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1.AMAÇ:  Şanlıurfa  İli  Evde  Sağlık  Hizmetleri  Birimlerince  hizmet  verilen  hastaların  nutrisyonel  desteğe  ihtiyacı  olup

olmadığının belirlenmesi, nutrisyonel destek ihtiyacının karşılanması ve izlenmesi esaslarını belirlemeyi amaçlar. 

2.KAPSAM: Tüm Evde Sağlık Birim çalışanlarını ve hizmet verilen hastaları kapsar. 

3.SORUMLULAR: 

Tüm Evde Sağlık Hizmetleri Biriminde görev yapan hekimler

Tüm Evde Sağlık Hizmetleri Biriminde görev yapan sağlık personeli

 ( Hemşire, Ebe, ATT, Sağlık Memuru, Yaşlı Bakım Teknikeri vb. )

Bağlı bulunulan hastane Nutrisyon Destek Ekibi

 Bağlı bulunulan hastane ilgili Konsültan Hekim

4.FAALİYET AKIŞI:

4.1.  Evde Sağlık Hizmeti alması uygun görülen hastaya yapılan ilk ziyarette nutrisyonel değerlendirme yapılır.

Nutrisyonel Değerlendirme için “( MNA) MİNİ NUTRİSYONEL DEĞERLENDİRME FORMU”  kullanılır.

 4.2. ( MNA) MİNİ NUTRİSYONEL DEĞERLENDİRME 

MiniNutrisyonel değerlendirme, tarama ve değerlendirme olmak üzere iki aşamada yapılır. 

4.2.1.TARAMA; Hastanın,

A. Son Üç ayda iştahsızlığa, sindirim sorunlarına, çiğneme veya yutma zorluklarına bağlı olarak besin alımında bir azalma

oldu mu?

□ 0= Besin alımında şiddetli düşüş

□ 1= Besin alımında orta derece düşüş

□ 2= Besin alımında düşüş yok      

B. Son üç ay içindeki kilo kaybı durumu

□ 0= 3 kg’dan fazla kilo kaybı

□ 1= Bilinmiyor

□ 2=  1-3 kg arasında kilo kaybı

□ 3=  Kilo kaybı yok

C. Hareketlilik

□ 0=Yatak veya sandalyeye bağımlı

□ 1=Yataktan, sandalyeden kalkabiliyor ama evden dışarıya çıkamıyor

□ 2= Evden dışarı çıkabiliyor



  

Suruç Devlet Hastanesi

NUTRİSYONEL DESTEK İHTİYACININ BELİRLENMESİ,KARŞILANMASI VE
İZLENMESİ PROSEDÜRÜ

Doküman no: ES.PR.004 Yayın tarihi: 13.10.2020 Revizyon tarihi:00 Revizyon no:00 Sayfa 2 / 4  

D. Son üç ayda psikolojik stres veya akut hastalık şikâyeti oldu mu?             

     □ 0= Evet        □ 2= Hayır

E.Nöropsikolojik problemler

□ 0= Ciddi bunama veya depresyon

□ 1= Hafif düzeyde bunama

□ 2= Hiçbir psikolojik problem yok

F. Vücut Kitle İndeksi (VKİ)= ( Vücut ağırlığı-kg) / ( Boy’un metre)²

□ 0=VKİ 19’dan az (19 dahil değil)

□ 1=VKİ 19’la 21 arası (21 dahil değil)

□ 2= VKİ 21’le 23 arası (23 dahil değil)

□ 3= VKİ 23 ve üzeri

Yukarıda belirtilen Tarama bölümündeki sorulara ( A,B,C,D,E,F ) alınan cevaplara karşılık gelen puanlar toplanır.

Tarama Puanı tamamı en çok 14 puan olabilir. Sonuç; 12-14 puan ise normal nutrisyonel durum kabul edilir. Bir

sonraki ziyarette tekrar nutrisyonel değerlendirme yapılır.  8-11 puan ise: Malnütrisyon riski altında anlamına

gelir, Malnutrisyon gösterge puanını elde etmek için “ Değerlendirme” bölümüne devam edilir.  0-7 puan ise:

Malnütrisyonlu anlamına gelir,  Malnutrisyon gösterge puanını  elde etmek için  “Değerlendirme” bölümüne

devam edilir.

