
ROMATOLOJİK HASTALIKLARDA 
NUTRİSYON HEMŞİRELİĞİ 

Hmş. Filiz TAŞKIN 

Bursa Devlet Hastanesi 

Nutrisyon Ünitesi 

  



“Gıdan ilacın, ilacın da gıdan olsun” 
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MALNÜTRİSYON 

    Alımdaki yetersizlik veya düzensiz 
beslenmenin yol açtığı,vücut 
kompozisyonunun (yağsız kitlede azalma) 
ve vücut kitlesinin bozulması sonucu ortaya 
çıkan fiziksel ve mental fonksiyonların 
azalması ve hastalığın klinik sonucunun 
kötüleşmesi                                             ESPEN 



     

           Hastalık veya travma 
 

 

            Yetersiz besin alımı 

       Yeterli besin alımını azaltan hastalık 

 

 

 

                   Malnütrisyon 
 

 

 

 



 MALNÜTRİSYONUN KISIR DÖNGÜSÜ 

BESİN 

DESTEĞİ 

x 

KOMPLİKASYONLAR 

HASTALIK 
(Hastaneye yatırılan hastalarda ≥%50 
malnutrisyon hastalıkla beraber) 
(Malnutrisyon riskinin belirlenmesi, tanısı ve 

tedavisinde yetersizlik) 

HASTALIĞA BAĞLI 
MALNUTRİSYON 

Besin alımında azalma 
ve/veya besin kaybında artış 



HASTANEDE MALNÜTRİSYON 
Tüm hastalarda malnütrisyon %32  

                                                                                                    KEPAN, 1998 

 

                             13 farklı çalışmada hastanede malnütrisyon %30-60 
                                                                                                                            Jensen, 1982 

                                                                                                                             Willard, 1980 

                                                                                                                              Bastow, 1983 

                                                                                                                              V. Hoof, 1986 

Türkiye’deki çeşitli merkezlerde  

 hastaneye yatan hastaların %20-40’ında malnütrisyon  saptanmıştır.  
                                                           Nursal TZ, Nutrition, 2005  

                                                                     Sungurtekin H, Nutrition,2004  
                                                                                   Sungurtekin H, Nutr Clin    Pract, 2008                      



Klinik 
Değerlendirme 

Antropometrik 
Ölçümler 

Biyokimyasal  

Parametreler 

İmmünolojik 

Testler 

Vücut Kompozisyonu  

Çalışmaları 

Çok  Parametreli 

İndeksler 

Tarama 

 Testleri 

BESLENME 

DURUMUNUN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 



Klinik değerlendirme 
 Anamnez  

 Fizik muayene (kas atrofisi, glossit, 
ödem, döküntü)  

 Vücut ağırlığında değişme: son üç 
aydaki istemsiz kilo kayıpları 

 Kas fonksiyon testleri (el 
dinamometresi, solunum kaslarının 
gücü)  

 Kronik veya akut hastalık durumları 

 Kronik alışkanlıklar (ilaç, alkol vs) 

 Yaşam koşulları,yalnızlık ve depresyon 

 

 



Antropometrik ölçümler  

 Vücut Kitle İndeksi (VKİ) 
       <18: malnütrisyon 
      18-20: malnütrisyon riski 
      20-25: normal 
      >30: obezite 

 Üst Orta Kol Çevresi 
           K<18 cm, E<20 cm 

 Triseps deri kıvrım kalınlığı 
        K<13 mm, E<10 mm 

 



Biyokimyasal parametreler  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yarılanma 

ömrü 

Normal  

değer 

Malnütrisyon 

göstergesi 

Yükselme 

Albumin 

(g/dl) 

14 - 20 gün 3.5 – 5.0 2.8 - 3.5 hafif 

2.1 – 2.7 orta 

< 2.1 ağır 

Dehidratasyon 

Transferrin 

(mg/dl) 

8 – 10 gün 200 – 400 150 – 200 hafif 

100 – 150 orta 

< 100 ağır 

Gebelik 

Hepatit 

Anemi 

Dehidratasyon 

Prealbumin 2 – 3 gün 15.7 – 29.6 10 – 15 hafif 

5 – 10 orta 

< 5 ağır 

Kronik böbrek 

RBP 

(mg/dl) 

12 saat 2.7 – 7.6 Böbrek yetm. 

