
KLİNİK 
BESLENMEDE 
DİYETİSYENİN 

ROLÜ
Öğr. Gör. Furkan ÇELEBİ



SUNUM PLANI

• Klinik diyetisyenin görevleri

• Klinik beslenmede diyetisyenin rolü ile ilgili çalışmalar

• Hasta değerlendirmede kullanılan bazı formlar

• Sonuç ve öneriler



Nütrisyon

• Yaşamda ve tıpta önemli bir rol oynamaktadır

• Çoğu organ sistemindeki akut ve kronik hastalıkların, besin alımı ve
metabolizması üzerine var olan etkisi, malnütrisyon ile ilişkili morbiditede
artışa ve en sonunda ölüme yol açabilmektedir



NÜTRİSYON BİR «EKİP» İŞİ!

Beslenme desteğine ihtiyaç duyan 
kişilerin gereksinimini karşılamada sağlık 

çalışanlarının MULTİDİSİPLİNER ve 
İNTERDİSİPLİNER bir şekilde çalışması 

oldukça önemlidir



Doktor 

DiyetisyenHemşire

Eczacı 



DİYETİSYENİN ROLÜ;



Diyetisyenin Görevleri

■ Kurumun belirlediği hedef, politika ve düzenlemeler doğrultusunda
nütrisyon birimindeki diyetisyenlik hizmetlerinin etkin bir şekilde yerine
getirilmesini sağlar

■ Hastalara nütrisyonel değerlendirme testlerini uygular ve beslenme
tedavisi ihtiyacı olup olmadığına ekip doktoru ile birlikte karar verir

■ Hastaların beslenme anamnezini (24 saatlik besin tüketim kaydı, besin
tüketim sıklığı, yutma fonksiyonu, besin alerjileri, sıvı tüketimi gibi)
detaylı bir şekilde alır, antropometrik ölçümlerini yapar



Diyetisyenin Görevleri

■ Nütrisyon Destek Ekibi doktoru ile birlikte;

a. Hastanın tanısına, klinik durumuna ve bireysel özelliklerine göre enerji,
protein, karbonhidrat, yağ ve mikro besin öğesi (vitamin, mineral, eser
element) gereksinimlerini hesaplar,

b. Hastanın durumuna uygun beslenme desteğinin şekline karar verir,

c. Hastaya verilecek beslenme ürününün cinsi, miktarı ve dozunu planlar



Diyetisyenin Görevleri
■ Diyetisyen, ekibi ile birlikte günlük vizit yaparak, hastayı monitörize eder,

nütrisyon destek tedavisinin etkinliğini izler, günlük biyokimyasal sonuçlara ve
klinik bulgulara göre ekip doktoru ile birlikte gerekli değişiklikleri yapar

■ Uygulanan nütrisyon destek tedavisi hakkında hastanın primer hekimine, klinik
hemşiresine ve hasta ile hasta yakınlarına gerekli bilgileri verir



Diyetisyenin Görevleri

■ Oral enteral nütrisyon desteği alan hastalarda klinik diyetisyeni ile çalışarak
diyet modifikasyonlarına katkıda bulunur

■ Enteral ve parenteral beslenme yolundan, normal beslenmeye geçen
hastalarda klinik uzman hekimi ve klinik diyetisyeni ile birlikte beslenme
şeklini ayrıntılı bir şekilde düzenler



Diyetisyenin Görevleri

■ Taburcu edilmesi planlanan ve enteral/parenteral beslenme desteğine ihtiyacı
olan hastalarda evde uygulanacak nütrisyon tedavisi programını hazırlar,
devamlılığını sağlar, gerekli beslenme eğitimini verir ve takip eder.

■ Enteral ve parenteral beslenme ürünlerinin raporlanmasında ekip doktoru ile
beraber çalışarak gerekli hesaplamaları yapar ve hastanın durumuna uygun
önerilerde bulunur.

■ Hastanede yatan hastalar dışında nütrisyon desteğine ihtiyacı olan poliklinik
hastalarının da tıbbi beslenme tedavisini düzenler ve izlemini yapar.



Diyetisyenin Görevleri

■ Besin-ilaç ve ilaç-ilaç etkileşimleri konusunda ekip doktoru, eczacısı ve
hemşiresi ile birlikte çalışır.

