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Bu standart Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği gereğince ilgili sertifikalı eğitim bilim
kom isyonıınca hazırlanm ıŞtır.

1



İçindekiler Tablosu

i. EGİTİMİN ADI 3

2. AMACı 3

3. HUKUKi DAYANAGl 3

4. EGİTİM iLE İLG iLi TANıMLAR 3

5. EGiTİM PROGRAMıNıN YÜRÜTÜLME USÜL VE ESASLARI 3

6. KATıLıMCıLAR VE NiTELİKLERi 3

7. EGiTiMİN MÜFREDA Tl 4

7.1. Öğrenim Hedefleri ve Eğitimin içeriğinde Yer Alacak Konular 4
7.2. Eğitimde Kullanılacak Materyaller ve Nitelikleri 12
7.3. Eğitim in Süresi 12
7.4. Eğitim in Değerlendiri Imesi 12

8. PROGRAM SORUMLUSU VE NiTELİKLERL 13

9. EGİTİ Ci LER VE NİTELi KLERi 13

ıo. EGİTİM VERİLECEK YERİN NİTELİKLERi 13

ıı. SERTİFİKANIN GEÇERLİLİK SÜRESi 14

12. SERTİFiKANIN YENiLEME ÖLÇÜTLERİ 14

13. DENKLİK BAŞVURUSU VE DENKLİK iŞLEMLERi USUL VE ESASLARı 14

EKLER 16

EK-l NÜTRİSYON HEMŞİRELİGİ SERTİFiKALI EGİTiM PROGRAMI DEGERLENDİRME
FORMU ı 7

EK-2 NÜTRİSYON HEMŞiRELİGi SERTİFİKALI EGİTİM PROGRAMI UYGULAMA
DEGERLENDİRME FORMU 18

2



NUTRiSYON IIEMŞiRELiGi SERTiFiKALI EGiTiM PROGRAMI STANDARDI

ı. EGiTiM iN ADI

Nütrisyon Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı

2. AMACı

Bu sertifika programının amacı; klinik nütrisyon ihtiyacı olan hastaya multidisipliner yaklaşım ile etkili
ve güvenli tedavinin başlanması, sürdürülmesi ve sonlandırılmasını sağlayacak hemşirelere görevlerinin
gerektirdiği yeterlilikleri kazandırmaktır.

3. HUKUKi DAYANAGI

Bu sertifikalı eğitim programmda aşağıdaki mevzuatlar hukuki dayanak olarak alınmıştır;

ı. 04/02/2014 tarihli ve 28903 sayılı resmi gazetede yayımlanmış Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim
Yönetmeliği.

4. EGiTiM iLE iLGiLi TANıMLAR

Nütrisyon: Doğal beslenmenin yapılamadığı durumlarda enteral ve/veya parenteral beslenme
yöntemlerinin uygulanmasıdır.

5. EGiTiMPROGRAMıNıN YÜRÜTÜLME USÜL VE ESASLARI

Eğitim programı aşağıdaki usul ve esaslara göre yürütülür:

i. Her eğitim programmın başlangıcında, eğitim süresince geçerli olan kurallar ve uygulamalar
açıklamr.

2. Eğitim programı teorik ve uygulamalı olarak yürütülür.
3. Eğitim programının katılımcı sayısı, eğitimin verileceği yerdeki uygulama eğitimcisine en fazla iki

katılımcı düşecek şekilde hesaplamr.
4. Katılımcılar, eğitim programı sırasında eğitim gereği yapılacak çalışmalar dışında başka bir

alanda/birimde/merkezde veya başka bir işte çalıştırılamazlar.
S. Uygulamalı eğitimde katılımcılar, uygulama eğitimcisinin gözetiminde ve hasta başında "izler",

"gözlem altmda yapar" ve "bağımsız düzeyde yapar" aşamalarmı uygulayarak yeterlilik kazamr.
6. Katılımcıların uygulama eğitimleri, eğitimin yapılacağı yerdeki nütrisyon desteği verilen her birimi

görecek şekilde rotasyona tabi tutularak yaptırılır.
7. Eğitime kesintisiz devam esas olup yasal mazeret nedeniyle eğitim boyunca en fazla % iO

devamsızlık yapılabilir. Ancak, uygulama eğitimi sırasında yapılmış olan devamsızlık süresi kadar
telafi eğitimi yaptınıır. Telafi eğitimini tamamlamayan katılımcılar sertilikalandırılmaz.

8. Eğitim dokümanları ulusal ve uluslararası literatürdeki gelişmeler doğrultusunda güncellenir.
9. Eğitimin başlangıcmda ön test, sonunda son test yapılır.
iO. Eğitim programmda aşağl(bki öğretim ve öğrenme strateji, yöntem ve teknikleri uygulamr:

• Sözlü anlatım
• Video ile öğretim
• Küçük grup çalışmaları
• Uygulamaları göstererek yaptırma
• Soru cevap ile aktiftartışma
• Simülasyon
• Klinik uygulama

6, KATıLıMCıLAR VE NiTELiKLERi

Bu programa, nütrisyon desteği hizmet ve/veya eğitimini yürüten ya da bu alanda çalıştırılması planlanan
lisans mezunu hemşireler, hemşirelik yetkisi almış ebeler ve sağlık memurları (toplum sağlığı) katılabilir.
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7. EGiTiMiN MÜFREDATl

7.1. Öğrenim Hedelleri ve Eğitimin içeriğinde Ver Alacak Konnlar

Programın içeriğinde yer alacak konular ile eğitim süreleri ve her bir konuya ilişkin öğreniın hedefleri
aşağıdaki Tablo-I 'de gösterilmiştir.

