
Laser Indirect Ophthalmoscopy (LIO)
[लेझर इन�डरे�ट ऑ�थ�ॅमो�कोपी (एल आय ओ )]

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

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

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

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

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

ह� मा�हती त�ुहाला दे�यात येत ेआहे क�, जेणेक�न त�ुह� या लेझर इन�डरे�ट ऑ�थ�ॅमो�कोपी (एल आय
ओ ) उपचारप�धतीब�दल यो�य �नण�य घेऊ शकाल. समंती दे�याआधी या उपचारप�धती सबं�ंधत शकंा/
��न त�ुह� तमु�या ने�त��ांना �वचा� शकता.

एल आय ओ उपचाराचे संकेत

डोळा हा एक कॅमे�यासारखा आहे. जसे कॅमे�याची ले�स व समोरचे शटर काय� करतात तसेच डो�या�या
समोरचा भाग व�तचुी ��तमा क� ��त करतो आ�ण  डोळया�या आतम�ये जाणारा �काश �नय�ं�त करतो.
डोळया�या मागचा पडदा (�ि�टपटल) कॅमे�या�या �फ�मसारखा असतो.  जसे कॅमे�याची �फ�म काय�रत नसेल
तर ��तमा (Picture) तयार होत नाह� तसेच मागचा पडदा काय�रत नसेल तर डोळयांना ��तमा �दसणार नाह�.

LIO �वारे पड�याचा पणू� पर�घ लेझर करता येतो. �ि�टपटला�या प�रघावर�ल आजार जसे लॅ�टस �डजनरेशन
आजबुाजलूा असलेले �छ� �कंवा �ेक �या�यामळेु पडदा सरकू शकतो (Retinal Detachment) त ेLIO �वारे
बदं करता येत.े तसेच LIO मळेु �ि�टपटलाचे (रे�टनाचे) पणू�पणे र�तगोठण (फोटोकोए�यलेुशन ) जा�त
�भावीपणे होत ेजे ि�लट-लॅ�प लेझर मशीन�दारे होऊ शकत नाह�.

LIO चे संभा�य फायदे

एलआयओ ने केलेले लेझर उपचार �ि�टपटलाला (रे�टना) घ�ट �चकटवनू ठेवतात . �यामळेु �ि�टपटल
�नसटणे  (Retinal Detachment)  व भ�व�यात येणारे अधं�व टाळता येत.े

या उपचारप�धतीत डो�याची बाहुल� थ�ब टाकून मोठ� करतात. एलआयओ �वारे �ि�टपटला�या पर�घावर
लेझर उपचार करतात. �ि�टपटला�या प�रघापय�त त ेपोहोचत अस�यामळेु �ि�ट�े�/ ��ट�ची �या�ती  (Field
of vision) थोड ेकमी होऊ शकत.े ��ट�चा आवाका थोडा कमी होऊ शकतो. रा�ी कमी �दस ूशकत ेपण बहुतांश
लोकांना �याचा �वशषे �ास होत नाह�.
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LIO साठ� पया�यी उपचार

�ायो उपचारामधे एका  �ोबने  तयार होणा�या बफा�ने �ि�टपटला�या प�रघावर�ल आजारांचे उपचार करतात.
आध�ुनक उपचारप�धतीनसुार स�यि�थतीत बहुतांश ने�त�� LIO �दारे  उपचार करतात.

LIO चे धोके आ�ण गुंतागुंती

लेझर कर�यापवू� या उपचारप�धतीचे फायदे, धोके �कंवा गुतंागुतं ��णांनी समजावनू घेतले पा�हजेत.
एलआयओ म�धल धोके फारच मया��दत आहेत. काह� �माणात डोळयां�या आतील भागात दखुापत होऊ
शकत ेआ�ण ��ट� कमी होऊ शकत.े श����या वा औषधे देऊन या गुतंागुतंीचा इलाज करावा लागतो.

लेझरमळेु जा�तीत जा�त लोकांम�ये �ि�टपटलाचे �नसटणे टाळता येत.े या उपचारप�धतीचा उ�धेश
�ि�टपटल सरकणे आ�ण अधं�व येणे हे टाळ�यासाठ� असला तर� सव�  �य�न क�नह� परत �ि�टपटल �नसटू
शकते
तसेच �यात नवीन �छ�े �नमा�ण होऊ शकतात. फेरतपासणीसाठ� यावे लागत ेआ�ण काह� ��णांम�ये लेझर
प�ुहा करावे लाग ूशकत.े

LIO उपचारप�धतीचे धोके व �ि�टपटला�या मळू आजाराशी �नग�डत असलेले धोके

1. उपचार क�नह� काह� ��णाम�ये �ि�टपटल �नसट�याचा धोका अस ूशकतो
2. डोळया�या अतंरभागात र�त��ाव होणे.
3. काच�बदंू
4. डो�याचा दाब (IOP) कमी होणे
5. बबुळुावर / ने�पटलावर जखम होणे.
6. रंगीत प�रपटलावर (Iris) इजा होणे
7. ने��भगंाला इजा होऊन मोती�बदं ूहोणे.
8. ��ट� कमी होणे, अधं�व येणे  �कंवा डोळा गमावणे
9. ��ट�ची �या�ती  कमी होणे.
10. बबुळुावर धरुकटपणा येणे.
11. डोळयाचा र�त�वाह कमी होऊन ��ट� कमी होणे �कंवा अधं�व येणे.

��णाचे संमतीप�

मी इथे नमदू करतो/करत ेक� मा�या  ने�त��ांनी मा�या डोळयाचा आजार व �यावर�ल उपचारप�धतींची
�व�ततृ चचा� मा�याशी केल� आहे. या उपचारप�धतीचे फायदे,तोटे,जो�खमा ,सभंा�य गुतंागुतंी आ�ण LIO  चे
पया�यी उपचार, मला मा�या ने�त��ांनी समजावनू सां�गतले आहेत. मा�या सव� ��नांची समाधानकारक
उ�रे �दलेल� आहेत. मला क�पना आहे क�, या उपचारप�धतीने भ�व�यात येणारे अधं�व टाळता येईल अशी
हमी देऊ शकत नाह� तसेच भ�व�यात परत या उपचारप�धतीची/ श����येची गरज पडू शकत.े

हे  LIO  चे  समंतीप� सह� करताना मी असे नमदू करतो / करत ेक� मला या समंतीप�ाची �त �मळू शकते
याची मला क�पना आहे. या उपचारप�धतीचे फायदे,तोटे,जो�खमा ,सभंा�य गुतंागुतंी आ�ण LIO  चे पया�यी
उपचार, मला मा�या ने�त��ांनी समजावनू सां�गतले आहेत
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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.

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

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