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1.AMAÇ: Hastaneye çeşitli hastalıklar nedeniyle yatmış olan hastalarda malnütrisyon ya da riskini

tespit etmek, tespit edildikten sonra nütrisyon planı oluşturmak ve uygulamak, takibini yapmak ve

nütrisyon desteğinin sonuçlarını incelemek ve etkinliğini devam ettirmektir.

2.KAPSAM: Hastanede yatan tüm hastalar ve ayaktan hastalardan NDE’nin belirleyeceği hasta

gruplarını kapsar.

3.KISALTMALAR:

NDE: Nütrisyon Destek Ekibi

NRS: Nütrisyonel Risk Skoru

EN: Enteral Nütrisyon

TPN: Total Paranteral Nütrisyon

4.TANIMLAR:

Nütrisyon: İnsanların gelişmeleri ve yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli olan besin maddelerini

dışarıdan sağlamaları ve kullanmaları faaliyetidir.

Malnütrisyon: Beslenmenin içerik ve ya miktar açısından yetersiz olması sonucunda, vücudun

gereksinimlerine karşın, sağlanan enerji ve besin öğelerinin yetersiz kalmasından kaynaklanan klinik

durumdur.

Enteral nütrisyon: hastanın ağızdan beslenmesinin mümkün olmadığı durumlarda, tüm besinlerin sıvı

biçimde mide ya da bağırsağa uygun bir sonda yardımı ile verilmesidir.

Total paranteral nütrisyon (hiperalimantasyon): Gastrointestinal yolla beslenemeyen ya da bu yolla

beslenmesi sakıncalı görülen hastalara, yeterli besin maddelerinin intravenöz ya da santral venöz yol

ile verilmesi işlemidir.

5.SORUMLULAR: Nütrisyon destek ekibi

6.FAALİYET AKIŞI:

Hastaların nütrisyonel risk düzeyinin belirlenmesi:

Ayaktan hastalarda; haftada bir gün, NDE tarafından belirlenen onkoloji polikliniğe gelen ya da

ayaktan kemoterapi tedavisi alan tüm hastalar, nütrisyon hemşiresi tarafından değerlendirilerek
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NDE’ne ve poliklinik doktoruna bilgi verilir. Diğer günlerde ihtiyaç duyulduğunda poliklinik doktoru

ya da hemşireleri NDE’ne danışırlar. Hastaları değerlendirmede “Nütrisyon Destek Ekibi NRS 2002

Hasta Değerlendirme Formu” doldurularak gerekli girişimler planlanır.

Serviste yatan hastalarda; tüm hastalara ilk yatışta sisteme entegre “Nütrisyon Destek Ekibi NRS

2002 Hasta Değerlendirme Formu” doldurulur. Sorun yoksa haftada bir değerlendirmeye devam

edilir. NRS 3 ve üzeri çıkarsa nütrisyon destek ekibine haber verilir. Nütrisyon destek ekibi en kısa

zamanda hastayı değerlendirerek bölüm doktoruna önerilerde bulunur. Nütrisyon destek ekibi

hemşiresi haftada bir gün servisleri ziyaret ederek hastaların nütrisyonel takiplerini yapar. İhtiyaç

dahilinde nütrisyon ekibi doktorları ve diyetisyeni ile işbirliği yaparak düzenlemelerde bulunur.

Yoğun bakımlarda yatan hastalarda; tüm hastalara ilk yatışta sisteme entegre “Nütrisyon Destek

Ekibi NRS 2002 Hasta Değerlendirme Formu” doldurulur. Sorun yoksa haftada bir

değerlendirmeye devam edilir. NRS 3 ve üzeri çıkarsa nütrisyon destek ekibine haber verilebilir ya da

yoğun bakım ekibi nütrisyon programını kendisi belirler. Nütrisyon destek ekibi hemşiresi haftada bir

gün yoğun bakımları ziyaret ederek hastaların nütrisyonel takiplerini yapar. İhtiyaç dahilinde nütrisyon

ekibi doktorları ve diyetisyeni ile işbirliği yaparak düzenlemelerde bulunur.

Yeni doğan yoğun bakım hastalarında; ilk yatışta sisteme entegre “Yenidoğan Nütrisyon Skalası”

doldurulur ve “Fenton Preterm Büyüme Eğrisi” işaretlenir. Yatış boyunca haftada bir değerlendirme

tekrarlanır. Bebeklerin vücut ağırlığına günde en az bir kez bakılır. Gerekli durumlarda NDE’ne

danışılır.

