
 

 

YANIK TEDAVİ MERKEZİ İÇİN HASTA 

BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ 

Doküman Kodu HD.RB.250 

Yayın Tarihi 26.12.2016 

Revizyon No 0 

Revizyon Tarihi 0 

Sayfa No           1 / 2 

 
PROTOKOL NO: 

 

ADI SOYADI: 

 

CİNSİYETİ: K      E  

 

 Hastanemiz yanık tedavi merkezinde, yatan hastaların tedavisi Çocuk Cerrahisi kliniğinde görevli 

hekimler, hastanemizde görevli Plastik Cerrahi uzmanları, yanık tedavi merkezinde görevli hemşireler tarafından 

oluşan bir ekip tarafından yürütülmektedir. Gerekli görüldüğünde hastanemizde görevli diğer branşlardan 

hekimlerin bilgisine başvurulmaktadır. 

Yanıklar çocukluk yaş grubunda kazalara bağlı ölümlerin en önemli nedenlerindendir. Yanık nedeni ile 

derinin zarar görmesi, oluşan hasarın genişliği ve derinliği ile ilişkili olarak ciddi klinik sonuçlar doğurur. Yanık 

olgularında hasarı belirleyen etkenler; ısının derecesi, temas süresi, derinin kalınlığı ve ne ile yandığıdır. Sıcak 

sıvı yanıkları genellikle yüzeyselken, alev ve elektrik yanıkları daha derin olmaktadır. 

Yanıklarda etkilenen alan lokal olsa da yanığın etkisi sistemiktir. Vücut direncinin etkilenmesi, vücudu 

enfeksiyonlara karşı koruyan bariyerlerin bozulması, ortamda duman varsa solunum sisteminin etkilenmesi, 

elektrik yanıklarında kalpte ritim bozukluklarının gelişebilmesi ve olası sinir hasarına bağlı nörolojik 

patolojilerin oluşabilmesi akut dönemde karşılaşılabilecek önemli problemlerdir. Orta ve uzun vadede ise 

amputasyonlar ve buna bağlı organ kayıpları, eklem hareketlerinde kısıtlılık ve fonksiyon kayıpları, estetik 

problemler ve psikolojik sorunlar görülmektedir. 

Yanıklar etkenlerine göre; sıcak sıvı yanıkları, alev yanıkları, elektrik yanıkları, sıcak cisim temas 

yanıkları ve kimyasal yanıklar olarak sınıflandırılırlar. Çocuklar genel olarak değerlendirildiğinde en sık sıcak 

sıvı yanıkları, bunu takiben alev ve elektrik yanıkları görülür.  

 

Yanık merkezine yatış endikasyonu konularak yatırılan hemen her hastaya damardan sıvı tedavisi ve 

gerekli ilaçlar başlanır. Yanık merkezine yatırılarak tedavi edilen tüm hastalarda yanığın nedeni, yeri, yaygınlığı, 

derinliği, hastanın yaşı ve yandaş hastalık mevcudiyetine bağlı olarak az veya çok hayati tehlike gelişebilir. 

Yanık için alternatif tedavi yöntemi yoktur. 

Vücut yüzeyinin %20 ve daha fazlasının 2. ve 3. Derece yanığı ciddi derecede hayati tehlike oluşturur. Bu tip 

yanıklar ağır yanıklar grubunu oluşturur. 

Tedavinin Faydası: Hastanın hayatını kurtarmak ve estetik olarak daha iyi görünmesini ,  fonksiyonel işlem 

yapmasını sağlamak. 

Uygulanacak prosedür: 

Ağır yanık olgularında hava yolu desteği sağlandıktan sonra ilk 24 saat içerisinde uygun sıvı tedavisi şarttır.  