4.2.2. DEĞERLENDİRME

G. Bağımsız yaşıyor (bakımevinde veya hastanede değil)

□ 1=Evet        □ 0=Hayır

H. Günde 3 adetten fazla reçeteli ilaç alma

□ 0=Evet        □ 1=Hayır

I. Bası yarası veya deri ülseri var

□ 0=Evet        □ 1=Hayır

J. Hasta günde kaç öğün tam yemek yiyor?

□ 0=1 öğün                              □ 1=2 öğün                        □ 2=3 öğün
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K. Protein alımı için seçilen besinler

* Günde en az bir porsiyon süt ürünü                Evet   □          Hayır     □ 

                             ( süt, peynir, yoğurt )

* Haftada iki veya daha fazla porsiyon 

Kurubaklagil veya yumurta tüketiyor             Evet   □          Hayır     □

*Her gün et, balık veya beyaz et tüketiyor      Evet   □          Hayır     □

0.0=Eğer evet sayısı 0 veya 1 ise

0.5=Eğer evet sayısı 2 ise

1.0=Eğer evet sayısı 3 ise

L. Her gün iki veya daha fazla porsiyon meyve veya sebze tüketiyor.

      □ 0= Hayır       □ 1= Evet

M. Her gün kaç bardak sıvı ( su, meyve suyu, kahve, çay, süt vb.) tüketiyor?

0.0=3 bardaktan az

0.5=3-5 bardak

1.0=5 bardaktan fazla

N. Yemek yeme şekli nasıl ?

□ 0=Yardımsız yemek yiyemiyor

□ 1=Güçlükle kendi kendine yemek yiyebiliyor ama zorlanıyor

□ 2=Sorunsuz bir şekilde kendi kendine yiyor

O. Beslenme durumu ile ilgili düşüncesi

□ 0=Kötü beslendiğini düşünüyor

□ 1=Kararsız

□ 2=Kendisini hiçbir beslenme sorunu olmayan bir kişi olarak görüyor

P. Aynı yaştaki kişilerle karşılaştırıldığında, sağlık durumunu nasıl değerlendiriyor?

0.0=İyi değil             1.0=İyi

0.5=Bilmiyor            2.0=Çok iyi

Q.Kol Çevresi (cm) 
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 0.0= 21cm’den az           0.5= 21cm-22 cm       1.0= 22cm veya daha fazla     

R.Baldır Çevresi(cm)      

     0=31’den az             1=31 veya daha fazla

Yukarıda  belirtilen  “DEĞERLENDİRME”  bölümündeki  sorulara  (  G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R  )  alınan  cevaplara

karşılık gelen puanlar toplanır. Değerlendirme Puanı tamamı en çok 16 puan olabilir. 

4.2.3. Malnütrisyon Gösterge Puanını  bulmak için TARAMA ve DEĞERLENDİRME  sonucunda alınan puanlar toplanır.

Toplam puan en fazla 30 olabilir.

MALNUTRİSYON GÖSTERGE PUANI

24-30 puan arası                                 □ Normal nutrisyonel durum

17-23,5 puan arası                              □ Malnütrisyon riski altında

17 puandan aşağı                                □ Malnütrisyonlu

4.2.4. Malnütrisyon Gösterge Puanına göre,  Malnutrisyon riski altında ve/veya Malnutrisyonlu olarak değerlendirilen

hasta içinbağlı bulunulan hastanenin Nutrisyon Destek Ekibinden, Nutrisyon Destek Ekibi yok ise ilgili branş uzmanından,

“Konsültasyon Süreci Talimatı” doğrultusunda, konsültasyon hizmeti planlanır.

4.3. Nutrisyonel Destek Tedavisi uygulanan hasta/ hasta yakınına, uygulanan nutrisyonel tedavi yöntemine uygun eğitim

verilir.

4.4.Tüm  Evde  Sağlık  Hizmetleri  Birim  çalışanlarına,  her  yıl,  hastaların  nutrisyonel  destek  ihtiyacının  belirlenmesi,

karşılanması, takibi ve nutrisyonel destek tedavisinde dikkat edilecek hususları da kapsayan, hizmet içi eğitim verilir. 

5. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

5.1. ( MNA) Mini Nutrisyonel Değerlendirme Formu

5.2. Konsültasyon Süreci Talimatı


