
Enucleation with Implant

(इ�यिु�लएशन �वथ इ��लांट)

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

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

वडील/पती/आईचे नाव …………………………………………………

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

��णाचे संमतीप�

मा�या / मा�या पा�या�या उज�या / डा�या डो�यात अनसै�ग�क वाढ होत अस�याचे �कंवा गाठ (�यमूर)
अस�याचे मला समजेल अशा भाषते सपंणू� मा�हती दे�यात आल� असनू जर ती काढल� नाह� तर ती शर�रा�या
इतर भागात पस� शकत ेआ�ण माझा / मा�या पा�याचा जीव धो�यात येऊ शकतो. डो�या�या नसेसह (Optic
nerve) सपंणू� डोळा काढून टाकणे श����येम�ये समा�व�ट आहे. श����येदर�यान, �र�त पोकळीत (empty
socket) इ��लांट �हणजेच कृ��म साचा बस�वला जातो.

इ��लांट ब� याच साम�ीम�ये उपल�ध आहे जे स�छ� (porous)  आ�ण �छ� नसलेले (non-porous)  रोपण अशा
दोन �कारांम�ये �वभागले गेले आहेत. स�छ� रोपण डो�यामधे ततंमूय पेशी व र�तवा�ह�यांचे जाळे तयार
कर�यास मदत करत ेआ�ण �यामळेु इ��लांट �नघनू येणे �कंवा आप�या जागेव�न सरक�याचे �माण कमी
असत.े तथा�प, या सा�यांमधे एक खडबडीत प�ृठभाग अस�यामळेु तो बाहे�न �दसनू ये�याची श�यता असत.े
परंत ू�छ�रह�त रोपणात इ��लांट �नघनू ये�याचे आ�ण सरक�याचे �माण जा�त असनू इ��लांट बाहे�न
�दस�याचे �माण कमी आहे. श����येनतंर मला/मा�या पा�याला डो�याचे बा�य�प जतन कर�यासाठ� कृ��म
डोळा बसवावा लागेल.

श����या केले�या डो�यातील ��ट� कायमची जाते आ�ण भ�व�यात ने�दानातनू �मळालेला डोळा ��यारोपण
क�नह� �याची ��ट� पवू�वत केल� जाऊ शकत नाह�. �ह�टोपॅथोलॉजी �हणजेच शर�रातील पेशींचा स�ूम अ�यास
क�न अ�ंतम �नदानाची खा�ी होईल. �ह�टोपॅथोलॉजी�या सशंोधन व अ�यासानसुार, केमोथेरपी �कंवा
रे�डओथेरपी�या �व�पात अ�त�र�त उपचार आव�यक असू शकतात. काह� द�ुम�ळ �सगंी, सशं�यत कक� रोग/
कक� रोगस�ष ल�णे ह� ससंग�ज�य �कंवा ज�मजात अस�याचे �ह�टोपॅथोलाॅजी तपासणी के�यास आढळू शकत.े

�नदाना�या उ�देशाने श����ये�वारे �कंवा सईु�या मदतीने गाठ�चा तकुडा काढ�याचा पया�य आ�ण �यासंबधंीचे
धोके मला समजावनू सां�गतले आहेत. �या गुतंागुतंींना सव�साधारणपणे सामोरे जावे लागत े�याम�ये भलू
�द�याने होणा�या गुतंागुतंी, र�त��ाव, जतंसुसंग�, �यमूर पणू� न �नघणे �कंवा गाठ प�ुहा उ�भवणे यांचा समावेश
आहे.

इ��लांट �नघनू येणे �कंवा आप�या जागेव�न सरकणे आ�ण डो�या�या पोकळीतील (socket) पेशी सकूुन जाऊन
खोबणी लहान होणे �यासार�या साचारोपण/इ��लांट सबं�ंधत गुतंागुतंी होऊ शकतात, �यामळेु कृ��म डोळा
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बस�वणे श�य होत नाह�. कृ��म डो�यासह सव��कृ�ट व श�य तवेढे चांगले बा�य�व�प दे�यासाठ� सव� �य�न
केले जातात तसेच कृ��म डो�या�या हालचाल� सामा�य डो�याइत�या चांग�या असतीलच असे नाह�.

