
Orbital Exenteration
(ऑरबायटल ए�झ�े�ेशन )

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

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

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

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

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

��णाचे संमतीप�

मला मा�या मातभृाषते मा�या डॉ�टरांनी समजावनू सां�गतले आहे क�, मा�या उज�या/डा�या डो�या�या
खोबणीला ( Orbit) कक� रोग / इतर आजार झाला आहे. हया आजारातनू जीव वाचव�यासाठ� आ�ण हया आजारावर
�नय�ंण �मळव�यासाठ�, मला ‘ऑरबायटल ए�झ�े�ेशन ‘ ( डोळा, डो�यांची खोबणी व लगतचा भाग काढ�याची
श����या ) कर�याची आव�यकता आहे. ह� श����या सपंणू� भलू देउन कर�याची आव�यकता आहे. �या
श����येमधे सपंणू� डोळा आ�ण खोबणीभोवतीचा भाग, �या जवळील �ट�य ु(पे�रऑरबायटल �ट�य ु), मांसपेशी,
नस, चरबी काढ�याची गरज आहे (रोगा�या �या�तीनसुार रोग��त �ट�य ुकाढ�यात येईल). श����येनतंर जखम
पणू�पणे भर�यानतंर, मला चेहरा नीट �दस�यासाठ� ,कृ��म डोळा बसव�याची आव�यकता भासेल.

श����येनतंर �ट�य ुस�ूम ज�ैवक तपासणीसाठ� (�ह�टोपॅथॉलोजी) पाठ�वला जाईल आ�ण चाचणी�या
प�रणामावर आधा�रत काह� अ�त�र�त उपचारांची मला नतंर गरज  पडू  शकत.े

श����येसबं�ंधत �कंवा भलू दे�याशी �नगडीत सभंा�य गुतंागुतंी

●  र�त��ाव
● जतंसुसंग� 
● उव��रत रा�हलेला �कंवा परत उ�भवलेला आजार
● सायनो-ऑरबायटल ( Sino-orbital) �फ�चलुा तयार होणे
● डो�या�या सभोवतालची �वचा आ�सणे 
● भवुईची पातळी बदलणे
● अपवादा�मक प�रि�थतीत म�दमुधील �वाची (सेरे�ो�पायनल �लईुड)  गळती होणे.

उपचारादर�यान काह� वेळा अनपे��त प�रि�थती उ�भवू शकत ेयाची मला क�पना �दल� आहे. अशा वेळी मळू
�नदान करताना आ�ण उपचार ठर�वताना �नि�चत केले�यापे�ा वेगळी  श����या �कंवा ���या तातडीने
कर�याची गरज �नमा�ण होत.े अशा प�रि�थतीत आव�यक सव� जा�ती�या ���या व श����या कर�याची
मा�यावर उपचार करणा�या डॉ�टरां�या चमलूा मी �वनतंी करत आहे आ�ण अ�धकार देत आहे.

मी समंती देतो/देत ेक� श����या कर�यासाठ� आव�यक ती भलू मला दे�यात यावी.
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मी समंती देतो/देत ेक� आव�यक असणार� औषधे/ �व / र�त/ र�ताचे घटक मला दे�यात यावेत

मी समंती देतो/देत ेक� माझी ओळख व खाजगी मा�हती उघड न करता, या श����येब�दलची मा�हती, फोटो,
�च�ीकरण , व�ैयक�य न�द�चा वापर व�ैयक�य सशंोधन, व�ैयक�य अ�यास �कंवा व�ैयक�य �काशनासाठ�
उपयोगात आण�यास माझी हरकत नाह�. तसेच मा�या श����येनतंर�या तपासणी दर�यान व�ैयक�य न�द�,
फोटो, �च�ीकरणा�या न�द� व�ैयक�य सशंोधनासाठ� वापरायची परवानगी देत आहे.

मला माझ ेसगळे ��न/ शकंा �वचार�याची सधंी �दल� गेल� आहे तसेच दसु�या डॉ�टरांचा स�ला घे�याचा पया�यह�
�दला आहे.

मला याची जाणीव आहे क� ह� श����या चांग�या हेतनेू केल� जात आहे व �या�या प�रणामांची हमी देऊ शकत
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,
�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.

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.

��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 …………………….

डॉ�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.

डॉ�टरांचे नाव व सह�……………………………………………………………………………….

�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 …………………….

4