İdrar çıkışı için sonda uygulaması yapılıp çıkan idrar miktarı izlenecektir. Hasta tolere edebilirse ağızdan 

beslenme başlanacaktır. Eğer hastada solunum yolu ile sıcak havanın solumasına bağlı akciğer hasarlanması da 

var ise solunum destek cihazı ile solunum fonksiyon desteği yapılması gerekebilir. Bu yoğun bakım ile ilgili 

diğer ek destek tedavileri de içerebilir. Ağır yanık hastalarda bu noktadan sonra hayatı tehdit eden 2 faktör 

vardır. Birincisi enfeksiyon riskinin artmış olması ve ikincisi kilo kaybı nedeniyle yara iyileşmesinin olumsuz 

etkilenmesidir. Doktorunuz her iki durumla mücadele için gerekli önlemleri alacaktır. Bunlar ağır yaraların 

uygun tıbbi malzemelerle kapatılıp yeterli yara bakımını sağlamaktır. Günlük pansuman değişimleri ve 

dezenfektan küvet içinde vücudun tamamının yıkanması iyileşme sürecinin parçalarıdır. Ölü dokuların 

temizlenmesi cerrahi bir veya birden fazla müdahaleyi gerektirecektir. Deri kaybı olan geniş alanların vücudun 

yaralanmamış diğer bölgelerinden alınacak deri yamaları ile tedavisi yapılacaktır. Eğer vücutta yeterli alan yoksa 

doktorunuz 

alternatif seçenekleri denemek isteyebilir. Bunlar sentetik deri eşdeğerleri uygulaması yada hasta yakını olan 

diğer insanlardan doku uygunluğu şartı ile geçici deri örtüsü sağlanması işlemleridir. Yanığın genişliğine göre 

tam iyileşme aylarca sürebilir. Yapılacak cerrahi işlemlerin süresi 30 dakika ile 3 saat arası 

değişebilmektedir. 
Müdahalenin potansiyel riskleri ve komplikasyonları: Yanık tedavi kompleks bir süreç olup pek çok farklı 

girişime ait riskler vardır. Bunlar sırası ile şöyledir; 

1-Eskarotomi: Boyun, göğüs, karın, kollar ve bacakların çepeçevre derin yanıklarında solunumu kolaylaştırmak, 

damar ve sinirlerin sıkışmasını önlemek için ölü dokuların boylamasına kesilmesidir. Bu işlem anestezi altında 

yapılır. İşlem sırasında ve sonrasında bir miktar kan kaybı, enfeksiyon, damar, sinir ve tendon yaralanması 

olabilir. 

2-Fasyotomi: Elektrik yanıkları veya çok derin (3. ve 4. derece) yanıklarda kollar ve bacaklarda damar ve 

sinirlerin sıkışmasını, kollar ve bacakların gangrene gitmesini önlemek için özel kesi şekilleri ile ölü dokuların 

kaslara kadar yapılan kesisi işlemidir. Bu işlem sırasında kan kaybı, enfeksiyon,damar, sinir tendon 

yaralanmaları olabilir. 
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3- Trakeotomi: Yüz ve boyunun derin yanıklarında, solunum yolları yanıklarında hastanın nefes alabilmesi için 

trakeotomi denilen boyunda küçük bir kesi yapılarak solunum yollarına tüp takılması işlemi yapılabilir. Bu işlem 

sırasında, kanama, sinir hasarı, ses telleri felci, yemek borusu hasarı olabilir. 

4- Eskarektomi ve debridman: Ölü dokuların temizlenmesidir ve farklı metodlar kullanılır. En basit yöntem 

bisturi ya da özel dermatom cihazı ile yapılanıdır ve bu belirli miktar kanamaya yol açar ve bu nedenle kan nakli 

gerektirebilir. Daha özel ve teknik cihazların kullanıldığı debridman metodlarında isekan kaybı daha az 

olabilmektedir. 

5- Deri greft uygulamaları: Yanıksız alandaki sağlam derilerden alınan dokular yanıklı alanların onarımında 

kullanılabilir. 

6-İyileşme sonrasında hastanın vücudunda kalıcı hasarlar, uzuv kayıpları, yara ve yanık izleri olabilir ve bunlar 

kalıcı olabilir. 

7- Kan tranfüzyonları: Yanıklı hastada kan eksikliği sıkça görülür ve bu yara iyileşmesini olumsuz etkiler bu 

nedenle doktorunuz uygun gördüğü hallerde kan nakli yapılmasını sağlar kan nakilleri alerjik reaksiyon, hastalık 

nakli gibi ek riskler taşır. 

