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YARA;  

Fiziksel, kimyasal, termal, radyasyon, cerrahi 

nedenlere bağlı olarak ya da kendiliğinden 

gelişen doku bütünlüğünün bozulması 

durumuna YARA denir. 



             Yara; 

• tutulan dokunun derinliğine (yüzeyel-tam 

kat), 

• gelişim sürecine (akut-kronik) 

• nedenine (diyabetik, venöz, basınç vs) 

• infeksiyon durumuna (temiz-infekte) 

• yaranın durumuna (eskar, nekrotik, granüle, 

epitelize vs) 

gibi çok çeşitli şekillerde sınıflandırılabilir. 



• Akut yara;  

Travmatik veya cerrahi olarak oluşan, genellikle 
beklenen iyileşme sürecine uygun yanıt veren, 
temiz yaralardır. 

 

• Kronik yara: 

Geç veya güç iyileşen veya iyileşmeyen yaralardır. 
(6-8 haftada iyileşmeyen veya 4 haftada hiçbir 
iyileşme belirtisi göstermeyen).  
 

Genellikle iyileşmeyi geciktiren altta yatan bir neden bulunur (damar 
problemi, diyabet, infeksiyon, radyasyon hasarı, bası, malnutrisyon vs)  



Kronik yara çeşitleri; 

• Basınç yarası (bası yarası, basınç ülseri, 
dekübitis yarası, yatak yarası) 

• Diyabetik ayak (diyabetik ülser, nöropatik, 
iskemik, nöro-iskemik) 

• Arteriyel yetmezlik yarası (aterosklerotik, 
vaskülitik) 

• Venöz ülser (ulcus cruris venosum, venöz bacak 
yarası, varis ülseri) 

• Radyasyon hasarı 

• Ameliyat sonrası yaralar   



Yara görünümü; 
• Eskar, 

• Nekrotik-fibrotik, 

• Granüle, 

• Epitelize, 

• Masere, 

 

 



Akıntı durumu; 

• Seröz, 

• Fibrinotik, 

• Hemorajik, 

• Pürülan, 

• Hemopürülan 

 

 



Yara tedavisi temel 
prensipleri; 

• Yara yatağı hazırlama konsepti: 

 

Hedef yarayı kapatmak değil, yarayı 
cerrahi olarak kapatılmaya ya da 

spontan iyileşmeye hazır hale 
getirmektir. 

 



T: (tissue/ doku) 

I: (infection, inflamation) 

M: (Moisture/ nem) 

E: (Edge/ yara kenarı, 

epitelizasyon durumu) 

TIME yaklaşımı; 

Falanga V. Classifications for wound bed preparation and stimulation 

of chronic wounds. Wound Repair Regen2000; 8: 347–52. 



T; doku değerlendirme ve 
düzenleme; 

Nekrotik; 

• Ölü hücre ve dokulardan oluşmuş koyu gri tabakadır, pis 
kokuludur, 

• Yara iyileşmesini engeller, infeksiyon yükünü ağırlaştırır.  

Eskar; 

• Koyu gri-siyah, meşin gibi tam kat kuru bir yapıdır. Ölü deri 
ve granülasyon dokusundan oluşur. 

• Granülasyonu, epitelizasyonu, yara nem dengesini bozar, 
infeksiyona ve inflamasyona yol açar. 

• Yara ortamından uzaklaştırılması gerekir (iskemik yaralarda 
dikkat) 

Fibrotik;  

• Kirli sarı renkte, yara tabanına yapışık tabakadır.Yarada 
bulunan fibrin ve proteinlerin birikimi ile oluşur. 

• Kuru yaralarda sertleşir, ayrılması güçleşir, ıslak yaralarda 
yumuşar ve cıvıklaşır. 

• Yara iyileşmesini durdurur, infeksiyon yükünü arttırır. 



T; doku değerlendirme ve düzenleme; 
AMAÇ; 

• Eskar, Fibrotik, Nekrotik dokulardan 
kurtul! 

• Önce Granüle, sonra Epitelize hale 
getir! 

• Masere etme!   
 

YÖNTEM: Debridman. 
• Cerrahi debridman (Ameliyatla, küretle, ıslak-kuru 

vs.) 
• Otolitik debridman (nemli yara bakımı) 
• Enzimatik debridman (kollajenaz, papain-üre) 
• Biyolojik debridman (larva, kurtçuk) 



I; infeksiyon-inflamasyon 

• Kontamine: Neredeyse açık yaraların tümü kontaminedir. Yarada 
mikroorganizma üretilebilir, ancak konakta bir reaksiyon yaratacak 
düzeyde değildir. 
•Kolonize: Yarada bulunan mikroorganizmalar konakta bir reaksiyon 
başlatabilir. 

