
Selective Laser Trabeculoplasty

(�सले�ट��ह लेझर �ॅबे�यलुो�ला�ट�)

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

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

वडील/पती/आईचे नाव …………………………………………………

प�ा………………………………………………………………………………………..........……………
………………………………………………………………………………………………………….
दरू�वनी �मांक ……………………

काच�बदं ू(ओपन अगँल �लॉकोमा)  असले�या लोकांसाठ� ह� एक लेझर श����या आहे. अशा लेझर श����येमळेु
डो�यातील �व �नचरा करणा�या न�लका उघड�या जातात आ�ण डो�यातील �व�प (Aqueous humour) �वाह
सधुा�रत करतात.  काह� �य�ती / ��ण  �या श����येस चांगला ��तसाद देतात आ�ण काह� ��ण हया
श����येस अनकूुल ��तसाद देत नाह�त. आप�याला असलेला काच�बदंचूा �कार आ�ण आप�या डो�याची
मलूभतू रचना, �या श����येसाठ� आपला ��तसाद �नि�चत करत.े लेझरचा ��तसाद कसा असेल हे सहसा
�वर�त सांगता येत नाह�.

उपचारप�धती

लेझर मशीन हे डो�यांची �नय�मतपणे तपासणी कर�या�या बायोमाय�ो�कोपसारखे �दसत ेजे डॉ�टर ��येक
भेट�त आपले डोळे तपास�यासाठ� वापरतात. लेझर ���या चाल ूअसताना लेझर म�शनचा थोडा आवाज येतो व
कॅमे� यात जसा लखलखीत �काश (Flash) चमकतो तसा �काश चमकतो. लेझर कॉ�टॅ�ट ले�स वापर�यासाठ�
डो�याला लेझर ���ये�या अगोदर भलु��या थ�बांचे औषध (Topical Anaesthetic drops) वापरले जात.े
सव�साधारणपणे ��येकासाठ� ह� ���या आरामदायक आ�ण वेदनार�हत असत.े सपंणू� ���येस समुारे 10-20
�म�नटे लागतात.

औषधोपचार

आप�याला लेझर�या आधी आ�ण नतंर थ�बां�या औषधांची (Eye drops) आव�यकता भास ूशकत.े बहुतके
लोकांना लेझरनतंर एका तासाने डो�या�या दाबाची तपासणी करणे आव�यक असत.े कारण लेझर�या
उपचारानतंर डो�यातील दाब वाढू शकतो, हा या ���येचा सवा�त मोठा धोका आहे. डो�याचा दाब वाढत अस�यास,
दाब कमी कर�यासाठ� आप�याला औषधोपचार कर�याची आव�यकता असत.े �व�चतच, डो�यातील दाब खपू
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उ�च �माणात वाढतो आ�ण कमी होत नाह�. जर� हे द�ुम�ळ असले तर� जर हे घडले तर आपणास श����या
करावी लागेल.

गुंतागुंती

या ���येचा एक मह�वाचा पलै ू�हणजे काच�बदं�ूया औषधां�या तलुनेत �या लेझर ���येनतंरह� द�ुप�रणाम
(Side effects) आहेत. बहुतके लोकांना लेझरनतंर काह�से अ�प�ट �दसत.े बहुतके �य�तींम�ये हा धसूरपणा
काह� तासांत नाह�सा होतो. या ���येमळेु आपण कायमचे ��ट�ह�न हो�याची श�यता खपूच कमी आहे.

डो�याची ि�थती पवू�वत हो�यासाठ� लेझरनतंर थ�बांचे औषध (Eye drops) वापरावे लागतील. आप�याला समुारे
एका आठव�यासाठ� नवीन थ�बांची औषधे वापरावी लागतील. बहुतके वेळा आप�याला लेझर के�यानतंर आपल�
आधी चाल ूअसलेल� इतर काच�बदंचूी औषधे स�ु ठेव�यास सां�गतले जात.े आपल� औषधे स�ु ठेव�यास काह�
अपवाद अस�यास डॉ�टर आप�याला स�ूचत करतील. आप�या डो�यांचा दाब कमी कर�यासाठ� लेझरने �कती
चांगले काय� केले आहे/ �कती फरक पडला आहे हे �नि�चत सांग�यास काह� आठवड ेलागतील. जर� अ�यतं द�ुम�ळ
आ�ण सहसा न होणारे असले तर� डो�याम�ये र�त��ाव, सजू, मोती�बदं ूतसेच डो�यातील दाब वाढू शकतो,
�यासाठ� �भ�न आ�ण अ�धक �नराळे उपचार आव�यक असतात. प�ह�या लेझर उपचारानतंर डो�यांतील दाब
परेुसा �नय�ं�त नस�यास दाब कमी कर�यासाठ� आप�याला अ�त�र�त लेझर श����येची आव�यकता भासू
शकत.े

��णाचे संमतीप�

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

3



डाॅ�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.

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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