
Laser Iridotomy

(लेझर आय�रडॉटाॅमी)

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

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

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

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

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

दरू�वनी �मांक ……………………………

��तावना

लेझर आय�रडॉटाॅमी ह� ���या/श����या आहे जी अ�ंद कोनामळेु होणा�या काच�बदं�ूया (Angle Closure
Glaucoma) ��णां�या प�रता�रका (Iris) �हणजेच डो�या�या रंगीत पड�याम�ये �छ� केले जात,े �यामळेु
डो�यातील �वपदाथा�चा (Aqueous humor) मागील पोकळीतनू (Posterior Chamber) पढु�ल पोकळीत
(Anterior Chamber) म�ुत �वाह हो�यास मदत होत,े�यामळेु डो�यातील दाब �नय�ं�त राहतो. तसेच
प�रता�रका(Iris) व बबुळु(Cornea) एकमेकांना �चकट�याची (peripheral anterior synaechia) श�यता कमी
होत ेव काच�बदंमूळेु होणारे द�ुप�रणाम �नय�ं�त राहू शकतात.

या ���येशी सबं�ंधत जो�खमांम�ये ��ट�ची ता�परुती अ�प�टता, लेझर ���येनतंर डो�यातील दाब वाढणे,
डो�या�या पढु�ल पोकळीत दाह/सजू, डो�यातील बाहुल� म�ये �वकृती, बबुळा�या पेशींची कमतरता आ�ण दाह,
र�त��ाव/डो�या�या पोकळीमधे र�त साकळणे, मोती�बदं,ू �तरळेपणा, लेझर ���येने प�रता�रकेला केलेले �छ�
उशीरा बदं होणे, ��ट�पटलावर (Retina)/ पीत�बदं ू(macula) इजा/ दाह (burns), डो�यातील दाब अ�त�माणात
अस�याने होणारा काच�बदं,ू डो�या�या पोकळीमधे प ू(Pus) जमा होणे, ��ट�पटलावर सजू येणे (Cystoid
Macular Oedema) आ�ण डो�या�या बाहुल�वर पाप�ुा/पडदा येणे. या गुतंागुतंींसाठ� अ�त�र�त व�ैयक�य
उपचार �कंवा श����या करणे आव�यक आहे.

ह� ���या पणू� कर�यासाठ� एकापे�ा जा�त ट��यांत कर�याची आव�यकता भास ूशकत.े काह� �य�तींम�ये �या
���येला फ�त अशंतः गणु येतो �कंवा अिजबात गणु येत नाह� आ�ण काच�बदंचूी वाढ रोख�यासाठ� अ�त�र�त
औषधोपचार/श����या कर�याची आव�यकता भास ूशकत.े
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हया ���ये�या औषधांस�हत काच�बदंचूी �व�श�ट औषधे चाल/ूबदल करावी लाग ूशकतात.

मला, ...............................................(नाव) मा�या उज�या/डा�या डो�यातील प�रि�थती मला समजेल अशा
भाषते समजव�यात आल� आहे आ�ण �यासाठ� मला उज�या / डा�या डो�याला लेझर आयर�डॉटॉमी करावी लागेल
हे मला मा�हत आहे.

मला समाधानकारक�र�या ,काय�प�धती, �वक�प आ�ण �यांचे धोके आ�ण फायदे यांचे तपशील �प�ट केले आहेत.
उज�या / डा�या डो�या�या लेझर आय�रडाॅटाॅमीसाठ� मी माझी सपंणू�, �वत�ं आ�ण ऐि�छक समंती देत आहे.

��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 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
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……………………………………………………………..

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����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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