


NÜTRİSYON TAKİBİ

Nütrisyon takibi; Erişkin ve Çocuk hastalarda belirlenmiş olan sistem sorgularının kayıt edildiği, çocuk hastalar için 
oluşturulmuş  formülasyona göre; erişkin hastalar için değerlendirme puanına göre oluşan toplam puan ile malnütrisyon
skorunun oluşturulduğu skala formudur. 
Skor sonucuna göre formun doldurulma süre sıklığı belirlenir. 

Nütrisyon takip formu; «Hemşire Fizik Değerlendirme ve Gözlem» ekranından  veya order uygulama 

aşamasında otomatik açılır.



NÜTRİSYON TAKİBİ

* Hastanın nütrisyon skoru yok ise; ilk order uygulaması sırasında hasta yaş bilgisine göre ilgili form açılır.

* Son değerlendirmeden çıkan toplam skor erişkin hasta için <3, çocuk hasta için <1 ise ilgili form haftada bir (form kayıt tarihinden 

sonraki 7. gün ) order uygulama sırasında otomatik açılır.



NÜTRİSYON TAKİBİ

«Hemşire Fizik Değerlendirme ve Gözlem» ekranında;

Çocuk hastalar için; «Çocuk Nütrisyon Takip Formu»; Erişkin hastalar için ise «Erişkin Nütrisyon Takip Formu» yanındaki           

simgesine tıklanır.



ERİŞKİN NÜTRİSYON TAKİP FORMU

Erişkin Nütrisyon Takip Formu; «Başlangıç Taraması», «Son Tarama», «Yaş» aşamalarından oluşmaktadır. «Başlangıç Taraması» ve «Son 
Tarama» alanları manuel doldurulur.

«Yaş» alanına «Otomatik Veri Güncelle» butonu ile hasta yaşının aktarılması sağlanır.

Yeni kayıt ekleme için; «Bugüne Yeni 

Kayıt» butonuna tıklanır. Başka tarihe kayıt 

için; «Başka Tarihe Yeni Kayıt» butonuna 

tıklanır.

Önceki kayıtları görmek için; «Tarih» 

listesinden tarih seçilebilir veya                

simgeleri ile tarihler arasında geçiş 

yapılabilir. Seçili tarih; «Tarih Değiştir» 

butonu ile değiştirilebilir.



ERİŞKİN NÜTRİSYON TAKİP FORMU

«Başlangıç Taraması» başlığı seçilerek sağ tarafta açılan form doldurulur. 
Formda en az 1 seçenek işaretlenmesi durumunda, «Son Tarama» formunun da doldurulması zorunludur. 
Hasta formdaki hiçbir kriteri karşılamıyor ise, en alt seçenekteki  «Tüm soruların yanıtı Hayır ise bu satırı işaretleyiniz» seçeneği seçilmelidir.

Daha önce kaydedilen veriler 

seçilecek ise; altta bulunan «Önceki 

Değerleri Kopyala» butonu 

işaretlenebilir.



ERİŞKİN NÜTRİSYON TAKİP FORMU

«Son Tarama» başlığı seçilerek, sağ tarafta açılan form doldurulur. Doldurulan veriye göre son tarama sonucu otomatik hesaplanır.



ERİŞKİN NÜTRİSYON TAKİP FORMU

«Yaş» butonuna basılarak, sağ tarafta açılan yaş formu manuel doldurulabilir.
Hastanın yaşı sağ kolonda gösterilir.

«Yaş» alanına «Otomatik Veri Güncelle» butonu ile veri aktarılması sağlanır.

Hastanın toplam puanı sayfanın altında 

gösterilir.

«Çıkış» butonuna basılarak form verileri 

kaydedilir

ve form ekranından çıkılır.

«İptal» butonuna basılarak girilen verilerin 

Kaydedilmesi engellenir ve form ekranından 

çıkılır.



ERİŞKİN NÜTRİSYON TAKİP FORMU

Hastanın kayıtlı nütrisyon form bilgileri tarih ve 

toplam puan bilgileri ile listelenir, detaylı form 

bilgileri ise sayfanın altında gösterilir.