■ Ekip doktoru ve eczacısı ile birlikte, parenteral ve enteral ürünlerin stok
bilgilerini alır ve satın alınması planlanan ürünlerin ihale sayılarının
belirlenmesine yardımcı olur.

■ Tıbbi beslenme tedavisinde kullanılan ürünlerin satın alma sürecinde muayene
komisyonunda görev alır.



Diyetisyenin Görevleri

■ Malnütrisyonu tedavi eden sağlık profesyonellerinden biri olarak
malnütrisyonun neden olduğu ek maliyetlerin azaltılmasına katkıda
bulunur.

■ Görevlendirilmesi halinde, Evde Sağlık ve Palyatif Bakım bünyesinde
takip edilen hastaların nütrisyonel değerlendirmelerini yapar, ekip ile
nütrisyon tedavi planını ve takibini gerçekleştirir.

■ Nütrisyon destek birimindeki görevleri ile ilgili kayıtları tutar.

■ Görev yaptığı yerlerde Nütrisyon Destek Ekibi ile birlikte klinik nütrisyon
ile ilgili hizmet içi eğitim verir ve devamlılığını sağlar.

■ Tüm uygulamaları etik kurallar doğrultusunda yapar.



PEKİ GERÇEKTEN BÖYLE 
Mİ?

Hem evet, hem hayır…
• Teori/pratik yeterlilikleri?

• Uygulama ve öğrenme alanları?
• Nütrisyon kavramının önemi?
• Ekip çalışmasında zorluklar?

• Çalışma sahası?
• Bütçe?

• İletişim/sizlik?



KLINIK BESLENMEDE DIYETISYENIN ROLÜ
BILIMSEL YAYINLARLA KANITLANMIŞTIR!



2007-2014 yılları arasında hastanede artan TOTAL PARENTERAL 
BESLENME uygulaması ve maliyete karşın diyetisyenin dahil edildiği bir 

proje ile;

Parenteral Nütrisyon uygulamalarında %40,

bir azalma olduğu tespit edilmiş.





Çocuklarda PARENTERAL BESLENME reçetelerinde diyetisyenin rolü 
üzerine yapılan bir prospektif çalışmada; 

50 hafta boyunca

Bir gruba diyetisyen dahil edilmiş,

Bir gruba diyetisyen dahil edilmemiş,

Çalışmanın sonucunda ise

Diyetisyenin olmadığı grupta PN tanısının reçetesinin yanlış yazılı  %18 
iken, diyetisyen olan grupta %12.4,

Diyetisyenin olmadığı grupta 1.5 kat daha fazla hatalı reçete olduğu 
tespit edilmiş.

Araştırmanın sonucu; PN reçetesine Diyetisyen girişi, hatalı reçetelerin 
sayısını azaltmıştır!



Yeterli beslenme açısından riskli grupların 
evlerine diyetisyen ziyareti düzenlemek; 

bireylerin beslenme durumunun iyileşmesine 
destek olur.



Malnütrisyonlu hastanın tedavisinde 
diyetisyen bulunduğunda; 

İyileşme 

Hastanede kalış 
süresi

Enfeksiyon 



Hasta değerlendirmede 
kullanılan 

bazı formlar;

ESPEN Guidelines for
Nutrition Screening 2002



SBÜ Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi 
Nütrisyon Destek Ekibi hasta takip 

algoritması

Kullanılması zorunlu!!!



Sözün Kısası

SONUÇ

■ Nütrisyon ekibinde diyetisyen en 
temel taşlardan biri olmakla birlikte 
bu iş bir ekip işidir.

■ Sevgi, fedakarlık ve özveri bu işin 
olmazsa olmazıdır.

■ Diyetisyen varlığı halk sağlığı ve 
ülke refahı için önemli, gereklidir.

ÖNERİLER

■ Diyetisyenlerin bu alanda daha çok 
teorik ve pratik eğitimlerle donanımlı 
olması gerekir.

■ Güncel kılavuzlar takip edilmelidir.

■ Her hastanenin nütrisyon ekibinde 
en az 1 diyetisyen olmalıdır.