Pediatri yoğun bakım ve servis hastalarında; ilk yatışta sisteme entegre “Gomez Sınıflaması” ya

da “Waterlow Sınıflaması” formlarından birisi doldurulur ve yatış boyunca haftada bir değerlendirme

tekrarlanır. Gerekli durumlarda NDE’ne danışılır.

Nütrisyon hemşiresi her bölümü haftada bir kez ziyaret edip sistemin çalışıp çalışmadığını kontrol

eder.

Nütrisyon ekibinin yapısı:

• Farklı bölümlerde uzman doktorlar (Anestezi, Pediatri, Endokrin, Gastroenteroloji, Genel Cerrahi)

• Nütrisyon hemşiresi

• Diyetisyen ve
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• Eczacıdan oluşur.

• NDE, 3 ayda bir rutin olarak toplanır. Olağanüstü bir durum olduğu zaman ya da ihtiyaç dahilinde

toplantı sıklığı NDE  tarafından belirlenir.

NDE’nin görevleri: Hastaneye çeşitli teşhislerle yatmış olan hastalarda malnütrisyon ya da

malnütrisyon riski tespit edildikten sonra bu hastalara nütrisyon planı oluşturmak, uygulamak, takibini

yapmak ve nütrisyon desteğinin sonuçlarını incelemek ve sürekli iyileştirmek için gerekli faaliyetleri

gerçekleştirmektir.

Malnütrisyonda ve ya nütrisyon riskinde olduğu saptanan hastalar için nütrisyon desteği, yukarıda

tanımlandığı şekilde yapılır.

Bu esaslar yenidoğan hastalar için geçerli değildir. Yenidoğan nütrisyon değerlendirme ve

uygulamaları “Yenidoğan Yoğun Bakım İşleyiş Prosedürü” doğrultusunda yapılır.

NDE’ndeki doktorların, hemşirenin, eczacının ve diyetisyenin görev tanımları ayrı ayrı düzenlenmiştir.

7.UYGULAMALAR:

7.1.“Enteral Nütrisyon” ve “Total Parenteral Nütrisyon” öncesi doktor direktifleri alınır.

7.2.EN ve TPN ihtiyacı servise yatan hastanın malnütrisyon değerlendirilmesinden sonra “Nütrisyon

Destek Ekibi” tarafından belirlenir.

7.3.Parenteral nütrisyon için santral ven kateteri gerekir. Santral ven kateterinin

takılmadığı/takılamadığı durumlarda (IV) perifer yolu kullanılır.

7.4.EN için gastrointestinal traktus’a konulacak sonda gerekir.

7.5.Nütrisyon türü ve uygulama yolu ile ilgili hasta/hasta yakınlarına diyetisyen / doktor tarafından

ayrıntılı bilgi verilir ve olası komplikasyonlar hakkında aydınlatılır.

8.ENTERAL BESLENME YOLLARI:

8.1.Nazogastrik

8.2.Orogastrik

8.3.Nazoduodenal

8.4.Nazojejunal
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8.5.Perkütan Endoskopik Gastrostomi (PEG)

8.6.Perkütan Endoskopik Duodenostomi (PED)

8.7.Perkütan Endoskopik Jejunostomi (PEJ)

9.PEDİATRİK VE YETİŞKİN NÜTRİSYON DESTEĞİ:

9.1.Pediatrik Ve Yetişkin Enteral Nütrisyon İçin Gerekli Malzemeler:

9.1.1.Pompa ile beslenecek ise;

• Nütrisyon pompası seti (1 adet)

• Steril olmayan eldiven (2 çift)

• Böbrek küvet (1 adet)

• Plastik veya kağıt bardak (2-4 adet)

• 50 ml.’lik irrigasyon enjektörü (1 adet)

• Kağıt havlu /peçete

• Doktor istemine uygun besin bileşiği

• Stetoskop

• Su

• Ayaklı serum askısı

9.1.2.Enjektör ile beslenecek ise;

• 50 mL.’lik irigasyon enjektörü (1 adet)

• Steril olmayan eldiven (2 çift)

• Böbrek küvet (1 adet)

• Kağıt havlu /peçete

• Doktor istemine uygun besin bileşiği
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• Stetoskop

• Su

• Plastik veya kağıt bardak (2-4 adet)

9.2.Gavajla Beslenme İşlemi İçin Hazırlık

9.2.1. ”Doktor Direktifleri” alınır.

