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Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Hasta Beslenme Kurulu Çalışma Yönergesi hk.
2010.012.108- Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Hasta Beslenme Kurulu Çalışma Yönergesi
ile ilgili fakülte dekanlığından gelen 16.04.2010 tarih ve 1728 sayılı yazı ve eki üzerinde görüşüldü.
Yapılan görüşmeler sonucunda; Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Yönetmeliği’nin
16. Maddesi gereğince oluşturulan Sağlık Bilimleri Yönetmelik ve Yönerge Komisyonu tarafından
incelenen Hasta Beslenme Kurulu Çalışma Yönergesi’nin aşağıdaki şekliyle kabulüne oy birliği ile karar
verildi.
Hasta Beslenme Kurulu Çalışma Yönergesi değişiklik: Üniversitemiz Senatosunun 02.03.2012 tarih
03 sayılı toplantısında alınan karar gereği Yönergenin 6. maddesinin 1. fıkrasının a bendindeki değişiklik.
Hasta Beslenme Kurulu Çalışma Yönergesi değişiklik: Üniversitemiz Senatosunun 24.01.2013 tarih
02 sayılı toplantısında alınan karar gereği Yönergenin 5. maddesinin 2. fıkrasındaki değişiklik.
Hasta Beslenme Kurulu Çalışma Yönergesi değişiklik: Üniversitemiz Senatosunun 18.07.2014 tarih 13
sayılı toplantısında alınan karar gereği yapılan değişiklikler.
Hasta Beslenme Kurulu Çalışma Yönergesi değişiklik: Üniversitemiz Senatosunun 02.12.2016 tarih 33
sayılı toplantısında alınan karar gereği yönergenin 6. maddesinin 1. fıkrasının c bendinde yapılan
değişiklikler.

T.C.
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ HASTA
BESLENME KURULU ÇALIŞMA YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 - (1) Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde ayaktan ve
yatarak tedavi gören yetişkin hastalarda yetersiz beslenmenin (malnütrisyonun) tanınması, yetersiz
beslenmenin önlenmesi ve hastalara uygun beslenme rejimlerinin sağlanması için plan ve
stratejilerin belirlenip uygulanmasını ve denetlenmesini içermektedir.
Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu yönerge Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma
Merkezinde ayaktan ve yatarak tedavi gören tüm yetişkin hastaları kapsamaktadır.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu yönerge Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliğinin 13. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 - (1) Bu yönergede geçen tanımlar;
a)Başhemşire: Merkez’in hemşirelik hizmetleri idari sorumluluğunu yürütmek
görevlendirilen kişiyi,
b)Başhemşire Yardımcısı: Başhemşire’ye bağlı olarak Merkez’de görevlendirilen kişiyi,

üzere

c) Dekan: Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,
ç) Diyetisyen: Merkez diyetisyenini,
d) Enteral Beslenme: Yetersiz beslenmeli hastalara normal beslenmeye ek olarak veya tüp
yolu ile yapılan beslenmeyi,
e) Enteral ve parenteral beslenme birimi: Merkez’in enteral ve parenteral beslenme birimini,
f) Hastane Başmüdürü: İdari hizmetler koordinatörü olarak idari, mali ve teknik hizmet
sorumluluğunu yürütmek üzere Merkezde görevlendirilen kişiyi,
g)Hastane Müdürü: Rektörlüğün Hastane Müdürü kadrosunda olan ve Hastane Başmüdürüne
bağlı olarak Merkezde görevlendirilen kişiyi,
ğ) Hastane Müdür Yardımcısı: Hastane Müdür Yardımcısı olarak Merkez’de görevlendirilen
kişiyi,
h)Kurul: Hasta Beslenme Kurulunu,
ı)Merkez (Hastane): Tıp Fakültesi Hastaneleri ve ilişkili tanı, tedavi merkez ve ünitelerini,
i)Merkez Müdürü (Başhekim): Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Müdürünü,
j)Merkez Müdür Yardımcısı (Başhekim Yardımcısı): Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve
Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısını,
k)Parenteral Beslenme: Damar yolu ile yapılan beslenmeyi,
l)Rektör: Erciyes Üniversitesi Rektörünü,
m)Sorumlu hekim: Enteral ve parenteral beslenme birimi sorumlu hekimini,
n)Yetersiz Beslenme: Beslenmenin içerik ve/veya miktar açısından yetersiz olması sonucunda,
vücudun gereksinimlerine karşın, sağlanan enerji ve besin öğelerinin yetersiz kalmasından
kaynaklanan klinik durumu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kurulun Oluşumu ve İşleyişi
Kurulun Oluşumu
MADDE 5 – (1) Kurul; Dekan tarafından görevlendirilen öğretim üyeleri ile
(2) Merkez Müdürü’nün teklifi ile Dekan tarafından görevlendirilen enteral ve parenteral
beslenme birimi sorumlu hekimi olmak üzere en az dört uzman hekim,
(3) Merkez Müdürü tarafından görevlendirilen Merkez Müdür Yardımcısı ve Hastane
Müdürü ve Hastane Müdür Yardımcısı, Başhemşire veya yardımcısı ve diyet
hizmetlerinden sorumlu en az iki diyetisyen,
(4) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı tarafından görevlendirilen Beslenme ve Diyetetik
Bölümünden bir öğretim elemanından oluşur.

