
 

 
 

1.0 AMAÇ  
Hastaneye çeşitli patolojileri nedeniyle gelen ayaktan ve yatan hastalarda malnütrisyon ya da malnütrisyon r iskini 

tespit etmek ve tespit edildikten sonra bu hastalara nutrisyon planı oluşturmasını sağlamak, beslenme yoluna karar 
vermek, uygulamak, besin ögeleri, alımını düzenlemek, hastanın izlenmesi, eğitim vermek, kayıtların tutulması, 
malzeme temini ve takibini yapmak ve nütrisyon desteğinin sonuçlarını incelemek ve etkinliğini devam ettirmektir.  

2.0 KAPSAM 

Hastanede yatan hastaları ve ayaktan hastalarda (diyaliz ünitesinde tedavisi yapılan diyaliz hastalarını) kapsar. 

3.0 KISALTMALAR 

PN: Total paranteral nütrisyon  
PEG: Perkütan Endoskopik Gastrostomi  

PED: Perkütan Endoskopik Duodenostomi  
PEJ: Perkütan Endoskopik Jejunostomi  

NDE: Nütrisyon Destek Ekibi 
4.0 SORUMLULAR 

Başhekim, Hekimler, Nütrisyon Destek Ekibi, sağlık çalışanları.  

5.0 TANIMLAR 

Malnütrisyon: Yetersiz beslenme veya hastalıklara bağlı gelişen beslenme bozuklukları sonucu, vücudun 

gereksinimlerine karşın, sağlanan enerji ve besin öğelerinin yetersiz kalmasından kaynaklanan klinik durum.  
Enteral Beslenme: Kısmi olarak sindirim sistemi çalışan hastaların, mide ya da ince bağırsağının içinden geçen bir 
tüp yardımı ile beslenmesi işlemidir. Malnütrisyona düşmelerin önlenmesi veya malnütrisyondaki hastanın bu 

durumdan kurtulması,  
Parenteral Beslenme: Beslenme ihtiyacı olup enteral besleme yapılamayan ya da enteral beslemenin yetersiz 

olduğu vakalarda periferik ve santral yolla uygulanan beslenme şeklidir.  
6.0 FAALİYET AKIŞI 

Nütrisyon Ekibinin görevleri; 

Ekip üyeleri; Hekim, Nütrisyon hemşiresi, Diyetisyen, Eczacı’dan oluşur.  
Hekim, Konsültasyon istenen servis hastalarının nütrisyon destek tedavisi değerlendirmelerini ekip işbirliği 

çerçevesinde hemşire ve diyetisyenle birlikte yapar. Enteral beslenme uygulanan hastalarda gelişebilecek, ishal, 
bulantı-kusma, hiperglisemi-hipoglisemi, sıvı-elektrolit dengesizliği gibi komplikasyonlara müdahale eder. Total 
parenteral nütrisyon sırasında meydana gelebilecek metabolik komplikasyonlar ve sıvı elektrolit dengesizlikleri gibi 

durumlarda hastaya müdahale eder. Nütrisyon destek tedavisinde kullanılacak en uygun ürün seçimini yapar. 
Diyetisyen; Diyetisyen görev tanımında belirtilen görev yetki ve sorumlulukların yanı sıra;  

Hekimin yönlendirmesi ile hastalar için gerekli beslenme programlarını düzenler. Bireylerin hastalığına, 
antropometrik ölçümlerine, laboratuvar bulgularına ve tedavisine uygun olarak besin öğesi gereksinmelerini belirler, 

diyet tedavilerini ve beslenme eğitimi hizmetlerini planlar, uygular ve izler. Hastaların sağlık kuruluşlarında hastane 
malnütrisyonuna maruz kalmamaları için gerekli önlemleri alır. Hastaların diyet ve normal yemekleri ile ilgili istek 

ve eğilimlerini tespit ederek, yemek listelerini tabibin tespit ettiği esaslar içinde kalmak suretiyle hazırlar. Hastayı 
yemek rejimi hususunda eğitir. Hastalara verilecek olan oral, enteral ve parenteral beslenme ürünlerinin seçiminde, 
hazırlanmasında, uygulamalarında, eğitim ve izleme süreçlerinde görev alır. 
Eczacı ; Eczacı görev tanımında belirtilen görev yetki ve sorumlulukların yanı sıra ; Yazılan ürünlerin  
uygunluğunu onaylar. Kullanılan ürünlerin analizini yaparak, nütrisyon ekibine sunar.  
Nütrisyon Hemşiresi; Hemşire görev tanımında belirtilen görev yetki ve sorumlulukların yanı sıra servis 
hemşireleri ile işbirliği içerisinde görev yapar.  