9.2.2.Kutu veya toz besin eczaneden temin edilir.

9.2.3.Hastanın primer hastalığına ilişkin (karaciğer hastalığı, kısa barsak sendromu, inflamatuar

bağırsak hastalığı, kronik böbrek hastalığı vb.) özel besin ayarlaması doktor direktiflerine göre yapılır.

9.2.4.“El Yıkama Talimatı’na” göre eller yıkanır.

9.2.5.Besin toz şeklinde ise prospektüsüne uygun şekilde sulandırılır.

9.2.6.Besin kutu/şişe içinde ise iyice çalkalanır.

9.2.7.Kullanılacak miktarda besin bardağa boşaltılır.

9.2.8.Kalan besin buzdolabına konur.

9.2.9.Pompa ile beslenecek ise askıya nütrisyon pompası dikkatlice takılır.

9.2.10.Gavaj torbası açılır, klempi kapatılır.

9.2.11.Besin çalkalanarak torba içine dökülür.

9.2.12.Gavaj torbası askıya asılır, klempi açılır, torbanın havası çıkartılarak klempi tekrar kapatılır.

9.2.13.Torbanın üzerine besinin içeriği, içine eklenen maddeler, saatte kaç mL verileceği, hastanın adı,

oda numarası ile hazırlayan kişinin adının baş harfi ve soyadı, takılış tarihi ve saatini içeren ilaç kartı

yapıştırılır.

9.3.Gavajla Besleme Uygulaması

9.3.1.Malzemeler alınır, hasta odasına gidilir.

9.3.2.Uygulayıcı kendisini tanıtır.

9.3.3.Hastaya ismi ile hitap edilerek ve isim bileziğine bakılarak kimliği kontrol edilir.
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9.3.4.Uygulanacak işlem açıklanır.

9.3.5.Hasta oturabiliyor ise; oturur pozisyon verilir.

9.3.6.Hasta oturamıyor veya oturmaması gerekiyor ise; yükseltilip sağ lateral pozisyon verilir. Baş 30°

olmalıdır.

9.3.7.Hastaya pozisyon verilemiyor ise doktora bildirilir.

9.3.8.Tüpün yerinde olup olmadığı kontrol edilir.

9.3.9.Mide tüpü yerinde değil ise işlem durdurulur yeni tüp takılır.

9.3.10.Mide içeriği enjektör ile çekilir. Yetişkin hastalarda mide içeriği 100 mL’den veya son verilen

besinin yarısından fazla ise: (Pediatrik hastalarda mide içeriği son verilen besinin 1/ 4’den fazla ise);

durum doktora bildirilir.

9.3.11.Pompa ile beslenecek ise hazırlanmış nütrisyon pompası hastanın yanına getirilir.

9.3.12.Mide tüpü ucuna böbrek küvet yerleştirilir.

9.3.13.Mide tüpü ve gavaj torbası ucundaki kapak çıkarılır.

9.3.14.Gavaj torbasının ucu mide tüpü ucuna takılır ve iyice sıkıştırılır.

9.3.15.Akış hızı ayarlanır ve kontrol edilir.

9.3.16.Nütrisyon pompası çalıştırılır ve beslenme başlatılır.

9.3.17.Nütrisyon pompasının çalışması 3-5 dk. izlenir.

9.3.18.Enjektör ile beslenecek ise; hastaya verilecek miktarda içme suyu bardak içine boşaltılır.

9.3.19.Mide tüpü ucuna böbrek küvet yerleştirilir. Böbrek küvet altına kağıt havlu konur.

9.3.20.İrrigasyon enjektörüne besin çekilir ve havası çıkarılır.

9.3.21.Mide tüpü klempe edilerek ucundaki kapak çıkarılır, enjektör mide tüpü ucuna yerleştirilir.

9.3.22.Besin yavaş yavaş verilir (3-5 dk. içinde). Mide tüpü klempe edilir. Enjektör çıkarılır.

9.3.23.Enjektöre tekrar besin çekilerek aynı şekilde tüpe takılır.

9.3.24.Klemp açılarak besin verilir. Besin bitene kadar aynı şekilde işlem tekrarlanır.
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9.3.25.Besin verme işlemi bittikten sonra mide tüpü ucu kapakla kapatılır.

9.3.26.Direktif edilen miktarda (en az 30-50 mL) içme suyu irrigasyon enjektörüne çekilir.