öiirenim hedelleri
SÜRE (Saat)

-<
KONULAR ÖGRENiM HEDEFi

:;
:ı:: -< :;

Bu programı başarıyla tamamlayan katılımcı: .- ...ı -<::::: ;:ı ...ı
O C.'J :.

""
>o- O

••• ;:ı •••
KLİNiK NÜTRisVON iLE iLGILi TEMEL BiLGiLER 54 72 126

ı. Klinik nütrisyon ile - Klinik Nütrisyonun tanımını yapar. 2 2

ilgili temel - Nütrisyonun tammını yapar.
kavramlar - Basit ve stres açlığıııın tanımıııı yapar.

- Malnürisyonun tammını yapar.
- Ekip işbirliği ile malnütrisyon tanısım koyar.
- Malniitrisyonun fizyolojik fonksiyonlar üzerine

etkisini açıklar.
- Hastalıkla ilişkili malniitrisyonu kavrar.
- Malniitrisyon prevelansı ve ekonomik boyutunu

açıklar.
- Enteral Niitrisyonun tanımım yapar.
- Parenteral Nütrisyonun tanımını yapar.
- Makro-mikro besin Melerini acıklar.

2. Gastointestinal - Gastointestina! sistem anatomisini anlatır 2 2

sistem anatomİsİ ve - Gastointestinal sistem fizyolojisini açıklar.
fizvoloiisi

3. Niitrisyonel - Sağlıklı bireylerde (erişkin ve çocuk) nütrisyonel 4 4

gereksinimler gereksinimleri açıklar.
- Protein metabolizmasını açıklar.
- Karbonhidrat metabolizmasıııı açıklar.
- Lipit metabolizınasını açıklar.
- Vitaminierin işlevlerini açıklar
- Vitamin eksikliklerinde vücutta oluşacak

değişiklikleri ifade eder.
- Eser elementlerin işlevlerini açıklar.
- Eser elementlerin eksikliklerinde vücutta oluşacak

deiiisiklikleri ifade eder.

Tablo i:Programın içeriğinde yer ahıcak konular ilc eğitim süreleri \'e her bir konuya ilişkin
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SÜRE (Saat)

<-o<;
~ < ;;.- ...ı <o:: =- ...ı
O '-' Q..
t..ı ;:.. Oı- =- ı-
8 8 16

Tablo ı -devam

KONULAR

4. Nütrisyonel durum
değerlendirmesi

5. Sıvı elektrolit
denge ve
dengesizliği

6. Asit baz dengesi ve
bozukluklaıı

7. Enteral nütrisyon
ve hemşirelik
girişimleri

ÖGRENİM HEDEFİ
Bu (,rogramı başarıyla tamamlayan katılımcı:

- Çocuklarda nütrisyonel durumu değerlendirir.
- Prematüre bebeklerde nütrisyonel durumu
değerlendirir.

- Yen idoğanda nütrisyonel durumu değerlendirir.
- Erişkinlerde nütrisyonel durumu değerlendirir.
- Yaşlılarda nütrisyonel durumu değerlendirir.
- Beslenme durumunun değerlendirilmesinde kullanılan
yöntemleri açıklar.

- Ekip işbirliği ile hastamn beslenme gereksinimlerini
belirler.

- Sıvı elektrolit denge ve dengesizliğini açıklar.
- Laboratuar bulgularım yorumlar.
- Sıvı elektrolit dengesizliği geliştiğinde uygun

hemsirelik wirişiminde bulunur.
- Asit baz denge ve dengesizliğini açıklar.
- Laboratuar bulgularını yorumlar.
- Asit baz dengesizliği geliştiğinde uygun hemşirelik

girisiminde bulunur.
- Enteral nütrisyonun endikasyonlarını açıklar.
- Enteral nütrisyonun kontrendikasyonlarını açıklar.
- Erişim yollarını ve beslenme sistem lerini açıklar.
- Ekiple birlikte hastaya uygun nütrisyon destek

tedavisi yoluna karar verir.
- Entaral nütrisyon tedavisinde kullanılan ürünleri

tanır, hastaya uygun olan ürünü ayırt eder, ekiple
birlikte hastaya uygun ürünün verilmesine karar
verır.

- Uygun ürünün satın alınması için öneride bulunur.
- Beslenme tüplerinin takılmasında rehberlik eder.
- Tüp yerım beslenmeye uygunluk açısından

değerlendirir.
- Erişim yollarının bakım ve pansumanını yapar veya

yapılmasını sağlar.
- Enteral nütrisyon pompaları ve setlerin kullanıını

konusunda eğitim ve danışmanlık yapar.
- Besin-ilaç etkileşimlerini açıklar, gerektiğinde

danışmanlık yapar.
- Beslenme tüplerinden ilaç uygulamaları konusunda

eğitim ve danışmanlık yapar.
- Ürünlerin stabilitesini korumak için uygulama,

saklama, depolama sürecini açıklar, çalışanları
bilgilendirir.

- Gastrik rezidü ölçümü yapar/yapılmasını sağlar.
- Gastrik rezidü miktarını ve hastanın beslenme

durumunu değerlendirir.
- Enteral nütrisyon destek tedavisinin

komolikasyonlarını açıklar.