• Kritik kolonize: Yara iyileşmesi bozulur. Ağrı başlayabilir, ancak 
sistemik konak reaksiyonu görülmez. 

• İnfekte: Mikroorganizmalar üreyerek doku içerisine yayılır, konakta 
sistemik yanıt bulunur.   

• İnfeksiyonun klinik belirtileri: Sıcaklık, şişlik, kızarıklık, ağrı, akıntı 

• Sistemik yanıtlar: ateş, CRP, sed, lökosit vs. 



I; infeksiyon-inflamasyon  
AMAÇ 

• Kontaminasyonu engellemek! 
• Kolonizasyonu kritikleştirmeden 

durdurmak! 
• İnfeksiyonu ortadan kaldırmak! 

 
• YÖNTEM: 

• Cerrahi yöntemler (amputasyon, debridman, drenaj)  
• Lokal antiseptikler 
• Lokal antibakteriyaller 
• Sistemik antibiyotikler 



M; nemli yara ortamı 
AMAÇ 

•Yarayı kurutmaktan kaçın! 
•Aşırı eksüdayı uzaklaştır! 
 

• YÖNTEM 
• Islak (nemli pansuman) 
• Çağdaş yara kapama malzemeleri  
• VAC-NBYT 



E; yara kenarı 

• Kontraksiyon-Epitelizasyon 

• Yaranın kapanmasını kolaylaştır! 

• Yaranın kapanmasını engelleyen 
faktörlerden kurtul! 

 

• YÖNTEM 
• Cerrahi yöntemler (greftleme, yakınlaştırma) 

• Deri eşdeğerleri 

• Çağdaş yara bakım malzemeleri 

• Yara infeksiyonu ile mücadele 



İdeal yara örtüsü ? 

• Bakteri ve yabancı maddelerden korumalı 

• Sıcak ve nemli bir ortam oluşturmalı  

• Eksudayı absorbe etmeli  

• Toksik ve allerjik olmamalı  

• Isı ve sıvı kaybını önlemeli  

• Çevre sağlıklı dokulara zarar vermemeli  

• Kompresyon sağlamalı  

• Kendi yapısı bozulmamalı (tiftiklenme vb.)  

• Yapışmaz olmalı  

• Estetik olmalı 

 



TYBÜKS (Türk Yara Bakım Ürünleri 
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1.  
FİLM ÖRTÜ, TRANSPARAN FİLM  

• En basit kapama, poliüretan yapıda, yarı 
geçirgen, nem dengesi için, koruyucu. 

 
1. Temiz, eksudasız, epitelizasyon bekleyen 

yaralarda 
2. Cerrahi kesi üzerinde 
3. Diğer ürünlerin üzerine 
 

• SGK: ÖDEMEZ ! 





2.  
EMİCİ ÖRTÜLER 

• Temel örtüler, orta ve çok miktardaki 
eksudayı emmek için kullanılırlar. 

 
1. HİDROKOLLOİDLER 
2. FİBER/ALGİNATLAR 
3. KÖPÜKLER 

 
 

• SGK: ÖDER ! 





SGK; küçük, orta, büyük 

• ”Ebatları 100 cm2’ye kadar (100 cm2 dâhil) 
olan ürünler küçük yara örtüsü,  

• 101-225 cm2 arası (225 cm2 dâhil) olan 
ürünler orta yara örtüsü,  

• 226 cm2’nin üzerinde olan ürünler büyük yara 
örtüsü olarak kabul edilir.” 

 



3.  
JELLER, HİDROJELLER 

• Yarada nem dengesini sağlar, otolitik 
debridmana yardımcı olur. 

 

• SGK: ÖDEMEZ ! 





4.  
ANTİBAKTERİYEL, ANTİMİKROBİYAL 

ÖRTÜLER 

• Gümüş 

• Klorheksidin 

• Gümüş Sulfadiyazin 

• İyod 

• Bizmut 

• vs 

 

• SGK: ÖDER ! 





5. 
İÇİNDE BİRŞEY OLAN ÖRTÜLER 

• Kollajen 
• Büyüme faktörü 
• Ağrı kesici 
• Hyaluronik asit 
• Enzimatik debridman içerikliler  
• Polisakkarid  
• Bal 
• vs. 
 

• SGK: ÖDEMEZ !  



6. 
KORUYUCULAR 

• Yara temizlik ürünleri 

• Yara temas tabakaları 

• Bariyer kremler 

 

• SGK: ÖDEMEZ ! 

 


















