
Trabeculotomy with Trabeculectomy

(�ॅबे�यलुाॅटाॅमी वीथ �ॅबे�यलेु�टामी)

�ी/�ी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�धती

मला मा�या डॉ�टरांकडून सांग�यात आले आहे क� मा�या पा�याला काच�बदंचेू �नदान झाले आहे आ�ण जर तो
उपचार न करता तसाच रा�हला तर बहुधा मा�या पा�याची ��ट� कमी हो�याची श�यता असनू �यामळेु अधं�व
ये�याची दाट श�यता आहे. काच�बदं ू�हणजे डो�याचा दाब (intraocular pressure) वाढणे �याकर�ता मलुांम�ये
श����या करणे आव�यक असत.े �यामळेु डो�याचा दाब �नय�ं�त राहणे आ�ण ��ट� जतन करणे श�य होत.े
मा�या ने�त��ांनी मला मा�हती �दल� आहे क� ह� श����या मा�या पा�या�या डो�यातील दाब �नय�ं�त
कर�यासाठ� आव�यक आहे कारण हा दाब द�घ�काळ वाढ�यामळेु डोळा व म�दलूा जोडणा�या नसेवर (Optic Nerve)
द�ुप�रणाम होऊ शकतात �यामळेु ��ट� कमी होत ेआ�ण अधं�व येऊ शकत.े ह� श����या यश�वी झा�यास,
��णा�या डो�यांमधील दाब कमी होतो. काच�बदंमूळेु भ�व�यातील होणारा ��ट�दोष टाळता येऊ शकतो.
श����येचा उ�देश दाब �नय�ं�त करणे आ�ण ��णाची ��ट� जतन करणे हा आहे, कारण काच�बदंमूळेु गमावलेल�
��ट� पवू�वत होऊ शकत नाह�.

गुंतागुंती (complications)

कोण�याह� श����ये�माणे, काच�बदं ूश����येशी सबं�ंधत जो�खमा देखील आहेत. उदाहरणाथ�, श����येमळेु
��णा�या डो�या�या दाबावर �नय�ंण रा�हलच असे नाह�, �यासाठ� श����येनतंर औषधे �कंवा अ�धक/अ�य
उपचारांची आव�यकता भास ूशकत.े ��येक सभंा�य गुतंागुतं या समंतीप�ात समा�व�ट केल� जाऊ शकत नाह�
परंत ुकाच�बदं ूश����येनतंर उ�भवले�या जो�खमांची उदाहरणे खाल� नमदू केलेल� आहेत. �या गुतंागुतंी काह�
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�दवस, आठवड,े म�हने �कंवा काह� वषा�नतंरस�ुधा उ�भव ूशकतात. �यां�यामळेु ��ट� कमी होऊ शकत े�कंवा
अधं�व येऊ शकत.े �हणनू श����येनतंर वेळोवेळी फेरतपासणी  करणे अ�नवाय� आहे.

सपंणू� उपचारानतंरह� डो�या�या दाबावर ल� ठेव�यासाठ� आ�ण इतर काह� सम�या अस�यास �यांचे �नदान
हो�यासाठ� डो�यांची �नय�मत तपासणी करणे आव�यक असत.े तसेच, मलुांचे डोळे हे �वकसनशील अस�यामळेु,
डो�या�या दाबावर परेुसे �नय�ंण ठेव�यानतंरह� अनकूुल ��ट� �ा�त कर�यासाठ� वेळोवेळी फेरतपासणी आ�ण
उपचारांची आव�यकता असत.े

या आजारा�या ती�तमेळेु ब� याचदा मलुाचे बबुळु (ने�पटल/Cornea) धरुकट �कंवा पांढरे होऊ शकत.े हा
पांढरटपणा श����येनतंर जाऊ शकतो �कंवा कधीकधी हा कायम�व�पी राहू शकतो. अशा प�रि�थतीत मलुाची
��ट� सधुार�यासाठ� ने�पटल ��यारोपणाची (Corneal Transplant) आव�यकता भास ूशकत.े

श����येनंतर�या गुंतागुंती

1) श����येनतंर  डो�याचा दाब कमी न झा�यास एक वा अ�धक श����या (लवकर/उ�शरा) आव�यकतनेसुार
करा�या लाग ूशकतात.

2) ��ट� कमी होऊ शकत.े मोती�बदं ूहोऊ शकतो. �यामळेु ��ट� कमी होत ेपरंत ूमोती�बदंवूर श����ये�वारे �यावर
उपचार केले जाऊ शकतात.

3) काच�बदं ूश����येनतंर डो�याचा दाब गरजेपे�ा खपू जा�त �कंवा खपू कमी दाब झा�यास �यासाठ� इतर
आव�यक उपचार �कंवा श����येची गरज भास ूशकत.े

4) डो�यात र�त��ाव.

5) द�घ�काळ लालसरपणा आ�ण सौ�य वेदना यामळेु द�घ�काळ सजू राहू शकत.े

6) डो�यात चरुचरु �कंवा अ�व�थता कायम राहणे.

7) श����या केलेल� असनूह�, डो�याम�ये सतत होणा�या झीजेमळेु होणाया� म�य� बदलांमळेु (Degenerative
Changes) , ��ट� कमी होऊ शकत.े

8) जतंसुसंग� झा�यास (लवकर �कंवा कालांतराने) वेदना, लालसरपणा आ�ण ��ट� कमी होऊ शकत.े

9) �व�चत �सगंी, कायम�व�पी अधं�व येऊ शकत.े

10) श����येदर�यान वापर�यात येणा�या ॲ�ट�मेटाबोलाईट औषधांमळेु गुतंागुतंी, बबुळुावर�ल अ�तद�ुप�रणाम,
�लेबला [डो�या�या पांढ�या भागावर�या पाप�ूया खल� तयार केलेला फुगवटा,�या माग� डो�यातील पाणी

( ॲ��ह�यस �यमूर) वाहत]े �छ� पड�याचा धोका आ�ण �लेब सबं�ंधत ससंग�.

11) श����ये�या जागी डो�या�या वर�ल पापणीखाल� डो�या�या पांढ�या भागावर�या पाप�ूयाखल�

(conjunctiva)  तयार केलेला पांढरट फुगवटा (�लेब) �दसनू येतो, िजथनू अ�त�र�त �व (ॲ��ह�यस �यमूर)
वाहून नेला जातो.

12) श����येनतंर डो�यांची पापणी पडणे/खाल� येणे.
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13) बबुळुावर (ने�पटलावर) सतत सजू ये�याने ने�पटल ��यारोपण (Corneal Transplant) कर�याची गरज
भास ूशकत.े

ह� श����या सपंणू� भलू देऊन केल� जात,े �यात ब�धर�करणानतंर�या गुतंागुतंीह� समा�व�ट केले�या आहेत.
सपंणू� भलू दे�या�या द�ुप�रणामांम�ये जीवघे�या गुतंागुतंी आ�ण म�ृयचूी श�यता असत.े

��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�ा …………………………………………………………………………………………..

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

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�……………………………………………………………………………….
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�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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