2

2

16 32

2

2

48
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Tablo ı -devam

KONULAR ÖCRENİM HEDEFİ
Bu programı başarıyla tamamlayan katılımcı:

SÜRE (Saat)

-<
:;
j
=ır..:ı
>-=ı

8. l'arenteml
nütrisyon ve
hemşirelik
girişimleri

Metabolik, mekanik ve enfeksiyoz
komplikasyonların önlenmesi için gerekli
hemşirelik girişimlerinde bulunur.
Ekil'le birlikte günlük hasta başı ziyaretler yapar.
Hastayı beslenme yeterliliği, doğru şekilde, doğru
yöntem le, doğru dozda, uygıın pozisyonda
beslenme açısından gözlemler.
Çocuklarda enteral nütrisyon destek tedavisi
uygulamalarındaki farklılıkları açıklar.
Uygulamada yapılan hataları belirler ve enteral
nütrisyon tedavisinin standartlara uygun
yapılmasını sağlar.
Ekip ile birlikte tedaviye başlama, sürdürme ve
sonlandırma sürecine katılır
Enteralnütrisyon konusunda hasta, hasta yakını ve
çalışanların bilgi ve beceri kazanmasını sağlar.
Hastanın bakım ve izlem sorunlarını çözümlemede
kanıta dayalı bilgileri kullanır.
Evde enteralnütrisyonu organize eder, hasta/hasta
yakınının bilgi ve beceri kazanmasını sağlar.
Nütrisyon destek tedavisi alan hastalar için,
"Hemşire izlem Formu" oluşturur ve tedaviyle
ilgili tüm süreci kaydeder.
Hemşirelik bakımı, izlem kalitesi ve sonuçlarını
deilerlendirir.
Parenteralnütrisyonun endikasyonlarını açıklar.
Parenteral nütrisyonun kontrendikasyonlarını
açıklar.
Erişim yollarını açıklar.
Ekil'le birlikte hastaya uygun nütrisyon destek
tedavisi yoluna karar verir.
Erişim yollarının bakımını ve pansumanını takip
eder, gerektiğinde danışmanlık yapar.
Parentaral nütrisyon destek tedavisinde kullanılan
ürünleri tanır, hastaya uygun olan ürünü ayırt eder,
ekil'le birlikte hastaya uygun ürünün verilmesine
karar verir.
Uygun ürünün satın alınması için öneride bulunur.
Karışımların hazırlanması ve uygulanmasında
gerekli araç gerecin kullanımı konusunda rehberlik
eder.
Karışımların stabilitesini korumak için transfer,
uygulama, saklama, depolama sürecini açıklar,
gerektiğinde rehberlik eder.
Ekiple birlikte günlük hasta başı ziyaretler vanar.

16 32 48
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Tablo ı-devam

KONULAR ÖGRENİM HEDEFİ
Bu programı başarıyla tamamlayan katılımcı:

SÜRE (Saat)

..::
:;

~ ..:: :;.- -l ..::
::ı: ;=- -l
O '"' Q...ı >- O
E0- ;=- Eo-

tedavisinin

enfeksiyoz
ıçın gerekli

destek

Hastayı beslenme yeterliliği, doğru şekilde, doğru
yöntemle, doğru dozda, beslenme açısından
gözlemler.
Parenteral nlitrisyon pompaları ve setlerinin
kullanımı konusunda eğitim ve danışmanlık yapar.
Parenteral nlitrisyon tedavisi alan Iıastalarda,
parenteral ilaç uygulamaları konusunda eğitim ve
danışmanlık yapar.
Ürlinlerin stabilitesini korumak için uygulama,
saklama, depolama slirecini açıklar, çalışanları
bilgilendirir.
Parenteral nütrisyon
komplikasyonlarını açıklar.
Metabolik, mekanik ve
komplikasyonların önlenmesi
hemşirelik girişimlerinde bulunur.
Ekiple birlikte günliik hasta başı ziyaretler yapar.
Hastayı; beslenme yeterliliği, doğru şekilde, doğru
yöntem le, doğru dozda, uygun pozisyonda
beslenme açısından gözlemler.
Çocuklarda parenteral nlitrisyon destek tedavisi
uygulamalarındaki farklılıkları açıklar.
Uygulamada yapılan hataları belirler ve parenteral
nütrisyon tedavisinin standartlara uygun
yapılmasını sağlar.
Ekip ile birlikte tedaviye başlama, sürdlirme ve
sonlandırma sürecine katılır
Parenteral nlitrisyon konnsunda hasta, hasta yakmı
ve çalışanların bilgi ve beceri kazanmasını sağlar.
Hastanın bakım ve izlem sorunlarını çözümlemede
kanıta dayalı bilgileri kullanır.
Evde parenteral nlitrisyonu organize eder,
hasta/hasta yakınının bilgi ve beceri kazanmasını
sağlar.
Nlitrisyon destek tedavisi alau hastalar için,
"Hemşire izlem Formu" oluşturur ve tedaviyle
ilgili tiim slireci kaydeder.
Hemşirelik bakımı, izlem kalitesi ve sonuçlarını
değerlendirir.
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Tablo ı-devam
SÜRE (Saat)

-.:
KONULAR ÖGRENiM HEDEFi

:;;
Bu programı başarıyla tamamlayan katılımcı: :ı:: -.: :E.- ..:ı -.:::ı: =ı ..:ı

O " :..
W >- O
f- ;:;> f-

9. Parenteral Endüstriyel hazır torbaları hastaya özel hazırlanan 2 2

beslenme torbaları parenteral beslenme torbalarmm özeııiklerini.
kullanım şeklini. avantaj ve dezavantajlarını
açıklar.

