NÜTRİSYON DESTEK EKİBİ
DİYETİSYEN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
1- Kurumun belirlediği hedef, politika ve düzenlemeler doğrultusunda nütrisyon
birimindeki diyetisyenlik hizmetlerinin etkin bir şekilde yerine getirilmesini sağlar.
2- Hastalara nütrisyonel değerlendirme testlerini uygular ve beslenme tedavisi ihtiyacı
olup olmadığına ekip doktoru ile birlikte karar verir.
3- 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.
4- 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.
5- Diyetisyen, ekip doktoru ve hemşiresi 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.
6- Uygulanan nütrisyon destek tedavisi hakkında hastanın primer hekimine, klinik
hemşiresine ve hasta ile hasta yakınlarına gerekli bilgileri verir.
7- Oral enteral nütrisyon desteği alan hastalarda klinik diyetisyeni ile çalışarak diyet
modifikasyonlarına katkıda bulunur.
8- Enteral ve parenteral beslenme yolundan, normal beslenmeye geçen hastalarda klinik
doktoru ve klinik diyetisyeni ile birlikte beslenme şeklini ayrıntılı bir şekilde düzenler.
9- Taburcu edilmesi planlanan ve enteral/parenteral beslenme desteğine ihtiyacı olan
hastalarda doktor bilgisi dahilinde evde uygulanacak nütrisyon tedavisi programını
hazırlar, devamlılığını sağlar, gerekli beslenme eğitimini verir ve takip eder.
10- Enteral ve parenteral beslenme ürünlerinin raporlanmasında ekip doktoru ile beraber
çalışarak gerekli hesaplamaları yapar ve hastanın durumuna uygun önerilerde
bulunur.
11- Hastanede yatan hastalar dışında nütrisyon desteğine ihtiyacı olan poliklinik
hastalarının da tıbbi beslenme tedavisini doktorla birlikte düzenler ve izlemini yapar.
12- Besin-ilaç ve ilaç-ilaç etkileşimleri konusunda ekip doktoru, eczacısı ve hemşiresi ile
birlikte çalışır.
13- Tıbbi beslenme tedavisinde kullanılan ürünlerin satın alma sürecinde muayene
komisyonunda görev alır.
14- Ekip doktoru ve eczacısı ile birlikte, parenteral ve enteral ürünlerin stok bilgilerini alır
ve satın alınması planlanan ürünlerin ihale sayılarının belirlenmesine yardımcı olur.
15- Nütrisyon destek tedavisi konusunda ürün çeşitliliğini ve bilimsel yayınları takip eder,
kongre, sempozyum, kurs vb. etkinliklere katılır.

16- Üniversitelerin Beslenme ve Diyetetik bölümlerinde saha stajında, ekibin uygun
gördüğü sayıda öğrencinin akademik eğitimine, mesleki olarak hazırlanmasına,
uygulama yaparak katkıda bulunur.
17- Malnütrisyonu tedavi eden sağlık profesyonellerinden biri olarak malnütrisyonun
neden olduğu ek maliyetlerin azaltılmasına katkıda bulunur.
18- Görevlendirilmesi halinde, Evde Sağlık ve Palyatif Bakım bünyesinde takip edilen
hastaların nütrisyonel değerlendirmelerini yapar, ekip doktoru ile birlikte nütrisyon
tedavi planını ve takibini gerçekleştirir.
19- Klinik nütrisyon konusunda bilimsel ve güncel yayınları takip eder, seminer, toplantı,
kongre ve benzeri etkinliklere katılır.
20- Bilimsel araştırmalara ekiple birlikte katılır, planlar ve yürütür.
21- Nütrisyon destek birimindeki görevleri ile ilgili kayıtları tutar.
22- Görev yaptığı yerlerde Nütrisyon Destek Ekibi ile birlikte klinik nütrisyon ile ilgili
hizmet içi eğitim verir ve devamlılığını sağlar.
23- Tüm uygulamaları etik kurallar doğrultusunda yapar.