9.3.27.Besinle aynı şekilde mide tüpünden su verilerek besinin tamamı mideye ulaştırılır ve mide

tüpünün tıkanması engellenir.

9.3.28.Su verildikten sonra mide tüpünün kapağı kapatılır.

9.3.29.Hastaya rahat edebileceği bir pozisyon verilir.

9.3.30.Atıklar “Tıbbi Atık Yönetimi” talimatına göre toplanır.

9.4.Nütrisyon Takibinde Olan Hastaların Bakım Ve Kayıt İşlemleri

9.4.1.Verilen besinin ne olduğu, miktarı, su miktarı, eklenen herhangi bir şey olup olmadığı, pompa ile

veriliyor ise akış hızı, uygulamayı yapan kişinin adının baş harfi ve soyadı, uygulama tarihi ve saati,

geriye çekilen mide içeriğinin miktarı ve niteliği kaydedilir.

9.4.2. Aldığı ve çıkardığı doğrultusunda kayıt yapılır.

9.4.3.Besleme sırasında hastada görülen sorunlar (bulantı, kusma, öğürme gibi) “24 Saatlik Hemşire

Takip Formu”na kaydedilir ve doktora bildirilir.

9.4.4.Nütrisyon pompası ile veriliyor ise uygun çalışıp çalışmadığı yönünden sürekli izlenir.

9.4.5.Hasta batın distansiyonu, bulantı, kusma ve ishal yönünden sürekli izlenir.

9.5. Nütrisyon Takibinde Olan Hasta ve/ve ya Hasta Yakınlarının Taburculuk Eğitimi

Taburculuk sonrası nütrisyonel desteğe devam edilmesi gereken hastalara ve/ve ya hasta yakınlarına

nütrisyon hemşiresi tarafından eğitim verilir. Verilen eğitim hemşire gözlem formuna ve sistemdeki

hasta zorunlu eğitimleri bölümüne kayıt edilir.

Hastanın ve/ve ya hasta yakınının ihtiyacına göre;

• Oral beslenme ürünleri kullanımı, saklanması ve gelişebilecek komplikasyonlar,

• Gastrostomi bakımı,

• Gastrostomili hastanın vücut bakımı,
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• Gastrostomi ile besleme, kullanılan ürün ve gelişebilecek komplikasyonlar, konularında uygulamalı

olarak eğitim verilir.

10.PEDİATRİK VE YETİŞKİN TOTAL PARANTERAL NÜTRİSYON

10.1.Kullanılan Malzemeler

10.1.1.IV pump aleti

10.1.2.IV pump seti

10.1.3.TPN solüsyonları

10.2.İşlem Öncesi Hazırlık

10.2.1.“El Yıkama Talimatı” doğrultusunda eller yıkanır.

10.2.2.İlk defa uygulanacaksa, uygulama ile ilgili doktor direktifleri alınır.

10.2.3.Malzemeler hazırlanır.

10.2.4.“İlaç Kartı” hazırlanır.

10.2.5.Hasta işlem konusunda bilgilendirilir.

10.2.6.Hastaya santral venöz basınç kateteri veya IV perifer kateter takılır.

10.2.7.Solüsyonlar TPN Hazırlama Ünitesinde “TPN Ünitesi PN Hazırlama Talimatı” ve

“TPN Ünitesi Temizlik Talimatı”na uygun olarak hazırlanır.

10.3. İşlem

10.3.1.“İnfüzyon Pump Kullanma” talimatına göre TPN solüsyonları IV pompa’ya yerleştirilerek

dozu ayarlanır ve santral/periferal katetere takılarak başlanır.

10.3.2.Hastanın yaşam bulguları alınır ve kaydedilir.

10.3.3.Atıklar “Tıbbi Atık Yönetimi” talimatına göre toplanır.

10.4.Bakım ve Kayıt

10.4.1.TPN Solüsyonları ve setleri günlük değiştirilir.
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10.4.2. Hasta, durumuna göre her gün ya da haftada bir tartılarak enerji, protein, sıvı dengesi

değerlendirilir.

10.4.3.Kateter giriş bölgesi kızarıklık, şişlik, akıntı yönünden kontrol edilir.

10.4.4.Aldığı ve Çıkardığı kayıt yapılır.

10.4.5.TPN’nin takibi yapılır. Gerekli görüldüğünde TPN rejiminde değişiklikler yapılır.