- Beslenme torbalarının hazırlanma ve saklama
standartlarını açıklar.

- Temiz odanın kullanım standartlarını açıklar.
- Torba içeriğini (Iipit, karbonhidrat. protein,

elektrolitler ve eser elementler), hazırlama
oranlarını acıklar.

FARKLI KLiNiK DURUMLARDA BESLENME DESTEGi 12 12

ı. Ağır - Ekiple birlikte, ağır malnütrisyondaki hastanın 1 1

malnütrisyonda nütrisyon desteği gereksinimini hesaplar.

nütrisyon desteği - Uygun hemşirelik girişimlerinde bulunur.
- Sonuçları değerlendirir.
- Hasta/hasta yakmı ve çalışanların bilgi, beceri

kazanmasmı saiilar.

2. Kritik IUlstalarda - Ekiple birlikte, kritik hastaların nütrisyon desteği 1 1

nütrisyon desteği gereksinimini hesaplar.
- Uygun hemşirelik girişimlerinde bulunur.
- Sonuçları değerlendirir.
- Hasta/hasta yakını ve çalışanların bilgi, beceri

kazanmasını safrlar.

3. Travmada - Ekiple birlikte, travma hastalarının nütrisyon 0,5 0,5

niitrisyon desteği desteği gereksinimini hesaplar.
- Uygun hemşirelik girişimlerinde bulunur.
- Sonuçları değerlendirir.
- Hasta/hasta yakını ve çalışanların bilgi, beceri

kazanmasını sağlar.

4. inl1amatuar - Ekiple birlikte, inl1amatuar bağırsak hastalığı olan 0,5 0,5

bağırsak hastaların nütrisyon desteği gereksinimini hesaplar.

hastalığıııda - Uygım hemşirelik girişimlerinde bulunur.

nütrisyon desteği - Sonuçları değerlendirir.
- Hasta/hasta yakını ve çalışanların bilgi, beceri

kazanmasmı sağlar.

5. Karaciğer - Ekiple birlikte, karaciğer hastalığı olan hastaların 0,5 0,5
hastalığında nütrisyon desteği gereksinimini hesaplar.

nütrisyoıı desteği - Uygun hemşirelik girişimlerinde bulunur.
- Sonuçları değerlendirir.
- Hasta/hasta yakını ve çalışanların bilgi, beceri

kazanmasını safrlar.
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Tablo ı-devam
SÜRE (Saat)

-.:
KONULAR ÖCRENiM HEDEFi :E

Bu programı başarıyla tamamlayan katılımcı: ~ -.: :;.- ..ı -.:~ ::ı ..ı
O '-' .
~ >- O
fo- ::ı fo-

6. Böbrek Ekiple birlikte, böbrek hastalığı olan hastaların 0,5 0,5
bastalığında nütrisyon desteği gereksinimini hesaplar.
ııütrisyon desteği - Uygun hemşirelik girişimlerinde bulunur.

- Sonuçları değerlendirir.
- Hasta/hasta yakını ve çalışanların bilgi, beceri

kazanmasını sağlar.
7.Nöroloji Ekiple birlikte, nörolojik hastalığı olan hastaların 0,5 0,5
hastalarıııda nütrisyon desteği gereksinimini hesaplar.
nütrisyon desteği - Uygun heınşirelik girişimlerinde bulunur.

- Sonuçları değerlendirir.
- Hasta/hasta yakını ve çalışanların bilgi, beceri

kazanmasını sağlar.
8.Pankreatit - Ekiple birlikte, pankreatit hastalığı olan hastaların 0,5 0,5
hastalarında nütrisyon desteği gereksinimini hesaplar.
nütrisyon desteği - Uygun hemşirelik girişimlerinde bulunur.

- Sonuçları değerlendirir.
- Hasta/hasta yakını ve çalışanların bilgi, beceri

kazanmasını sağlar.
9.Gastrointestinal - Ekiple birlikte, gastrointestinal sistem hastalığı 0,5 0,5
sİstem olan hastaların nütrisyon desteği gereksinimini
hastalıklarında hesaplar.
nütrisyon desteği - Uygun hemşirelik girişimlerinde bulunur.

- Sonuçları değerlendirir.
- Hasta/hasta yakını ve çalışanların bilgi, beceri

kazanmasını sağlar.
ıo. Kısa bağırsak - Ekiple birlikte, kısa bağırsak sendromu olan 0,5 0,5

sendromunda hastaların niitrisyon desteği gereksinimini hesaplar.
nütrisyon desteği - Uygun hemşirelik girişimlerinde bulunur.

- Sonuçları değerlendirir.
- Hasta/hasta yakını ve çalışanların bilgi, beceri

kazanmasını saı'iar.
ı ı. Diyabette - Ekiple birlikte, diyabet hastalarının niitrisyon 0,5 0,5

ııütrisyon desteği desteği gereksinimini hesaplar.
- Uygun hemşirelik girişimlerinde bulunur.
- Sonuçları değerlendirir.
- Hasta/hasta yakını ve çalışanların bilgi, beceri

kazanmasını sağlar.

