
Trabeculectomy with/without Anti-fibroblastic agents
(काच�ब� श�ि�या - �ॅब�ेलु�ेॉमी , अँटीफाय�ो�ा��क औषध वाप�न
अथवा न वापरता )

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

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

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

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

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

दरू�वनी �मांक …………………………………

उपचारप�धतीची आव�यकता , फायदे आ�ण इतर उपचारप�धती

मला मा�या डॉ�टरांनी सपंणू�पणे समजावनू सां�गतले आहे क� मला काच�बदं ूहा आजार झालेला असनू जर �याचे
उपचार केले नाह�त  तर कायम�व�पी ��ट� कमी होऊन कायमचे अधं�व येऊ शकत.े काच�बदं ूया आजारात
डो�या�या मागील नस (optic nerve) खराब होत ेतसेच डो�याचा दाब वाढलेला असतो. हा डो�याचा दाब
औषधोपचार , लेझर आ�ण श����ये�वारे आटो�यात आणता येतो. �या�वारे ��ट� �टकवनू ठेवता येऊ शकत.े

मा�या डॉ�टरांनी मला सां�गतले आहे क�  डो�याचा दाब जर अ�धक वेळ जा�त �माणात रा�हला तर माझी ��ट�
कायम�व�पी कमी होऊन कायमचे अधं�व येईल . �यामळेु �ॅबे�यलेु�टॉमी ( Trabeculectomy) ह�  श����या
आव�यक आहे. ह� श����या यश�वी झा�यास डो�याचा दाब कमी होऊन माझी ��ट� अध ूहो�याची श�यता
कमी होईल. �या श����येचा उ�देश मा�या डो�याचा दाब �नय�ंणात आणणे  हा असनू �या�वारे आहे ती ��ट�
�टकवनू ठेवणे हा आहे , माझी आधीपासनू कमी झालेल� ��ट� पवू�वत होणार नाह� याची मला पणू� क�पना आहे .

गुंतागुंती (complications)

इतर श����यां�माणे या श����येम�ये  अनेक धोके आहेत , डो�याचा दाब कमी न होणे व �यासाठ�
औषधोपचार चाल ूठेवावा लागणे , अजनू एखा�या श����येची आव�यकता भासणे.  सव� धोके �ल�हणे श�य नाह�
परंत ु�या  गुतंागुतंी काह� �दवस , आठवड े,म�हने �कंवा वषा�नी �दसनू येऊ शकतात �यामळेु श����येनतंर
वारंवार फेरतपासणीसाठ� ये�याची गरज आहे .
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जखम भ�न आ�यानतंरह� �नय�मतपणे उपचार घे�यास व डो�याचा दाब तपासनू घे�यासाठ� ये�याची
आव�यकता आहे .

काच�बदंू श����येतील गुंतागुंती

1. डो�याचा दाब कमी न होणे व �यासाठ� लवकर �कंवा काह� काळाने श����या करावी लागणे .
2. डो�याची ��ट� कमी होणे.  डो�यांम�ये मोती�बदंू होणे तसेच व���ट�दोष ( Astigmatism) �नमा�ण होणे.
यासाठ� अजनू एखा�या श����येची गरज भासणे तसेच �यामळेु आधीची श����या �न�पयोगी ठरणे
3. डो�याचा दाब अ�धक �माणात वाढणे �कंवा अती कमी होणे व �यासाठ� अ�धक उपचारांची आव�यकता
भासणे.
4. डो�यांत र�त��ाव होणे .
5. डोळा द�घ� काळ लाल राहणे व दखुणे तसेच द�घ�काल�न सजू असणे .
6. डोळा चरुचरुणे व कायम अ�व�थ वाटणे ( फुगवटा - bleb / टाके अस�याने )
7. श����या क�न देखील ��ट� अध ूहोत जाणे .
8. जतंसुसंग� ( लवकर  �कंवा उ�शराने ) व �यामळेु डोळा लाल होणे , ��ट� कमी होणे , डोळा दखुणे .
9. काह� द�ुम�ळ घटनेत ��ट� पणू�पणे गमावणे .
10. श����ये�वारे  डो�या�या पांढ�या आवरणावर केले�या फुगव�यातनू (bleb) गळती होणे ( लवकर �कंवा
उ�शराने) व �यासाठ� अ�धक उपचारांची आव�यकता - कॉ�टॅ�ट ले�स , डो�याला प�ट� बांधणे (बॅ�डजे)  , परत
श����या करणे .
11. श����येत वापरले�या रासाय�नक सयंगुांमळेु (Antimetabolites) होणा�या गुतंागुतंी - बबुळुाला ( cornea)
जखम होणे , फुगवटा �झरपणे/ गळती लागणे , फुगव�याला जतंसुसंग� होणे
12. श����ये�या जागी व वर�या पापणी�या खाल� पांढरा फुगवटा �नमा�ण होणे. �या जागी डो�यातील
जा�ती�या �वपदाथा�चा �नचरा होत असतो .
13. वरची पापणी खाल� पडणे /येणे .

डो�याभोवती दे�यात येणा�या ब�धर�करणातील  गुंतागुंती

श����या संपणू� �कंवा फ�त डो�याचे ब�धर�करण क�न केल� जाईल.

डो�या�या ब�धर�करणातील धोके

1.  डो�याला �छ� पडणे .
2.  सईुमळेु डो�या�या मागील नसेला (optic nerve) ध�का पोहोचणे  व नस  �नकामी होणे .
3. �ि�टपटलाचा र�तपरुवठा �व�कळीत होणे .
4. पापणी खाल� पडणे /येणे
5. ��णा�या िजवाला धोका �नमा�ण होणे आ�ण �व�चत �सगंी ��ण म�ृयमुखुी पडणे.
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��णाचे संमतीप�

श����येदर�यान अचानक गुतंागुतंीची प�रि�थती �नमा�ण होऊ शकत े�याची मला पणू� क�पना आहे. अशा
ि�थतीम�ये  कोणताह� �नण�य घे�याची पणू� परवानगी मी मा�या श�य�च�क�सकाला देत आहे. मला हे मा�हत
आहे क�  जर ह� श����या केल� नाह� तर माझी ��ट� खराब होऊ शकत.े मी हे समंतीप� वाचलेले असनू मला ते
सपंणू�पणे समजले आहे.
मी मा�या / मा�या पा�या�या   उज�या / डा�या  डो�यावर 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,
�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 गुतंागुतंीची (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 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_________
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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����येब�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___________________

4