Gebelik 

CRP, albumin ve prealbumin değerlendirmesinde gözönünde bulundurulmalıdır!.. 



Tarama testleri 

Subjektif Global Değerlendirme(SGD)  

Nütrisyonel Risk Tarama (NRS) 2002 

Malnütrisyon Üniversal Tarama Testi (MUST)  

Mini Nütrisyonel Değerlendirme (MNA) 



Espen’in önerdiği tarama araçları 

Toplum için: 

 Malnutrition Universal Screening Tool – MUST  
(BAPEN, 2002) 

Hastane için: 

Nutritional Risk Screening – NRS  (ESPEN, 2002) 

Yaşlılar için: 

 Mini Nutritional Assesment – MNA  (Vellas, 1999) 

 



NRS 2002 
                

 Başlangıç taraması 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  Evet: Eğer herhangi bir sorunun yanıtı evet ise, tablo 2’ye geçilir  

  Hayır: Tamamı hayırsa, hasta her hafta taranır. Major operasyon yapılacaksa,  

olası risk durumlarına karşı “önlem niteliğinde” bir nütrisyon planı geliştirilir 

Evet Hayır 

1 BKİ <20.5 

2 Son 3 ay içinde kilo kaybı var mı? 

3 Geçen hafta içinde besin alımında azalma var mı? 

4 Şiddetli bir hastalık var mı? (yoğun bakım vb) 



NRS 2002 

Nütrisyon Durumundaki Bozulma Hastalığın Şiddeti (gereksinimlerde artış) 

Yok  
Skor 0 

Normal nütrisyon durumu 
Yok  

Skor 0 
Normal besin gereksinimleri 

Hafif S 
Skor 1 

3 ayda > %5 kilo kaybı ya da geçen haftaki besin alımı 
normal gereksinimlerin %50- 75’inin altında 

Hafif 
Skor 1 

Kalça kırığı* Akut komplikasyonları olan 
kronik hastalar: siroz*, KOAH*, kronik 
hemodiyaliz, diabet, onkoloji 

Orta  
Skor 2 

2 ayda> %5 kilo kaybı veya BKİ 18.5–20.5 + genel 
durum bozukluğu veya son haftaki besin alımı normal 
gereksinimlerin %25-60’ı 

Orta  
Skor 2 

Majör abdominal cerrahi*, İnme*, 
şiddetli pnömoni, hematolojik  malignite 

Şiddetli 
Skor 3 

1 ayda> %5 kilo kaybı (3 ayda> %15) veya 
BKİ<18.5 + genel durum bozukluğu veya son haftaki 
besin alımı normalin % 0 – 25’i 

Şiddetli 
Skor 3 

Kafa travması*, Kemik iliği 
transplantasyonu*, Yoğun bakım hastaları 
(APACHE > 10) 

Yaş ≥70 yaş ise toplam skora 1 ekle = yaşa uyarlanmış toplam skor 

Skor ≥ 3: Hasta nütrisyon riski altındadır ve bir nütrisyon planı yapılır 

Skor < 3: Haftada bir taranmalı. Majör operasyon planı varsa yine bir nütrisyon planı geliştirilmelidir 



Ciddi nütrisyon riski? 

 Son 6 ayda ağırlık kaybı  > % 10-15 

 VKI < 18.5kg/m² (yaşlı <20kg/m²) 

 SGD: C veya NRS ≥ 3 

 Serum albumin < 30g/L 

 

 

          MUTLAKA NÜTRİSYON DESTEĞİ  

 



Enerji ve protein ihtiyacı 

 Direkt kalorimetri, İndirekt kalorimetri 
 Ampirik formüller 
     Harris - Benedict Formülü 
     Schofield Formülü 
  

Enerji Gereksinimi   : 25 kkal/gün 
                                     : 30 kkal/gün (artmış metabolizma) 
 
Protein Gereksinimi  : 0.8-1 gm/gün 
                                       : 1.2-1.5 gm/gün (katabolik süreç)  
                                                                                Espen  önerisi 



Hastanın oral beslenmesi 
güvenli mi? 