12. Yaşlılarda - Ekiple birlikte, yaşlı hastaların niitrisyon desteği 0,5 0,5
nutrisyon desteği gereksinimini hesaplar.

- Uygun hemşirelik girişimlerinde bulunur.
- Sonuçları değerlendirir.
- Hasta/hasta yakını ve çalışanların bilgi, beceri

kazanmasını sağlar.

9



Tablo 1 - devam
SÜRE (Saat)

«
KONULAR ÖCRENiM HEDEFi :E

Bu programı başarıyla tamamlayan katılımcı: ::.:: « :E.- ...ı «::ı:: ;:J ...ı
O ~ .
\ol >- O
•••• ;:J ,..

13. Yanık - Ekiple birlikte, yanık hastalarınm niilrisyon desteği 0,5 0,5

Iıastalarında gereksinimini hesaplar.
nütrisyon destcği - Uygun hemşirelik girişimlerinde bulunur.

- Sonuçları değerlendiriL
- Hasta/hasta yakmı ve çalışanların bilgi, beceri

kazanmasını sağlaL
14. Kanserdc - Ekiple birlikte, kanser hastalığı olan hastaların 0,5 0,5

nütrisyon destcği nütrisyon desteği gereksinimini hesaplaL
- Uygtın hemşirelik girişimlerinde bulunur.
- Sonuçları değerlendiriL
- Hasta/hasta yakını ve çalışanların bilgi, beceri

kazanmasını sağlaL
15. Çocuklarda - Ekiple birlikte, çocuk hastaların nütrisyon desteği ı 1

nütrisyon desteği gereksinimini hesaplar.
- Uygun hemşirelik girişimlerinde bulunur.
- Sonuçları değerlendirir.
- Hasta/hasta yakını ve çalışanların bilgi, beceri

kazanmasını sağıaL
16. Yenidoğanda - Ekiple birlikte, yenidağan bebeklerde nütrisyon 1 1

nütrisyon desteği desteği gereksinimini hesaplar.
- Uygun hemşirelik girişimlerinde bulunur.
- Sonuçları değerlendiriL
- Hastalhasta yakını ve çalışanların bilgi, beceri

kazanmasını sağlar.

17. Gebelikte - Ekiple birlikte, gebelerde nütrisyon desteği 0,5 0,5

nütrisyon desteği gereksinimini hesaplar.
- Uygun hemşirelik girişimlerinde bulunur.
- Sonuçları değerlendiriL
- Hasta/hasta yakını ve çalışanların bilgi, beceri

kazanmasını sağlar.
LS. Psikiyatrik - Ekiple birlikte, psikiyatrik hastalığı olan hastaların 0,5 0,5

Iıastalıklarda nütrisyon desteği gereksinimini hesaplar.
nütrisyon desteği - Uygun hemşirelik girişimlerinde bulunur.

- Sonuçları değerlendirir.
- Hasta/hasta yakını ve çalışanların bilgi, beceri

kazanmasını sağlar.
19. Kalp ve akciğer - Ekiple birlikte, kalp ve akciğer hastalığı olan 0,5 0,5

Iıastalı klarında hastaların nütrisyon desteği gereksinimini hesaplar.
nütrisyon desteği - Uygun hemşirelik girişimlerinde bulunur.

- Sonuçları değerlendiriL
- Hasta/hasta yakını ve çalışanların bilgi, beceri

kazanmasını sağlar.
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Tablo ı -devam
SÜRE (Saat)

<:
KONULAR ÖGRENİM HEDEFİ ~

Bu programı başarıyla tamamlayan katılımcı: ~ <: ~.- ...ı <cı: ;:> ...ı
O c.:ı :.
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ı- ::ı ı-

20. Perioperatif - Ekiple birlikte, perioperatif dönemdeki hastanm 0,5 0,5

dönemde nütrisyon desteği gereksinimini hesaplar.
nütrisyon desteği - Uygun hemşirelik girişimlerinde bulunur.

- Sonuçları değerlendirir.
- Hasta/hasta yakım ve çalışanların bilgi, beceri

kazanmasını sağlar.
3 3

KLİNİK NÜTRİSYON İLE İLGİLİ ORGANİZASYONLAR

1.Nütrisyon destek - Etik ve yasal yönleri kavrar. i i

ekibi - Nütrisyon destek ekibinin amacını ve yararlarını
açıklar.

- Ekipte yer alan doktor, diyetisyen ve hemşirenin
görev ve sorumluluklarını açıklar.

- Enteral ve parenteral kılavuzları kavrar.
- Doğru kayıt tutmamn önemini kavrar.
- Çalıştığı kurumun politikalarına göre nütrisyonla

ilgili broşür ve eğitim materyalleri geliştirtebilir.
- Malzeme, araç-gereçleri tanır ve gerektiğinde diğer

birimlere rehberlik eder.
2,Klinik Nütrisyon - Yurt içi ve yurt dışında klinik nütrisyon ile ilgili 1 1

dernekleri kurum ve kuruluşları açıklar, çalışmalarım takip
eder.

- Uluslar arası kuruluşların oluşturmuş olduğu
standartlardan yararlanır, çalıştığı kuruma uyarlar,
uygulanmasıııı sağlar.

- Kongre, sempozyum vb etkinliklere katılır, kendini
gelistirir, bilimsel çalışmalar hazırlar ve sunar.