ÇOCUK NÜTRİSYON TAKİP FORMU

Yeni kayıt ekleme için; «Bugüne Yeni 

Kayıt» butonuna tıklanır. Başka tarihe 

kayıt için; «Başka Tarihe Yeni Kayıt» 

butonuna tıklanır.

Önceki kayıtları görmek için; «Tarih» 

listesinden tarih seçilebilir veya                

simgeleri ile tarihler arasında geçiş 

yapılabilir. Seçili tarih; «Tarih Değiştir» 

butonu ile değiştirilebilir.

Çocuk Nütrisyon Takip Formu; «Yaşa Göre Ağırlık(%)», «Yaşa Göre Boy(%)», «Boya Göre Ağırlık (%)» ve »Değerlendirme» aşamalarından 
oluşmaktadır. 
«Otomatik Veri Güncelle» fonksiyonu ile yaşa göre ağırlık, yaşa göre boy ve boya göre ağırlık otomatik hesaplanır veya manuel de doldurulabilir. 
Değerlendirme kısmı manuel doldurulur.

Toplam Puan:

Hastanın toplam puanı sayfanın altında 

gösterilir.



ÇOCUK NÜTRİSYON TAKİP FORMU

Yaşa Göre Ağırlık, Yaşa Göre Boy ve 

Boya Göre ağırlık verileri hastanın 

bilgilerine göre otomatik hesaplanır. 

«Otomatik Veri Güncelle» butonu ile 

hesaplanan verilere uyan seçenekler 

formdan otomatik seçilir. Form manuel de 

doldurulabilir.

«SEÇENEKLER» alanındaki sağ kolonda 

yazan veriler, hastanın sistem tarafından 

hesaplanmış değerlerini gösterir.



ÇOCUK NÜTRİSYON TAKİP FORMU

«Değerlendirme» alanı manuel doldurulur, 

puanlaması bulunmamaktadır.



ÇOCUK NÜTRİSYON TAKİP FORMU

Hastanın toplam puanı sayfanın altında 

gösterilir.

«Çıkış» butonuna basılarak form verileri 

kaydedilir

ve form ekranından çıkılır.

«İptal» butonuna basılarak girilen verilerin 

Kaydedilmesi engellenir ve form 

ekranından  

çıkılır.



NÜTRİSYON TAKİP LİSTESİ

Ekrana; Medikal Takip > Diyet > Nütrisyon Takip Listesi’nden ulaşılır.
Erişkin hastalar için; nütrisyon skala puanı >=3; çocuk hastalar için Skala sonucu >=1 ise  hasta bilgileri ekranda listelenir .

Ekranda «Hepsi», «Erişkin» ve «Pediatrik» butonları ile filtreleme yapılır.

Tarih kriteri; değerlendirme bilgisi olan hastaları listeler. Değerlendirme girilmemiş hastalar tarih kriterinden 

bağımsız olarak listede görüntülenir.

«Nütrisyon Değerlendirme Bilgileri» butonu ile seçili hasta için  nütrisyon değerlendirme bilgileri girilir.

«Nütrsiyon Formu» butonu ile seçili hastanın skala bilgisi görüntülenir.

Skala iptali için; değerlendirme yapılmış hastalarda öncelikle değerlendirmenin iptal edilmesi gereklidir. 

Değerlendirme iptali için «Değerlendirme İptal» butonuna basılır.



NÜTRİSYON DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ

Nütrisyon değerlendirme bilgileri ekranında «Beslenme Yolu» ve ilgili beslenme yolu detayı seçilerek alanlar doldurulur ve «Kaydet» butonuna 
basılır. 



MALZEME / İLAÇ İSTEK KARŞILAMA

Hastaların nütrisyon değerlendirme kaydı olduğu bilgisi Malzeme/İlaç İstek ekranında görüntülenir.

Girilmiş nütrisyon değerlendirme bilgilerine Malzeme/İlaç İstek Karşılama ekranından da ulaşılır . Bu ekrandan ulaşılan değerlendirme formunda 
değişiklik yapılamaz.