Tüple enteral 
nütrisyon 

Diyet modifikasyonu 
gerekli mi? 

Modifiye 
edilmiş diyet 

Normal diyet 

Nütrisyonel 
gereksinimlerinin hepsini 

karşılayabiliyor mu? 

Oral beslenme 
solüsyonları 

Evet Hayır 

Evet Hayır 

Hayır 



Enteral beslenme erişim yolları 

PARENTERAL 

H 
GİS ÇALIŞIYOR 

E 

ENTERAL 

< 4 hafta 

Nazal yol 

Gastrik 

Aspirasyon riski 

> 4 hafta 

Ostomi 

Aspirasyon riski 
Postpilorik 

Postpilorik Gastrik 

E E 

Endoskopi 

H H 

Endoskopi 
E E H 

H 

PEGJ Cerrahi 

Jejunostomi 

PEG Cerrahi 

Gastrostomi 

E = Evet 

H = Hayır 



Besin alımının izlenmesi 

 Beslenme riski olan hastanın erken tanısı 
ve beslenme tedavisi alan hastada BESİN 
ALIMININ İZLENMESİ zorunludur 

 

 

 

 Basit Yemek Kaydı ? 

              24 saatlik besin tüketimi ; 

–  Porsiyon kontrolü 

–  Enerji ve protein içeriklerinin 
belirlenmesi 

 



Besin Tüketim Formu 



Porsiyon kontrolü 

Son öğünde yemeklerinizin ne kadarını yediniz ? Lütfen işaretleyin 



Yeterince oral gıda alamama 
multifaktöryeldir !!! 

                                    
Görünüm Yemek 

saatleri 
Sunum 

İştahsızlık 

Medikal 
tedaviler 

Yemek 
türleri 

Lezzet 

Çiğnemede 
güçlük Tedavinin 

yan etkisi Depresyon 

Ağız 
kuruluğu 

Yutma 
bozukluğu 

Tat 

Koku 

Aç 
bırakılma 

Testler 

Sosyal 
izolasyon Anksiyete 

Yemek 
ortamı 



 

“hastaların iyi ve dengeli 
beslenmesi,  

şifayı kolaylaştırır”  
 
 

Hipokrat - M.Ö. V. YÜZYIL 



Romatolojik Hastalıklarda 
Beslenme  



Osteoartrit 
• Obezite risk faktörü      İdeal kilo korunmalı 

• Yeterli miktarda kalsiyum sağlaması açısından yağı 
azaltılmış süt ürülerinden yaralanılır. 

• D Vitamini(D Vitamini ayrılmamış balık yağı) 

• Kortikostiroid alan hastalarda sodyum sınırlanır, 
potasyum arttırılmalıdır. 

 

 
 

 

 
 



Romatoid Artrit 

Eklemlere fazla yük binmemesi için  
 
 

 

İdeal kilo korunmalı 
 



Romatoid Artrit 

• Romotoid kaşeksi !!! 
– İnflamasyona bağlı Kas kitlesi ve beden kitlesi 

azalır, protein ihtiyacı artar 

• Bazal metabolizma hızının artmış olması 

• İştahın azalması 

 

Beslenme desteği gerekli!!! 



Romatoid Artrit 

• İltahaptan dolayı metabolik hız yükseldiğinden 
enerji ve besin gereksinimi artmıştır. 

• Hastanın beden ağırlığına göre diyetin enerjisi 
belirlenir. 

• Protein gereksinim artmıştır.(1.5-2.0 gr) 

• Protein miktarının arttırlması B6 eksikliğini 
giderir. 



 

Romatoid Artrit 
 • Vitamin C den zengin sebze ve meyve 

• Osteoporoz, osteomalasiya sık görüldüğünden 
kalsiyum alımını artırmak için süt ve süt ürünleri 
arttırılır. 

• Doğal balık yağı D vitamini gereksinimini 
karşılayabilir. 

• Su ve tuz tutulumu için tuz sınırlanmalıdır. 