EGiTİM BECERiLERİ İLETiSİM TEKNİKLERİ 2 2

1. Bir Eğitim - Nütrisyon desteği ve tedavisi ile ilgili bir eğitim

Programının programı planlar
Planlıiliması

2. mr Eğitim - Nütrisyon desteği ve tedavisi ile ilgili bir eğitim

P rogra m 11l11l programıııı yürütür
Yürütülmesi

3. Yetişkin Eğitimde - Yetişkin eğitimde temel kavramları ve teknikleri

Temel Kavramlar açıklar
ve Teknikler

4. Görsel Sunum - Yapacağı eğitime uygun görsel sunum materyalini
Materyali Seçme, seçer
Hazırlama Ye - Yapacağı eğitime uygun seçtiği görsel sunum

Kullanma materyalini hazırlar ve kullanır
Teknikleri

Doğru iletişim tekniklerini açıklar.
5. İletişim Teknikleri - Hasta, hasta yakmı ve çalışanlarla etkili iletişim

kurar.
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Tablo i -devam
SÜRE (Saat)

<:
KONULAR ÖGRENİM HEDEFİ ~

Bu programı başarıyla tamamlayan katılımcı: ::ı:: <: ~,.- - <:o:: =ı ..J
O c.:ı 5\ol >-,.. =ı ,..

- Verilen örnek vakaya yönelik olarak, hastanın 10 8 18
VAKA SUNUMLARı bakım sorımlarmı çözümlemede kanıta dayalı bilgi,

beceri ve tutumlarını kuııanarak verilecek uygun
bakımı planlar.

- Planlanan bakımı sunar.
TOPLAM 80 80 160

7.2. Eğitimde Knllanılacak Materyaller ve Nitelikleri

Bu eğitim programında, aşağıda sıralanan materyal ve malzemeler kullanılır.

1. Eğitimin içeriğinde yer alan konuları içeren yazılı eğitim materyalleri (kitaplar, slaytlar, eğitim
rehberleri, bilimsel dergiler vb gibi)

2. Görsel/işitsel eğitim materyalleri (kompakt diskler, video filmler, resimler vb gibi.)
3. Uygulamalı dersler için maket! model ve ilgili malzemeler,
4. Eğitsel malzemeler (nütrisyon ünitelerinde kuııanılan ekipmanlar)
5. ilgili mevzuatına göre nütrisyon ünitesinde bulunması gereken tünı araç- gereçler
6. Eğitim yapılacak yerde bulunan her türlü cihaz ve malzeme eğitim materyali olarak

değerlend irilecekti r.

7.3. Eğitimin Süresi

Nütrisyon Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programının süresi aşağıdaki tabloda verilmiştir.

U
TOPLAM

7.4. Eğitimin Değerlendirilmesi (Sıııav Usulü, Başarı Ölçütü, Ek Sıııav Hakkı vb gibi)

Eğitimin değerlendirilmesi aşağıdaki usul ve esaslara göre yapılacaktır.

ı. Eğitim programını tamamlamayan katılımcılar sınava alınmaz.
2. Sertifikalandırma için katılımcılar hem teorik sınava alınır hem de uygulama değerlendirmesi yapılır.

Katılımcılarm hem teorik sınavdan hem de uygulama değerlendirmesinden ayrı ayrı başarılı olması
gerekir.

3. Teorik eğitimin sonunda teorik sınav yapılır. Teorik sınav soruları program sorumlusunun
başkanlığmda eğitimcilerden oluşan en fazla 5 (beş) kişilik sınav komisyonu tarafından eğitimin
içeriğinde yer alan konuların ağırlıkları doğrultusunda çoktan seçmeli olarak hazırlanır.
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4. Teorik sınavdan i00 (yüz) üzerinden 70 (yetmiş) ve üzeri puan alan katılımcılar başarılı sayılır. 70'in
(yetmiş) altında puan alan katılımcılara bir hafta içinde girecekleri 1 (bir) sınav hakkı daha verilir.
Bu sınavda da başarısız olan katılııncılar sertifika almaya hak kazanamaz.

5. Katılımcıların eğitim boyunca yaptıkları uygulama eğitiminin değcrlendirilmesi uygulama
değerlendirme formunda yer alan kriterler doğrultusunda, uygulama eğitimcisi tarafından Ek 2'deki
form kullanılarak yapılır. Her bir katılımcı için tek form doldurulur ve değerlendirme tamamlandıktan
sonra uygulama eğitimcisi tarafından imzalanır ve program sorumlusuna teslim edilir.

6. Sertifikalandırma için katılımcının başarı puanı teorik sınav ile uygulama eğitimi değerlendirmesinin
ortalaması alınarak belirlenir. 70 (yetmiş) ve lizeri alan katılımcılar başarılı sayılır.

7. Nütrisyon Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı sonunda sertifikalandırma için yapılan teorik sınav
ve uygulama eğitimi değerlendirmesi notlarma itiraz eden katılımcıların itirazları sertifikalı eğitim
uygulayıcıları tarafmdan en geç 5 (beş) iş günü içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılır.

