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GİRİŞ
Uygar yaşamın her ajanında olduğu gibi cerrahinin 

de temeli "belli kurallara" uyumdur. Standart fotoğraflama 
plastik cerrahide çok büyük öneme sahiptir 1 . Plastik 
cerrahide yapılan am eliyatların değerlendirilm esinde 
kurallara uyulm aksızın çekilen fotoğraflar, sonucun 
değerlendirilmesinde önemli yanılgılara sebep o labilir2. 
Bu gerekçeler ile aşağıda detaylarını tanımlayacağımız 
yöntem in bu konuda yardım cı olacağını düşündük..

YÖNTEM
H astadan  uygun uzak lık ta  ve standart o larak 

belirlenm iş m esafeye b ir üçayak yardım ı ile fotoğraf

makinesi konumlandırılır. (Şekil 1)
Hastanın duracağı yere üzerine aralarında 45 derece 

açı olacak şekilde 5 farklı yöne bakan ayak izi şekli olan 
bir kağıt yerleştirilir. Her bir yöne bakan ayak izlerinin 
önüne suası ile 1 ,2 , 3, 4 ve 5 rakamları yazılır. (Şekil 2) 
Hasta düz bir şekilde ileri bakar pozisyonda ayakta durması 
ve yerdeki rakamlara 1 den başlayarak her b ir fotoğraf 
ç e k im in d e  b ir  so n ra k i rak am  o la c a k  şe k ild e  
numaralandırılmış ayak izi işaretine uygun gelecek şekilde 
ayaklarını basması ve karşı yöne tam düz olarak bakması 
istenir. S ırasıyla hastanın 5 farklı yönden standart 
fotoğrafları çekilir.
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JtDİTÖRH MEKTUP

TARTIŞMA
Plastik cerrahide fotoğraf çekiminde standartizasyonun 

önemi ve ilgili yöntemler birçok makalede işlenm iştirJ,s. 
Fakat hastanın prcopcratİf ve p o stop er atıf her defasında 
hep aynı pozisyonda olmasını sağlayacak uygun ve kolay 
bir çözüme rastl anam am ıştır. Hasta ile fotoğraf makinesinin 
objektifi arasındaki açı farklı olduğunda fotoğraflar 
kıyaslanırken yanılgılara sebep olabilecektir. Özellikle 
burun ameliyatları gibi ince açılar veya mesafelerin önemli 
olduğu ameliyatlarda ameliyatı değerlendirirken uygun bir 
değerlendirme yapılamayacaktır. Fotoğraf!ama esnasında 
hastanın pozisyonundaki küçük değişiklikler hastanın 
değerlendirme parametrelerinde çok ciddi yanılgılara sebep 
olur. Bu sebepten am eliyat öncesi ve sonrası hastanın 
p o z isy o n u n u n  s ta n d a rd iz a sy o n u  çok önem lid ir. 
Ayrıca fotoğraf çekiminde önemli bir sorun da hastanın 
uygun komutlar ile uygmı pozisyonu almasını sağlamaktır. 
Bu durum uyumu nispeten iyi olan hastalarda bu çok fazla 
sorun olmasa bile uyumu daha zor olabilecek hastalarda 
fotoğraf çekimi oldukça sıkıntı yaratabilmektedir. Bazen 
de fotoğrafı çeken kişinin her seferinde elle hastayı 
konum landırıp  tek rar fo toğ raf m akinesin in  başına 
dönmesine sebep olabilmektedir. Tammladığnnızyöntemde 
her bir pozisyonun bir numarasının olması ve ayak basacak 
alanların ayakkabı şeklinde çizİmlerle belirlenmesinden 
dolayı hastanın kısa ve net komutlar ile doğru konumda 
durması rahatlıkla sağlanabilir. Bunun ilave getirdiği bir 
kolaylık da kamera ile hasta arasındaki açısal ilişkinin her 
seferinde bozulmadan sağlanabilmesidir.

P lastik cerrahın için hastaların  am eliyat öncesi, 
ameliyat sonrası ve olanaklı ise ameliyat esnasında titiz 
bir şekilde fotoğraflarının çekilmesi bilimsel çalışmalarda 
kullanmak amacıyla, hastaların değerlendirilmesi ve izlemi 
vc kendi kişisel gelişimini takip etmek vazgeçilmezdir. 
A y rıc a  u y g u n  f o to ğ r a f îa m a n ın  o la s ı  y a s a l  
değerlendirm elerde b izler için b ir kan ıt niteliği de 
taşıyabileceğini unutmamak gerekir.
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