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• Birinci derece: epidermis sağlamdır, eritem vardır, örn. güneş yanıkları
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• İkinci derece: epidermis bütünlüğü bozulmuş, dermisin üst tabakalarına sınırlı ise
yüzeyel ikinci derece, dermisin alt (retiküler) tabakaları tutulmuş ise derin ikinci
derece yanık oluşmuştur. Yüzeyel çok ağrılı iken derin ikinci derecede daha az ağrı
ve künt bası hissi hakimdir.
• Üçüncü derece: dermisin tüm katları tutulur. Deri sert, basık, soluk, ağrısızdır,
tromboze damarlar izlenir, klasik yanık skarı vardır.
• Dördüncü derece: cildin tüm katları, cilt altı yağ ve derin yapılar (kas, tendon, vb)
tutulur, kömürleşmiş görünüm vardır.

Bu sunumda yer alan yazı, fotoğraf ve sair içeriklerin, bireysel kullanım dışında izin alınmadan kısmen ya da tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayınlanması ve
dağıtılması kesinlikle yasaktır. Bu yasağa uymayanlar hakkında Fikir ve Sanat Eserlerine ilişkin mevzuat uyarınca yasal işlem yapılacaktır. Ürünün maddi ve manevi tüm telif hakları
Sadık Toprak’a aittir.

Yanıkta antemortem – postmortem ayrımı
• Kuru ısı: Sıcak sistemlerin uygulanması, Alev-Basit yanıklar.
• Nemli ısı: Haşlanmalar
• Kimyasal maddeler: Aşınma tipte yanıklar
• Elektrikle temas ve yıldırım çarpmaları: Elektrik yanıkları
• X ışınları ve ultraviole ışınları: radyasyon yanıkları
• Mikrodalgalar: mikrodalga yanıkları,
• Patlayıcı madde ve bombalar: mikst tip yanıklar,
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• Canlılık bulguları var mı?
• Demarkasyon hattı
• Enfeksiyon
• Granülasyon dokusu
• İç organlarda is
• CO düzeyi
• Histopatoloji
Bu sunumda yer alan yazı, fotoğraf ve sair içeriklerin, bireysel kullanım dışında izin alınmadan kısmen ya da tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayınlanması ve
dağıtılması kesinlikle yasaktır. Bu yasağa uymayanlar hakkında Fikir ve Sanat Eserlerine ilişkin mevzuat uyarınca yasal işlem yapılacaktır. Ürünün maddi ve manevi tüm telif hakları
Sadık Toprak’a aittir.

Hipotermi
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Soğuğun etkileri
• Gözler
• Soğuk Ürtikeri
• Soğuk Senkopu
• Gizlenip Ölme Sendromu
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Hipotermide fiziksel bulgular
• Soğuk Isırması
• Pernio
• Soğuk panniküliti
• İmmersiyon Ayağı ve Trench Ayağı
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Hipotermide Otopsi Bulguları
• Dış Bulgular
• İç Bulgular
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Hipertermi
• Endojen Hipertermi
• Eksojen Hipertermi
• Sistemik Hipertermi
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Aşağıdaki çocuklardan hangisi, çocuk istismarı açısından mutlaka
araştırılmalıdır? (Nisan 2009)
A) Yataktan düşen 11 aylık çocuk
B) Diz ve dirseklerinde çok sayıda ekimozu olan 3 yaşındaki çocuk
C) Düştükten hemen sonra hastaneye getirilen 4 yaşındaki çocuk
D) Sıcak su ile iki ayağı çorap tarzında yanan 2 yaşındaki çocuk
E) Öksürük sonrası yüzünde peteşi oluşan 18 aylık çocuk
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