8. Başarılı olan katılımcılara sertifika dlizenlenir. Sertifika kurumca tescil edildikten sonra geçerlilik
kazanır.

8. PROGRAM SORUMLUSU VE NiTELiKLERİ

Bu eğitim programında aşağıdaki şartlardan birini haiz olanlar program sorumlusu olarak görevlendirilir.

i. En az 3 yıldır nütrisyon desteği hizmetini ve eğitimini ylirüten hemşirelikte en az lisans mezunu
hemşireler,

2. Üniversitelerin İç Hastalıkları ve Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği veya Hemşirelik Esasları Anabilim
Dalı öğretim liyeleri,

3. Hemşirelikte en az lisans mezunu eğitim hemşireleri.

Program sorumlusunun acil hizmet ihtiyacının doğduğu durumlar hariç Eğitim Programı sliresince tam
zamanlı görev yapması zorunludur.

9. EGiTİCiLER VE NiTELiKLERi

Bu eğitim programında aşağıdaki şartları haiz olan kişiler eğitici olarak görevlendirilir.

ı. Teorik Eğitim Eğitimcileri

a. Üniversitelerin İç Hastalıkları ve Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği veya Hemşirelik Esasları
Anabilim Dalı öğretim üyeleri

b. En az üç yıl nütrisyon desteği hizmetini ve eğitimini yürüten hemşirelikte lisans mezunu
hemşireler

c. Sağlık Bakanlığınca onaylanmış ilgili alanda özel dal hcmşireliği sertifikasına (enfeksiyon,
DAS, vb.) sahip lisans mezunu hemşireler

d. Hemşirelikte en az yüksek lisans derecesine sahip akademisyen hemşireler
e. Nutrisyon alanı ile ilgili diğer meslek mensupları (hekimler, diyetisyenler. klinik eczacılar

vb.)

2. Uygulama Eğitimi Eğitimcileri

Uygulama eğitiminin eğitimcileri en az 3 (üç) yıl nütrisyon desteği hizmetini ve eğitimini yürüten
hemşirelikte lisans mezunu hemşirelerdir.

10. EGiTiM VERiLECEK YERİN NiTELiKLERi

Nütrisyon Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programının teorik ve uygulama eğitimi bünyesinde nütrisyon
ünitesi bulunan ve yılda yaklaşık 750 (yedi yüz elli) hastaya nütrisyon desteği hizmetini veren ve
aşağıdaki teknik donanıma sahip merkezlerde verilebilir.
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ı. Eğitime alınacak katılımcı sayısına uygun yeterli ısı ve ışığa sahip, havadar ve modiHer sistemin
kuııanılabileceği katılımcı sayısına uygun eğitim salonu olmalıdır.

2. Katılımcı sayısına göre uygun ve yeterli masa-sandalye bulunmalıdır.
3. Eğitimin uygun teknoloji ile yapılmasına olanak sağlayacak gerekli bilgisayar, gör-işit araçları,

uygulama maketleri, yazı tahtası, eğitim hedeflerinin, konu ve içeriklerinin, sunumların katılımcılara
verilmesini sağlayabilecek baskı/printer, fotokopi, kağıt destek sistemleri, eğitim salonunda tercihen
on-line görsel animasyonların / eğitim materyaııerinin kuııanılabileceği internet bağlantısı vb.
olmalıdır.

IL. SERTiFiKANıN GEÇERLiLiK SÜRESi

Sertifıkanın geçerlilik süresi (5) beş yıldır.

12. SERTiFiKANıN YENiLEME ÖLÇÜTLERİ

ı. Sertifikanın geçerlilik süresi sonunda yenileme sınavı yapılır, sınav sonucunda i00 (yüz) üzerinden
70 (yetmiş) ve üzeri alanların sertifika geçerlilik süreleri 5 (beş) yıl daha uzatılır. 70'in (yetmiş)
altında alan adayların Nütrisyon Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programına tekrar başvurması gerekir.

2. Yenileme sınavı bakanlık ilgili biriminin koordinasyonunda Nütrisyon Hemşireliği Sertilikalı Eğitim
Programı" içeriğinde yer alan konular ve alandaki güncel gelişmeler doğrultusunda eğitim alınan
sertifikalı eğitim uygulayıcıları tarafından çoktan seçmeli test yöntemiyle yapılır.

3. Hukuken kabul edilebilir mazeret haııeri dışmda sertifika yenileme sınav ma art arda iki kez
katılmayanların sertifikaları geçersiz sayılır. Hukuken kabul edilebilir mazeretinin sona ermesini
takiben en kısa sürede smava almır.

4. Sertifikalı eğitim programı uygulama yetkisi verilen yerin herhangi bir sebeple eğitim faaliyetlerinin
durması ve sertifikalı eğitim uygulama yetki belgelerinin iptal edilmesi ya da kapatma ve devir
durumlarında yenileme sınavları Bakanlık ilgili birimince yapılır.

5. Sertifika yenileme sınavmda başarısız olan sertifika sahiplerinin yenileme smavı notlarına itirazları
sertifika yenileme sınav komisyonu tarafmdan en geç 5 (beş) iş günü içerisinde değerlendirilerek
sonuçlandırı Iır.

13. DENKLİK BAŞVURUSU VE DENKLiK iŞLEMLERİ USUL VE ESASLARI

Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda Bakanlıkça hazırlanan denklik
başvuru formu kuııanılarak denklik talebinde bulunulur. Bu forında belirtilen tüm belgelerin sunulması
zorunludur. Bu forında belirlenen her bir başlığın altı ayrıntıları ile birlikte doldurulacak, eğitimin
verildiği kurum/kunıluşça onaylanmış ve aşağıda belirtilen belgelerin aslı, eğitim yurt dışında alınmış ise
ayrıca belgelerin yeminli mütercim tarafmdan Türkçe'ye çevirisi forınun ekinde dosya halinde
sunulacaktır.

