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Sayın Editör;

Birçok cerrahi branşta olduğu gibi plasik cerrahi 
ameliyatlarında değişik malzemelerin yanısıra bir çok 
özel malzeme ve alet kullanılmaktadır. Plastik cerrahi 
ameliyatlarındaki çeşitliliğin fazlalığı cerrahi enstrüman 
ve ekipmanlara yansımaktadır. Operasyon sırasında 
herhangi bir aksilik ve duraksama yaşamamak için her 
ameliyat için ayrı bir planlama ve malzeme ön hazırlığı 
yapmak kaçınılmaz olmaktadır. Bu malzemelerinin her 
zaman ameliyathanede hazır bulunması en donanımlı 
hastanede bile mümkün değildir. 

Yoğun çalışan bir eğitim kliniğinde her hasta için 
gereken malzeme ve aletleri ameliyathanede kullanıma 
hazır bulundurmak zor ve zaman alıcı bir işlemdir. Bu 
hazırlığı doğru yapmak için yapılacak prosedür öncesi 
cerrah gereken malzeme ve aletleri ameliyathane per-
soneline bildirmesi ve ameliyat öncesi kontrol etmesi 
gerekir. Ancak bu işlem zaman alıcı ve hataya açık bir 
işlemdir. Yoğun hasta sirkülasyonu yaşanan bir klinikte 
hata payı artmakla beraber malzeme kontrolü önemli 
ve zaman alıcı bir prosedür haline gelir.

Kliniğimizde bu malzeme hazırlığının kontrolünü 
sağlamak amacıyla bir kontrol formu kullanılmaktadır. 
Bu form her hasta için bir gün önceden doldurulup 
ameliyathane personeline gönderilir. Malzeme hazırlı-
ğının yanısıra hastanın alacağı anestezi türü, antibiyo-
tik ve DVT profilaksi kontrolü ve gerekirse preoperatif 
hazırlığı böylece atlanmamış olur. Bu şekilde her ame-

liyat sırasında odada bulunması istenilen malzemelerin 
ameliyathane ekibine bildirilmesi ve kontrolü de en uy-
gun şekilde sağlanmış olur.

Doğru malzeme ve cerrahi aletlerin hazır bulundur-
masının yanısıra, bu kontrol form prosedürü operasyon 
sırasında gereksiz malzeme için beklemeleri önlemekte, 
bu sayede operasyon süresini kısaltmaktadır. Bu prose-
dür ameliyathane yi daha verimli kullanmayı mümkün 
kıldığı gibi şüphesiz ameliyat başarısını da olumlu yön-
de etkilemektedir.

Kliniğimizde uyguladığımız bu prosedürü diğer 
meslektaşlarımız ile paylaşmak amacıyla kullanmış ol-
duğumuz kontrol formunu ekte sunuyoruz. (Şekil 1)Bu 
konuda başka kliniklerin önerlileri ve katkıları değerlen-
dirilerek form revize edilip standard bir prosedür haline 
gelebilir.
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Ameliyat Öncesi Hazırlık için Öneri 

Şekil 1. Kullanılan malzeme kontrol formu