• Kortikosteroid su ve sodyum birikimine neden  
olduğundan sodyum sınırlaması(tuz),potasyum 
arttırılması uygun olur. 

• Sebze ve meyveler potasyum alımını yükseltir. 



Romatoid Artrit 

• Vejeteryan ve Akdeniz diyeti  

– Eklemlerdeki şişlik ve hassasiyette azalma 

– İşlevsel durum ve yaşam kalitesinde düzelme 

 
Kjeldsen Kragh J, Haugen M et al (1991) “controlled trial of fasting and one year 

vegeterian diet in rheumatoid arthritis” 



Sjögren Sendromu  

• Tükrük salgısı ve gözyaşı azalması 

– Göz ve ağız kuruluğu 

• Tükürük sekresyonunu arttırmak için limonlu 
drajeler 

• Lokmaların küçük, ılık ve nemli olmasına dikkat 
edilmeli 



Skleroderma 

• E vitamini ve Selenyum 

• Balık yağları 

–Hastalık üzerine etkileri net değil 

• Diyet eki olarak çuhaçiçeği yağı (omega-6) 1 yıl 
süre ile verilmiş 

–Ağrıda azalma ve cilt bulgularında gerileme 

(başka çalışmalarda bu sonuç onaylanmamış) 



Skleroderma 

Özefagus tutulumu 

 

Yutma güçlüğü 

 

Az gıda alma 

 

YETERSİZ BESLENME 



RİSK? 
          Yutma için çaba sarfedilmesi; 
 
Yeme süresinde uzama 
 İştah kaybı 
Malnütrisyon 
Dehidrasyon 
Aspirasyon 
Ciddi enfeksiyon 
Ölüm 
                YETERLİ VE GÜVENLİ BESLENME 

 



Skleroderma 

• Hasta eğitimi 

– Yeterli gıda alma 

– Gıdaları çok çiğneme 

– Gıdaları orta yumuşaklıkta, kıvamlı lokmalar 
halinde alınabilecekler arasından seçme 

– Diş sorunları var ise düzelteme 

– Oral beslenme ürünleri 

 



GÜVENLİ YUTMA  
• Dik pozisyon(90 derece) 
• Beslenme küçük parçalar halinde olmalı 
• Çok yavaş olmalı,aynı saat içinde sadece bir gıda 

verilmeli 
• Yemek yerken konuşulmamalı 
• Besin ağzın güçlü olan tarafında çiğnetilmeli 
• Yemek sonunda ağızda artık olup olmadığı kontrol 

edilmeli 
• Yutma esnasında gövde öne alınmalı,baş aşağı 

çevrilmeli ve çene göğse yaklaştırılmalı 
• Katı ve sıvı gıdalar  aynı  anda verilmemelidir 
• Yemek sırasında ortam iyi ayarlanmalı.Dış uyaranların 

etkisi olabildiği kadar azaltılmalı 
 



Skleroderma 

       Beslenme Ürünleri Ödeme koşulları: 

 

• ICD : M34.9 Sistemik sklerozis, 
tanımlanmamış 

• Teşhis kodu: 9.2.19 Skleroderma hastalığı 

 



Gut 

• Beslenme ile direkt ilişkili 

• Hastalıktan korunmak için pürin 
içeren gıdalardan kaçınılması gerekli 

 
 



Gut 

• Pürinden zengin besinlerin miktarları azaltılır 
– Et, balık, kümes hayvanları… 

• Yağ sınırlaması 
– Yağ böbreklerden ürik asit atılımını azaltır, ürik asit 

birikimini arttırır 
• Sebze ve meyve tüketimi 

– İdrarı alkali yapar.bikarbonat  ve sitrat verilerek idrarın 
alkalinetesi  yükseltilir. 

• Bol sıvı 
– Ürat kristallerinin atılması için 

• Alkol kısıtlaması 
– Alkol üre oluşumuna neden olur. 
– Kahve  ve çayın yapılarındaki metil pürin vücuttaki pürin 

olşumumunu etkilemediği  için serbest. 
 

