो�या�या श����येम�ये जखम बदं कर�यासाठ� टाके घातले जातात , तसेच श����येदर�यान गरज पड�यास
टाके घातले जातात.  आव�यकत�ेमाणे टाके श����येनतंर एक म�ह�यानतंर काढले जातात . कधीतर� जर टाके
तटुले �कंवा �ढले (सलै झा�यास ) झाले असतील तर त ेलवकर काढले जातात.  कधीकधी टाके काढ�याची ��या
एका पे�ा जा�त वेळा करावी लाग ूशकत.े टाके काढ�याची ���या बा�य��ण�वभागात �कंवा श���या�वभागात
केल� जात.े टाके काढ�याआधी त ेसईुने �कंवा �लेडने तोडतात व �चम�याने काढतात. �या ���ये�या आधी व
नतंर ��तज�ैवक थ�ब डो�यात टाकले जातात. टाके काढ�यास कोणताह� दसुरा पया�य उपल�ध नाह�.

फायदे
1. �ढ�या ( सलै झाले�या )�कंवा ��य�व�पातील टा�यामळेु होणारा  जतंसुसंग� टाळणे .
2. �ास कमी होणे.
3. श���येनतंरचा व���ट�दोष ( Astigmatism) कमी होणे .

धोके व गुंतागुंती
1. जखम / छेद वाढणे �कंवा  �ंद होणे .
2. र�त��ाव .
3. जतंसुसंग�.
4. बबुळुाला इजा व जखम होणे.

सव� सभंा�य धोके येथे नमदू करणे अश�य आहे, परंतु धोके टाळ�यासाठ� आव�यक ती सव� काळजी घेतल� जाईल
.
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सदर श����येचे फायदे,तोटे,जो�खमा ,सभंा�य गुतंागुतं 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 पेशटं�या �हतासाठ� यो�य त ेउपचार कर�याची समंती देतो /देत.े
मला श����ये�या / उपचारा�या सग�या गुतंागुतंीचॆ ( 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 मा�हती 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�, 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 दाखवले आहे), मला त ेसमजले आहे आ�ण मा�या सव� ��नांची मला
उ�रे �मळालेल� आहेत आ�ण मी मा�या ने�त��_________________ यांना मा�या उजवा डोळा/ डावा डोळा
यावर श����या कर�यासाठ� समंती देतो / देत.ेश����येसाठ��या �या वधै समंतीप�ावर मी �वे�छेने सह� करत
आहे.

��णाची सह� आ�ण अगं�याचा ठसा________________________________
��णाचे नाव__________________________________________________________________
प�ा_______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
दरू�वनी �मांक_________________________  �दनांक_______________
�थळ_______________________

��ण अ�पवयीन अथवा मान�सक���या अस�म अस�यास ��णा�या पालकाची सह� आ�ण 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�याची पणू� क�पना ��णास/ नातवेाईकास समजेल अशा भाषते
समजावल� 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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