8- Böbrek yetmezliği: Ağır yanıklı hastalarda görülen bu durum pek çok sebebe bağlı olarak gelişir yanığın 

ağırlığı ile oluşma riski doğru orantılıdır. Bu yüzden hastaya geçici diyaliz uygulamaları ihtiyacı doğabilir. 

9- Kalp ritim bozulmaları: Özellikle elektrik yanıkları sonrası kalp iletim ritmi bozukluğu görülebilir. Yakın 

takip gerektirir. 

10- Uzak organlarda toksik etkiler: Kimyasal maddelerle olan yanıklarda kimyasal maddenin içeriğine bağlı 

olarak toksik yani zehirleyici etkiler oluşabilir ve çoklu organ yetmezliği ile ölüme sebebiyet verebilir. 

11- Ani aşırı kanamalar: Özellikle elektrik yanıklarından sonra aşırı doku harabiyetine bağlı olarak ana 

damarlardan kendiliğinden yırtılmaya bağlı ani kan kayıpları olabilir. Bu riskleri doktorunuz gerekli önlemleri 

alarak önlemeye çalışır. 

12- Sepsis: Enfeksiyon tüm vücuda yayılması sepsis olarak bilinir ve yanıkta en önemli ölüm sebebidir. 

Doktorunuz tüm iyileşme sürecinde enfeksiyon ile mücadelede gerekli önlemleri alacaktır, ancak tüm önlemlere 

rağmen vücudun savunmasındaki zafiyetin fazla olduğu hallerde sepsis görülebilir ve bu ölüme sebebiyet 

verebilir. 

13. Yanığın adli olay olması, yara iyileşmesinin takibi ve ileride yapılacak bilimsel çalışmalarda kullanılabilecek 

olması nedeniyle kimliğimin gizli kalması şartı ile yanık alanlarımın fotoğraflanmasını ve arşivlenmesini kabul 

ediyorum. 

14. Hastaya Santral Venüs Katateri takılabilir.Buna bağlı olarak kanama, enfeksiyon, komşu organlarda 

yaralanma gibi komplikasyonlar görülebilir. 

 Yanık ve ameliyat sonrası gelişen izlerde yara iyileşmesi en az 6 ay devam etmekte ve yıllarca 

sürebilmektedir. Özellikle hasta taburcu olduktan sonra ilk aylarda daha da belirginleşmekte kızarıklıklarda, 

kaşıntılarda ve hareket kısıtlılıklarında artma meydana gelmekte olup yara iyileşmesinin doğal sürecidir. Deri 

yaması ameliyatının ve derin yanık izlerinin tamamen kaybolması tıbben mümkün olmayıp daha sonra izlere 

yönelik yapılan tedaviler en aza indirmeyi amaçlamaktadır. Bu nedenle farklı tedavi yöntemleri bulunmaktadır. 

Hastaların ayaktan tedavi gördüğü dönemlerde polikliniğimizde bilgi verilmekte ve hastanemiz tedavi prensipleri 

uygulanmaktadır.  

Eğer hasta bütün bu işlemleri kabul etmeyecek ise karşılaşacağı olası sonuçlar: 

Görüldüğü üzere ağır yanık takibi ve tedavisi zor bir tablodur. Eğer hasta yakını tedaviyi kabul etmezse tüm 

riskleri almış ve hastanın hayati tehlikesini artırmış olacaktır. Yanık tedavisi profesyonel bir ekip işi olduğundan, 

bu yardımı almayan hasta tüm olası sonuçları kabullenmiş olacaktır. Bu sonuçlar böbrek yetmezliği sepsis ve şok 

nedeniyle ölümdür. 

Tüm bunlar bana Dr. …………………………… tarafından yüz yüze anlatıldı. İstediğim tüm soruları sordum, 

gerekli cevapları aldım. Hastamın yanık kliniğine 

yatışını kabul ediyorum. 

 

Hasta yakını Adı ve soyadı:                            Doktor adı soyadı unvanı: 

 

İmza :                                                                                                               İmza : 

 

Tarih/Saat:                               Tarih/Saat 

 


