
Glaucoma Tube Surgery

(काच�बदं/ू �लाॅकोमा �यबू श����या)

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

वडील/पती/आईचे नाव …………………………………………….

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

दरू�वनी �मांक ……………………………

श����येची गरज, फायदे आ�ण पया�यी उपचारप�दती

मा�यावर उपचार करणा�या डॉ�टरांनी मला समजावले आहे क� मा�या डो�याला काच�बदं ूझाला आहे आ�ण
जर �याचा उपचार वेळेवर केला गेला नाह� तर हळूहळू ��ट� कमी हो�याची श�यता आहे आ�ण �यामळेु
अधं�व येऊ शकत.े काच�बदंमूळेु डो�या�या नसेवर (Optic Nerve) प�रणाम होतो तसेच हा आजार डो�याचा
दाब (Intraocular pressure) वाढ�शी सबं�ंधत आहे �यावर कधीकधी औषधोपचाराने यश�वी�र�या उपचार
केले जाऊ शकतात, परंत ुऔषधे �भावी नस�यास लेझर आ�ण इतर श����या डो�याचा दाब �नय�ं�त
कर�यात आ�ण ��ट�दोष अ�धक वाढू नये �हणनू के�या जातात. मला मा�हती दे�यात आल� आहे क�
डो�या�या दाबावर �नय�ंण ठेव�यासाठ� �यबू �हणजेच 'अ◌ ॅि�वयस शटं' (Aqueous drainage shunt)
नावा�या माय�ोसिज�कल �नेेज प�धतीची श����या करणे आव�यक आहे. �या त�ं�ानानसुार डो�यातील
�व (Aqueous humour)�नचरा करणा�या पया�यी न�लका तयार करतात. �यांचे मह�वाचे काय� डो�यातील
�व �नचरा क�न डो�यातील दाब कमी ठेवणे आहे. डो�या�या �वाचा �नचरा झा�यामळेु तयार झाले�या
फुगव�यास '�लेब' �हणतात. �यबू आ�ण �लेब हे पाप�यांखाल� असतात. ह� ���या यश�वी झा�यास, यामळेु
डो�यातील दाब कमी होतो आ�ण काच�बदंमूळेु ��ट� कमी हो�याचाह� धोका कमी होईल. श����येचा हेतू
डो�यातील दाब �नय�ं�त करणे आ�ण माझी ��ट� जतन करणे हा आहे. काच�बदंमूळेु एकदा गेलेल� ��ट�
पवु�वत होऊ शकत नाह�.

गुंतागुंती (complications)

कोण�याह� श����ये�माणेच, या श����येशी सबं�ंधत धोके आहेत. उदाहरणाथ�, श����येमळेु मा�या
डो�याचा दाब �नय�ंणात राह�ल �याची शा�वती देता येत नाह�. श����येनतंर औषधे �कंवा उपचारप�धतींची
आव�यकता अस ूशकत.े ��येक सभंा�य जो�खमा/अपाय या फॉम�म�ये समा�व�ट के�या जाऊ शकत नाह�त,
परंत ुकाच�बदं ू�नेेज श����येमळेु उ�भवले�या जो�खमांची उदाहरणे खाल� नमदू केल� आहेत.
श����येनतंर�या गुतंागुतंी काह� �दवस, आठवड,े म�हने �कंवा वषा�नतंरह� उ�भव ूशकतात. यामळेु ��ट�
कमी होऊ शकत े�कंवा अधं�व येऊ शकत.े �हणनू श����येनतंर वारंवार फेरतपासणी (Follow up/Visit)
करणे अ�नवाय� आहे.
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1) डो�या�या दाबावर �नय�ंण ठेव�यात अयश�वी झा�यास दसु� या श����येची (लवकर �कंवा उ�शरा)
आव�यकता भास ूशकत.े

2) ��ट� कमी होऊ शकत े�कंवा �व�चत �सगंी, पणू�पणे गमावल� जाऊ शकत.े

3) मोती�बदंचूी वाढ, �यामळेु ��ट� कमी होऊ शकत ेपरंतु मोती�बदं�ूया श����ये�वारे �यावर उपचार केले
जाऊ शकतात.

4) श����येनतंर डो�यांचा दाब खपू जा�त �कंवा खपू कमी होऊ शकतो �यासाठ� इतर आव�यक उपचार
�कंवा श����या करावी लाग ूशकत.े

5) �यबू म�ये अडथळा आ�यास �यातील अडथळा काढणे �कंवा �यबूच काढून टाकणे अशा पढु�ल
श����येची गरज भास ूशकत.े

6) �यबूमळेु डो�या�या खाल�या थरांची (sclera)  झीज झा�यास अ�त�र�त फेरश����येची आव�यकता
भास ूशकत.े

7) �यबू खराब होणे �कंवा सरकणे, �यामळेु बबुळुास (ने�पटलास/पारपटलास/ Cornea) वारंवार �पश� होतो
आ�ण ने�पटलाला जखम होऊन दोष �नमा�ण होतो, �यामळेु �यबूची ि�थती पवू�वत करावी लाग ूशकत ेआ�ण
गंभीर �व�पामधे बबुळुास दखुापत झा�यास ने�पटल ��यारोपण (Corneal transplant) आव�यक असत.े

8) डो�यात र�त��ाव.

9) डो�यास जतंसुसंग� झा�यास श����येनतंर ( ताबडतोब �कंवा काह� �दवसांनतंर) वेदना, लालसरपणा
आ�ण ��ट� कमी होणे, हे होऊ शकत.े

10) श����या झाल� असनूह�, डो�याम�ये होणा�या सतत�या म�य� बदलांमळेु (Degenerative Changes)
��ट�वर प�रणाम होऊ शकतो.

11) �द�घ� काळ लाल� आ�ण वेदनेमळेु द�घ�काळ सजू राहत.े

12) डो�यात चरुचरु �कंवा अ�व�थता सतत राहणे.

13) दहेुर� ��ट� �कंवा �तरळेपणा.

14) ने�पटलाला/पारपटला�या अतंभा�गातील पेशींचे नकुसान आ�ण ने�पटलाला/पारपटलावर�ल सजू �यामळेु
ने�पटल ��यारोपणची (Corneal transplant) आव�यकता भास ूशकत े.

15) पापणी खाल� येणे/ पडणे.

16) पाप�यांखाल� �व जमा होणे आ�ण पापणीखाल� �लेब अस�याने पापणीला सजू येणे.

डो�याभोवती भलु�चे औषध �द�याने होणारे सभंा�य धोके

1) डो�याला �छ� पडणे.

2) भलु��या औषधा�या सईुमळेु डो�या�या नसेची (optic nerve) हानी होऊ शकत े�यामळेु ��ट�दोष येऊ
शकतो.

3) ��ट�पटला�या र�ता�भसरण ���येत अडथळा.

4) पापणी खाल� येणे/ पडणे.
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5) ��णा�या शर�रावर जीवघेणे नकुसान होऊ शकत ेआ�ण म�ृयचूी सभंा�यता असत.े

जे�हा डोळा आ�ण पाप�या सामा�य ि�थतीत असतात त�ेहा �यबू �दस ूशकत नाह�. तथा�प, आपण �पश�
के�यास आप�याला �यबू अस�याची जाणीव होऊ शकेल.

��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,
�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 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 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…………………………………………
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��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 …………………….

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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