 



Gut 

• İdeal kilo  
–Uzun sürede zayıflama 

(Hızlı ağırlık kaybı kan ürik asit 
düzeyini arttırır) 



Sistemik lupus eritamatozus 
• Kilo kaybı yapılan çalışmalarda %9 dan %71  

• Koruyucu önlemler arasında diyet 

• Omega 3 yağ asitleri yararlı 

• Kortizon kullanımında tuz ,şeker kısıtlaması 

• Yüksek tansiyon açısından sodyum içeren yiyeceklerden kaçın 

• Böbrek tutulumu varsa hayvansal proteinli gıdaları azaltmalı 

• İnek sütü tartışma konusu(yağ, sodyum ,protein ve kolestrol 
içerdiğinden) 

• Tamamen mahrum kalmaktansa günlük protein ve kalsiyum 
ihtiyacını karşılayacak kadar tüketilmesi 

• Obeziteye dikkat 

• Osteoporozu önlemek için D vitamini 

 



TAVSİYELER 

• Sağlıklı kiloya ulaşın. 

• Hayvansal proteinli besinleri az kullanın. 

• Sardalye, Uskumru, Somon gibi yağlı balıkları 
tüketin. 

• Siyah üzüm çekirdeği ile birlikte günde bir 
avuç kadar tüketin 

• Omega 3 yağ asidi besinler tüketin(ceviz, 
badem vb.) 

 



DİYET YÖNETİMİ 

Sağlığın ve iyi olma halinin optimize edilmesi 

Yetersiz beslenme, dehidratasyon,aspirasyon 
pnömonisi riskinin azaltılması 

Oral beslenmenin sürdürülmesi  

Yeterli ve  güvenli beslenme 

Sıvıların ve gıdaların kıvamlarının değiştirilmesi 

Yemeklerin besin öğelerince zenginleştirilmesi 

Bireye özel beslenme planının hazırlanması  



Nütrisyon danışmanlığı 

 Sorumlu hekim 

 Sorumlu diyetisyen 

 Sorumlu hemşire 

     - NDE hekimi 

     - NDE diyetisyeni 

     - NDE hemşiresi    

                                                       

Farkındalık!.. 

Nutrisyon danışmanlığı alan GİS ve baş – boyun bölgesine radyoterapi uygulanan 
hastalarda 
 
  - Vücut ağırlığı 
  - Yaşam kalitesi              anlamlı olarak daha iyi 
  - Fiziksel aktivite 
                                          

                                                             Isenring EA.Br J Cancer 2004 



ENTERAL BESLENMEDE 
HEMŞİRELİK HİZMETLERİ 

 

 



ORAL ENTERAL NUTRİSYON UYGULAMASI YAPILAN 
HASTALARA VERİLMESİ GEREKEN EĞİTİMLER 

 

• Beslenme pozisyonu 

• Hijyen 

• Ağız bakımı (günde en az 2 kere) 

• Beslenme tedavisinin önemi ve faydaları 

• Ürün başlama ve bitiriş dozları 

• Ürünleri nerede, kime, nasıl yazdırabilecekleri, 
temin edecekleri. 



ORAL ENTERAL NUTRİSYON UYGULAMASI YAPILAN 
HASTALARA VERİLMESİ GEREKEN EĞİTİMLER 

• Besin tüketim kaydı (yetersiz besin alımı, fazla 
meyve suyu tüketimi vb.) 

• Defekasyon alışkanlığı (dışkılama miktarı, diyare 
sıklığı…) 

• Ara veya ana öğün tüketimi  

• Haftalık kilo takibi 

• Beslenme solüsyonlarını kolay tüketmesini 
sağlayacak öneriler 

• Saklama koşulları 

• BESLENMENİN ÖNEMİ !!!! 



“Dikkatle gözleyen bir 
hemşirenin görebileceği 
gibi, bolluklar içinde nice 

hastanın açlığa maruz 
kaldığı bir gerçektir. 
Lütfen düşününüz. 

Hastanız bugün ne kadar 
besin alabildi ve en 
önemlisi  ne kadar 

alması gerekiyordu ?”  
 

 
Florance Nightingale - 

1859 



TEŞEKKÜRLER !!! 


