
Syringing and Probing

(�स�रिंजगं आ�ण �ो�बगं)

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

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

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

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

दरू�वनी �मांक …………………………………

                                                               ��णाचे समंतीप�
                                                 

मला मा�या मातभृाषते समजावनू सांग�यात आले आहे क� मा�या / मा�या पा�या�या उज�या/
डा�या/ दो�ह� डो�या�या अ�ू �नचरा करणा�या �णाल�म�ये अडथळा अस�यामळेु डो�यातनू 
पाणी येत आहे. हा अडथळा दरू कर�यासाठ� अ�नूळी म�ये   एक �ोब टाकला जाईल (�ो�बगं)
जेणेक�न अडथळा  दरू होईल. �था�नक �कंवा पणू� भलू देऊन ह� श����या केल� जाऊ शकत.े  
या श����येम�ये एंडो�कोपचा
( Endoscope) पण वापर केला जाऊ शकतो, या श����येम�ये �या नळी म�ये अडथळा  
आहे तो काढून माग� मोकळा कर�याचा �य�न केला जाईल. ह� ���या सपंणू� �कंवा �था�नक भलू
देऊन केल� जाईल. काह� वेळा हा माग� फार आकंु�चत/बार�क (�टेनो�सस) असतो. तसे अस�यास
ने�त�� �यात एक नळी घालनू ठेऊ शकतात . ह� नळी 1-3 म�ह�यांनतंर काढल� जाईल.

● जे�हा साधा अडथळा असतो त�ेहा ह� श����या ९५% लोकांम�ये यश�वी होऊ शकत े 
●  अडथळा दरू झाला नाह� तर श����या प�ुहा करावी लाग ू शकत.े   
●  अ�नु�लकेम�ये गुतंागुतंीचा अडथळा असू शकतो �कंवा अ�नु�लका कदा�चत �वक�सत

झालेल� नसते . काह� वेळा ह� प�रि�थती श����ये�या वेळी ल�ात येत.े �यानतंर दसु�या
श����येची आव�यकता भासू शकत.े

●  श����येनतंर नाकातनू र�त��ाव होऊ शकतो.
●  श����येनतंर अपे�ेपे�ा वेगळा माग� तयार होऊ शकतो आ�ण �या मागा�त सलाईन साचनू

डो�या�या/ पापणी�या आजबूाजलूा सजू येऊ शकते .
● उपरो�त - नमदू केलेल� त�ये जाणनू घेऊन, मी मा�या / मा�या पा�या�या �स�रिंजगं

आ�ण �ो�बगंसाठ� समंती देतो/देत.े

 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.े 

Syringing and Probing Page 1



मला सव� / काह� ��न �वचार�याची सधंी दे�यात आल� आहे आ�ण मला दसु�या ने�त��ांचे मत 
घे�याचा पया�यदेखील दे�यात आला आहे

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 ते 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 / करते 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 ते वाचनू दाख�वले आहे, मला ते समजले आहे आ�ण मा�या सव�
��नांची मला उ�रे �मळालेल� आहेत आ�ण मी माझे 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 नाते ………………………………………………..
प�ा
………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
दरू�वनी �मांक
……………………………………�दनांक………………………………………. 
�थळ ………………………………………………………
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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/ करते 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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