कृ��म डो�याची काळजी आ�ण �व�छता मह�वपणू� आहे आ�ण आव�यकतनेसुार कृ��म डोळा बदल�याची
वेळोवेळी गरज पडू शकत ेहे मला समजावनू सांग�यात आले आहे.

श����येदर�यान, दसु� या डो�याची तपशीलवार तपासणी केल� जाईल. दसु�या डो�यात एखा�या आजाराचे
�नदान झा�यास तो डोळा वाच�व�यासाठ� कोण�याह� आव�यक �या उपचारप�धतीसाठ� तयार अस�याची आ�ण
ती उपचारप�धती कर�याची डॉ�टरांना मी पणू� परवानगी देत आहे. मला ��णालयात �नय�मत फेरतपासणीसाठ�
येणे मह�वाचे आहे हे मा�हत आहे.

मी या�वारे समंती देत आहे क�,डाॅ. ………………….................... आ�ण त े/ स�ंथा मा�या उज�या / डा�या
डो�याला काढून टाक�याची श����या कर�यासाठ� कम�चार�, सहकार� �कंवा सहा�यक �हणनू �नय�ुत क�
शकतात.

मला हे �प�ट केले गेले आहे क� उपचारादर�यान, �थम �नदाना�या वेळी सां�गत�या गेले�या गुतंागुतंीं�या
श�यत�ेय�त�र�त �कंवा �यापे�ा �भ�न अशी आकि�मक प�रि�थती उ�भव ूशकत े�यास श����या आ�ण
आप�काल�न उपचारप�धतीची आव�यकता भास ूशकत.े �हणनूच, मी उपरो�त �नय�ुत त�� आ�ण �यां�या
सहका�यांना अशी अ�त�र�त श����या �कंवा उपचारप�धती कर�याची �वनतंी करत आहे आ�ण �यांस समंती
देत आहे.

मी श����येसाठ�  आव�यकतनेसुार सपंणू�/ �था�नक (डो�याला) भलू व भलु�चे औषध वापर�याची संमती देत
आहे.

मी अशा औषधांचा वापर, �ला�मा (र�तातील �पवळसर �व) �कंवा र�तस�ंमण �हणजेच र�त देणे  �कंवा
आव�यक असे इतर कोण�याह� उपचारप�धती आ�ण श����येसाठ� पणू� समंती देत आहे.

मी व�ैयक�य सशंोधन, श�ै�णक उ�द��ट आ�ण व�ैयक�य �नयतका�लकां�या �काशनासाठ� व�ैयक�य न�द�,
छाया�च� काढणे �कंवा ���येचे �च�ीकरण करणे यास समंती देत आहे परंत ुमाझी/मा�या पा�याची ओळख
�च�ा�वारे �कंवा �यां�याबरोबर असले�या वण�ना�मक मजकूरा�वारे �कट केल� जाऊ नये.

पढु�ल दोन ने�त�� ………………………………….. व ………………………………………….. �यांनी
माझ/ेमा�या पा�याचे डोळे तपासनू ह� श����या कर�याचा स�ला �दला असनू मी �यांचे मत �ा�य ध�न ह�
श����या कर�याची समंती देत आहे.

मला आजारासबंधंीत कोणतहे� ��न �वचार�याची सधंी दे�यात आल� आहे आ�ण मला अजनू एका ने�त��ांचा
स�ला घे�याचा पया�य देखील दे�यात आला आहे.

मला पणू� मा�हती आहे क� ह� श����या चांग�या उ�देशाने केल� जात आहे आ�ण श����येचा जो प�रणाम होईल
�याब�दल कोणतीह� हमी �कंवा आ�वासन �दले गेलेले नाह�.

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.
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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

……………………………………………………………..

पालकाचे नाव……………………………………………………………………………………….

��णाशी नात े………………………………………………..

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

……………………………………………………………………………………………………

दरू�वनी �मांक……………………..�दनांक……………………

�थळ ………………………………………………………

सा�ीदार �मांक १ सा�ीदार �मांक  २

सह� …………………….. सह� ……………………..

नाव ………………………. नाव ………………………
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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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