
 

 

NUTRİSYON DESTEK EKİBİ 
GÖREV TANIMI 

Dokuman No YÖN.GT.28 

Yayın Tarihi 28.07.2016 

Rev.No 00 

Rev.Tarihi  

Sayfa No 1/1 

 

 

Hazırlayan İnceleyen Onaylayan 

Diyetisyen Kalite Yönetim Direktörü Başhekim 
 
 
 

1.  Görev Tanımı: Doğal beslenmenin mümkün olmadığı durumlarda; beslenme gereksinimi olan hastaya 

doğru, ucuz ve güvenilir bir program uygulanabilmesi için farklı bilim alanlarından sağlık personelinin birlikte 

çalışması ile oral destek beslenmesi Enteral Nutrisyon (EN) ve Parenteral Nutrisyon (PN) yöntemleri 

kullanılarak hastaların besin tüketemediği durumlarda beslenmelerini sağlayarak,  biran önce normal 

yaşantılarına dönmelerini sağlamak.  

2.  Görev, Yetki ve Sorumlulukları:                                                                                                                             

2.1. Konsültasyon istenen poliklinik, servis hastalarının Nütrisyon destek tedavisi değerlendirmelerini ekip 

işbirliği çerçevesinde hekim ve diyetisyenle birlikte yapar.                                                                                     

2.2. Beslenme desteğine gereksinimi olan hastaları tanımlamak, malnütrisyon derecesini belirlemek.                  

2.3. Nütrisyon destek tedavilerinin (oral destek, enteral ve parenteral beslenme için) planlayabilmek, doğru 

uygulanmasını ve beslenme yeterliliğine ulaşmasını ve güvenli bir beslenme desteği sağlayabilmek.                   

2.4.  Enteral-parenteral yola karar vermek ve yerleştirmek                                                                                       

2.5. Besin öğelerinin alımını düzenlemek                                                                                                                   

2.6. Gerekli tedavi değişikliklerini planlamak                                                                                                                        

2.7. Uygulanan tedavinin yararlılığını artırmak                                                                                                        

2.8. Nütrisyon desteğinde kullanılan tüm araç ve gerecin korunması bakımı ve eksiklerinin Enteral beslenme 

uygulanan hastalarda komplikasyonların (Katater sepsislerini vb.) önlenmesi için tüpün ve setin yıkanması, 

doğru ürün, veriliş hızı, verildiği saatler, son kullanma tarihleri, saklama koşullarını kontrol eder/edilmesini 

sağlar ve gözlemlerini kaydeder. Tamamlanmasında klinik sorumlu hemşiresi ile işbirliği yapar.                 

2.9.Hastane çalışanlarına Nutrisyon desteği ile ilgili farkındalık yaratmak için eğitimler yapmak                   

2.10.Ekip üyeleri SHKS çerçevesinde, Kalite Yönetim Birimi ile koordine olarak çalışmalarını yürütür.   

3.Toplantı Sıklığı:   6 Ayda 1 toplanır. Gerektiğinde hastane yöneticileri ve diğer hastane çalışanları 

toplantıya davet edilebilir. Toplantı Tutanak Formu ile toplantı kararları kayıt altına alınır. Kararın bir 

örneği Kalite Yönetim Birimine ve üst yönetime gönderilir. 

4.Ekip Üyeleri:                                                                                                                                            

Başhekim                                                                                                                                                  

Başhemşire                                                                                                                                                              

Kalite Yönetim Direktörü                                                                                                                             

Diyetisyen                                                                                                                                                                     

Genel Cerrahi Uzmanı                                                                                                                                    

Dahiliye Uzmanı                                                                                                                                                   

Çocuk Hastalıkları Uzmanı                                                                                                                               

Yoğun Bakım Hemşiresi                                                                                                                                    
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