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SUMMARY: Burns is one of the most common 
types of injuries. Burns is the trauma of the 
skin or other tissue caused mainly by the high 
temperatures, radiation, radioactivity, electricity, 
friction or contact with chemicals. Not only 
does the patient’s health suffer, but also the 
external appearance on which the mood of man 
directly depends, the sense of autonomy and 
his psychological comfort. Treatment of burns 
and their consequences is a severe physical 
and moral test for most patients, whether 
sunbathing, thermal or chemical burning. The 
importance of the aesthetic component of the 
treatment is that it determines the quality of the 
patient’s future life.
The aim of our work is to study modern 
laborantal and instrumental methods for the 
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YANIK HASTALARINDA HEMŞIRELIĞIN YENI YÖNLERI
NEW ASPECTS OF NURSING IN PATIENTS WITH BURNS

ÖZET: Yanıklar en sık görülen yaralanma tiplerin-
den biridir. Yanıklar, cildin veya diğer yüksek do-
kuların, radyasyonun, radyoaktivitenin, elektrik, 
sürtünmenin veya kimyasallarla temasın neden 
olduğu travmadır. Sadece hastanın sağlığı değil, 
aynı zamanda insanın ruh halinin doğrudan bağlı 
olduğu dış görünüş, özerklik duygusu ve psikolo-
jik rahatlığı. Yanıkların tedavisi ve sonuçları, gü-
neşlenmek, termal veya kimyasal yanma olsun, 
çoğu hasta için ciddi bir fiziksel ve ahlaki testtir. 
Tedavinin estetik bileşeninin önemi hastanın ge-
lecekteki yaşam kalitesini belirlemesidir. 
Çalışmamızın amacı, yanıkların tanı ve tedavisi 
için modern laborant ve enstrümantal yöntemle-
ri incelemektir. Yanık hastalarının bakımı, tedavi-
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diagnosis and treatment of burns. Determining 
the current functional duties of the nurse for the 
care, treatment, prevention, and rehabilitation of 
patients with burns. And to show what methods 
of burn treatment are used in other countries.
MATERIALS AND METHODS: On the example 
of modern research conducted, on the positive 
results of patients in such countries as Japan 
(food grade film and vaseline), Russia and Belarus 
(bandages with nanofibers), Poland (hydrogel 
dressing: AQUA-GEL) Brazil (skin of Tilapia fish), 
we compiled our work. The patients mentioned 
in these studies were from different ethnic races, 
nationalities, age, and gender. Regardless of the 
degree of burn, this work summarizes mainly the 
positive aspects of innovative methods.
RESULTS: The analysis showed that the quality 
of nursing care depends on the strict application 
of modern medical technologies. Continuous 
training of nurses for the therapeutic functions 
of modern dressings is necessary. Today, a 
number of hydro-active dressings are available 
for treatment and covering the full range of 
therapeutic requirements. During wound healing 
and closing of the skin defect, the bandage 
performs the important functions:
-protection against mechanical impact and 
external contamination
-protects against secondary infections
-protects against the drying and loss of bodily 
fluids
-accelerating the formation of granulation tissue. 
The frequency of changing the bandage depends 
on the condition of the wound and the specific 
characteristics of the bandage. Provides enteral 
and parenteral nutrition. 
Organization and participation in 
haemotransfusion. Important is to assists a 
doctor in wound processing and changing of the 
dressing.

Keywords: burns, nursing, treatment, prophylactics, 
nanofibers.

si, önlenmesi ve rehabilitasyonu için hemşirenin 
mevcut fonksiyonel görevlerinin belirlenmesi. Ve 
diğer ülkelerde hangi yanık tedavi yöntemlerinin 
kullanıldığını göstermek. 
MALZEMELER VE YÖNTEMLERİ: Modern araş-
tırma örneğinde, Japonya (gıda sınıfı filmi ve 
vazelin), Rusya ve Belarus (nano lifli bandajlar), 
Polonya (hidrojel pansuman: AQUA-GEL) Bre-
zilya gibi ülkelerdeki hastaların olumlu sonuçları 
üzerinde yapılan araştırmalar üzerine (Tilapia 
balığının derisi) çalışmalarımızı derledik. Bu çalış-
malarda belirtilen hastalar farklı etnik ırklardan, 
milletlerden, yaş ve cinsiyettendi. Yanma derecesi 
ne olursa olsun, bu çalışma temel olarak yenilikçi 
yöntemlerin olumlu yönlerini özetlemektedir. 
BULGULAR: Analiz, hemşirelik bakımının ka-
litesinin, modern tıp teknolojilerinin sıkı uygu-
lanmasına bağlı olduğunu göstermiştir. Modern 
pansumanların tedavi edici fonksiyonları için 
hemşirelerin sürekli eğitimi gereklidir. Günü-
müzde, tedavi için ve tüm terapötik gereklilikleri 
kapsayan çeşitli hidro-aktif sargılar mevcuttur. 
Yara iyileşmesi ve cilt defektinin kapanması sıra-
sında, bandaj önemli işlevleri yerine getirir:
 -Mekanik darbelere ve dış kirlenmeye karşı ko-
ruma 
-Ikincil enfeksiyonlara karşı koruma Kurutma ve 
vücut sıvılarının kaybına karşı koruma sağlar
- Granülasyon dokusu oluşumunu hızlandırmak. 
Bandajı değiştirme sıklığı yaranın durumuna ve 
bandajın kendine has özelliklerine bağlıdır. 
Enteral ve parenteral beslenme sağlar. 
Hemotransfüzyona organizasyon ve katılım. 
Önemli olan doktora yara dikmede ve sargının 
değiştirilmesinde yardımcı olmaktır.
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