Kurulun İşleyişi

MADDE 6 - (1)
a) Kurul, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimliği’nin görevlendireceği bir
Merkez Müdür Yardımcısının Başkanlığı’nda toplanır. Gerekli durumlarda Başkana vekalet
edecek kişi Başkan tarafından belirlenir.
b) Kurul üyelerinin süresi üç yıldır. Mazeretsiz olarak kurul toplantısına üst üste üç kez
katılmayan üyenin üyeliği düşer. Üyelerden herhangi birisinin görevden ayrılması halinde
kalan süreyi tamamlamak üzere yeniden görevlendirme yapılır. Üyelik süresini tamamlayan,
herhangi bir nedenle üyelik özelliklerini yitiren, üyelikten ayrılmak isteyen ve bu isteği
Başhekim tarafından onaylanan üyenin yerine yeni üye görevlendirmesi aynı yöntem ile yapılır.
c) Kurul toplantıları kurul üyesi uzman hekimlerin an az ikisinin bulunması kaydıyla ve
çoğunluk sağlanarak yılda en az iki kez yapılır.
d) Kurul kararları oy çokluğuyla alınır.
e) Kurul toplantı kararları tüm üyelere ve gerek duyulan hallerde Dekanlığa sunulmak üzere
yazıyla Merkez Müdürlüğüne bildirilir ve raporun bir kopyası arşivlenir.
f) Kurul, hasta beslenmesi ile ilgili genel işleyiş için gerekli alt yapının belirlenmesi,
denetlenmesi için hasta beslenme ekibi oluşturur ve onay için Merkez Müdürlüğüne sunar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Sorumluluklar
MADDE 7 - (1)
a) Kurul kliniklerde beslenme ile ilgili genel işleyiş için gerekli olan altyapının belirlenmesi,
denetlenmesi ve Merkez Müdürlüğüne bildirilmesinden sorumludur.
b) Hasta beslenmesi konusunda ilgili birimlere eğitim programları verilmesinden sorumludur.
Eğitim verilecek kişiler kurul tarafından belirlenir.
c) Kliniklerde yönerge işleyişine katkı bakımından gerekli görüldüğünde, görevlendirilecek
personelin statüsü kurul tarafından belirlenir.
d) Kurul üyeleri, yıllık faaliyet ve değerlendirme sonuçlarını Merkez Müdürüne
sunmak, hasta beslenme ekibi tarafından iletilen sorunlar ve çözüm önerileri doğrultusunda
karar almak ve yönetime iletmekten sorumludur.
e) Kliniklerde hastaların alacağı enteral ve parenteral beslenme yöntem ve araçları konusunda
klinik hekimi ve klinik diyetisyenlerinin önerileri alınarak, son kararı kurulun
görevlendireceği hekim ve/veya diyetisyen verir.
f) Ayaktan tedavi görecek hastaların beslenme desteğine ihtiyacı olduğu durumlarda enteral
ve parenteral beslenme yöntem ve araçları konusunda poliklinik hekimi ve poliklinik
diyetisyenlerinin önerileri alınarak, son kararı kurulun görevlendireceği hekim ve/veya
diyetisyen verir.
g) Hastalara yazılacak beslenme ürünleri ile ilgili raporlar, klinik hekimi ve klinik
diyetisyenlerinin önerileri alınarak, kurulun görevlendireceği hekim tarafından verilir.
h) Yatan hastaların beslenme durumunun değerlendirmesi
kurulun görevlendireceği
diyetisyen tarafından yapılır.
Sorumlu Hekimin Görev ve Sorumlulukları
Madde 8 (1)
a) Kurula bağlı olarak çalışır.
b) Ayaktan veya yatan hastalarda uygun beslenme protokollerinin oluşturulmasından ve
uygulanmasının takibinden sorumludur.
c)Diyetisyenlerin güncel bilgilere göre eğitimi ve koordinasyonunu, çalışma programlarını

düzenler.
ç)İhtiyaç halinde karmaşık hastaların nutrisyonel durumunu diyetisyenle beraber değerlendirir.
d)Hasta beslenmesi ile ilgili bilimsel çalışmalar yapar ve çalışma sonuçlarını Kurul ve ilgili
bölümlerle paylaşır.
Diyetisyenlerin Görev ve Sorumlulukları
Madde (9)
a) Sorumlu hekime bağlı olarak çalışır.
b) Günlük olarak hastaların beslenme durumlarını değerlendirir ve uygun olan beslenme şeklini
ve miktarını hasta ile ilgili sorumlulara bildirir.
c)Çalıştığı bölümdeki poliklinik ( ayaktan hasta diyeti değerlendirmesi) hizmetlerini yapar.
ç)Total parenteral beslenme (TPN) ünitesinde çalışanlar için: TPN ile beslenen hastaları günlük
olarak değerlendirir ve hastanın klinik- laboratuvar değerlerine göre TPN formülü oluşturur ve
hazırlanması için order yazar.
d)Sorumlu hekimin hasta beslenmesi ile ilgili yaptığı çalışmalara katılır.
e)Sorumlu hekimin belirlediği bilimsel sempozyum ve kongrelere katılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Öngörülemeyen Durumlar, Yürürlük,
Yürütme
Öngörülemeyen Durumlar
MADDE 1 0 - (1) Yönergenin uygulanmasında ve burada söz edilmeyen, öngörülmeyen
durumlarda karar organı Merkez Müdürlüğüdür.
Yürürlük
MADDE 11 - (1) Bu Yönerge esasları, Erciyes Üniversitesi Senatosu’nda kabul edildiği
tarihten itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12 - (1) Bu Yönergenin hükümlerini Rektör yürütür.