Hastaneye müracaat eden ayaktan ve yatan hastalarda malnütrisyon ya da malnütrisyon riskinin tespitinin 
sağlanması ve tespit edildikten sonra bu hastalara nutrisyon planı oluşturmasını ve uygulamasını sağlamak, takibini 

yapmak ve nütrisyon desteğinin sonuçlarını incelemek ve etkinliğini devam ettirmektir.  
Ayaktan Hastalarda; 

Hastaneye müracaat eden ayaktan hastalarda ise, diyaliz ünitesinde tedavisi yapılan diyaliz hastalarına, Diyaliz 

ünitesine yeni müracaat eden hasta, Ayaktan hastalarda NRS-2002 değerlendirme formu düzenlenir.  Skoru 3’ün 
altında olanlar ayda bir değerlendirilir. Skoru 3 ve üzerinde çıkan hastalarda hemşire hastanın hekimine bilgi verir. 

Hekim, NDE ekibinden konsültasyon ister ve ekip tarafından hastanın beslenme ihtiyacına göre beslenme planı 
başlatılır. Nütrisyon değerlendirmesi haftalık takip edilir.  
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Yatan Hastalarda; 

Yatan 18 yaş üstü her hastaya NRS-2002 değerlendirme formu hemşire yada hekim düzenlenir. Tablo 1 ilk 
tarama sonucu ‘Hayır’ ise Tablo 2 son taramaya geçilmez. Tablo 1 taramada bir sorunun cevabı ‘Evet’ ise Tablo 2 
son tarama kısmına geçilir. Tablo 2 son tarama kısmı 2 puan olursa, 1 hafta sonra veya hastada durum değişikliği 

meydana geldiğinde yeniden ön değerlendirme yapılır. Ön değerlendirme sonucu ‘Evet’(Skor 3 ve 3’ün üstü ) ise 
esas değerlendirmeye devam edilir. Malnutrisyon var ise, NDEkibine haber verilir. Plana uygun enteral beslenme 

sağlanır ve takip edilir. Hastanın durum değişikliğine göre tedavi planı tekrar değerlendirilir. Hastaların nütrisyonel 
destek ihtiyacının (Enteral veya Parenteral) belirlenmesi, karşılanması ve izlenmesi NDEkibi tarafından yapılır. 
Nütrisyon türü ve uygulama yolu ile ilgili hasta/hasta yakınlarına diyetisyen / doktor tarafından ayrıntılı bilgi sözlü 

ve yazılı olarak (Taburculuk Sonrası Eğitim Formu) verilir ve olası komplikasyonlar hakkında aydınlatılır. 
Yenidoğanın (0-28 gün)  nütrisyon değerlendirmesi hekimi tarafından (persentil eğrisine göre) yapılır.  

1 ay- 18 yaş aralığındaki yatan çocuk hastalara Strong Kıds Çocuk Değerlendirme formu hekim yada hemşire 
düzenler. Malnütisyon riski 0(sıfır) olan hastalarda değerlendirme haftada bir kez yapılır.  Hastada durum değişikliği 
olduğunda değerlendirme tekrar edilir. Risk düzeyi 1 ve 3 ise haftalık risk değerlendirmesi ve ağırlık takibi yapılır. 

Risk düzeyi 4-5 ise Nütrisyon destek planı için ND Ekibine  haber verilir. Plana uygun enteral beslenme sağlanır ve 
takip edilir. Hastanın durum değişikliğine göre tedavi planı tekrar değerlendirilir. Hastaların nütrisyonel destek 

ihtiyacının (Enteral veya Parenteral) belirlenmesi, karşılanması ve izlenmesi ND Ekibi tarafından yapılır. Nütrisyon 
türü ve uygulama yolu ile ilgili hasta/hasta yakınlarına diyetisyen / doktor tarafından ayrıntılı bilgi sözlü ve yazılı 
olarak (Taburculuk Sonrası Eğitim Formu) verilir ve olası komplikasyonlar hakkında aydınlatılır.  
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