Başvuru Formu Ekinde Yer Alacak Belgeler
i. Sertifikanın aslı
2. Lisans diplomasının aslı ve fotokopisi
3. Varsa Lisansüstü eğitiıni bitirme belgesi aslı ve fotokopisi
4. Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi
5. Başvuru Formunun 4'üncü maddesinde yer alan Eğitim Müfredatı ile ilgili tüm bilgi ve belgeler

(Eğitiınin alındığı, belgenin düzenlendiği dil ve Türkçe ile)
6. Başvuru Formunun 3'üncü maddesinde yer alan ve eğitimin alındığı Kurum/Kuruluş/Özel Hukuk

Tüzel Kişisi/Gerçek Kişisinin Eğitim alınan Ülkenin resmi sağlık otoritesi ve o ülkedeki Türkiye
misyon şelliğinden eğitim veren kurumun yetkili olduğunun belgelenmesi istenecektir. Üniversite
hastaneleri ve resmi enstitülerden bu belge istenmeyecektir.

Denklik İşlemlerinin Nas,l Yapılacağı
i. Sertifika Denkliği için müracaat edenlerin başvuru dosyaları Bakanlık ilgili birimince Nütrisyon

Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Standartları doğrultusunda incelenir.
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2. Uygun görülen başvurular içerik itibariyle incelenmek üzere Bakanlık ilgili birimince Nütrisyon
Hemşireliği Sertifıkalı Eğitim Programı Standartları" eğitimi veren birimlerden birine gönderilir.

3. Eğitim veren birimince de dosyaları uygun ve yeterli bulunan başvuru sahiplerine Sertifıka Denklik
Belgesi düzenlenir.

4. Sertifıka Denklik Belgesi kurum tarafından tescil edilir.
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EK-l
NÜTRİSYON HEMŞiRELiGi SERTiFiKALl EGiTiM PROGRAMI

DEGERLENDiRME FORMU

Tarih: ... .1••• .1•••••••

Açıklama: Bu form, sizlerin sertifika programı kapsamındaki eğitim, eğitimciler ve program
değerlendirmesi ile ilgili görüşlerinizi almak içinhazırlanmıştır.
Doldurduğunuz formu, lütfen ilgili işlem koordinatörlüğüne teslim ediniz.

KONUlÜNITE ADI .5 E E
E E ::ı ::ı

~~ ~ ~
" ::ı ::ı o .2 o
~

~ ~ " ~ ~o o cl ::>, ~ E ..5=..=
~;o;;; ..= __

~:;; ~;:
'v;
~::" ~v- ":<: :<:

Eğitim

Amac ve hedefler acıktı
Bilgiler açık, net ve anlasılırdı
Kurumsal ve uygulama arasında ivi bir denge kurulmuştu
İçerik iyi organize edilmisti
Öğrendiklerimi alanda kullanabilirim
Gerceklestirilen etkinlikler amaca uygundu
İyi bir eğitim ortamı hazırlanmıştı
Etkin eğitim vöntemleri ve arac-gerec kullanıldı
Eğitimei

Kendimi rahat hissetmemi sağladı
Bütün grubun etkin katılımm, sağladı
Konusuna hakimdi
Katılımcılar arasmda etkileşimi destekledi
Soru sormamı ve endişelerimi dile getirmcmi kolaylastırdı
Sunulan konunun amac ve hedeflerini açıkça ifade etti
Kazanılması hedeflenen davranışların/becerilerin dayandığı
ilkeleri açıkladı
Yasam boyu eğitimi kendi değer sistemiıne katmaını sağladı
Programın Değerlendirilmesi

Eğitim ortamının fiziksel yapısı (büyüklük, havalandırma,
ısıtma, avdınlatma ... vb.) veterlivdi
Eğitim matervalleri veterlivdi
Eğitimin süresi, oün ve leri uvgundu
Program bilgi ve becerilerimi gelistirdi
Eğitimin değerlendirilmesinde kullanılan (sınav ve beceri
değerlendirm~) yöntemler ııvgundu
Genelolarak kurstan memnun kaldım
Uygulama süresi kurs hedeflerine uygundu
Genelolarak klinik uvgulama drogram' beklentibrimi karşıladı
Görüş ve Önerileriniz:
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EK-2
NÜTRİSYON HEMŞİRELİGİ SERTİFİKALI EGİTiM PROGRAMI UYGULAMA

DEGERLENDiRME FORMU

Tarih

Katılımcının Adı Soyadı

Katılımcının Uygulama Yaptığı
Birim

Değerlendirmeyi Yapan

Konu Değerlendirilen Davranışlar
Değerlendirme

No Notu (')

A Profesyonel Davranışlar

i Nütrisyon destek ekibi çalışma düzenine uyum sağlama ve zamanını etkin
kullanma

2 Mazeret (hastalık, kaza, acil durum v.s.) beyanını zamanında bildirme

3 Hasta haklarına saygı gösterme

4 Hasta ile ilgili tUm kayıtlan tam olarak kaydetme

5 Hemşirelik hizmetlerini en düzgün şekilde, özenle ve en az hata ile yerine

getirme

6 Hizmetin niteliğini arttırmak ve daha iyiye ulaşmak için çaba gösterme

7 Hizmetin devamlılığını uzun süreli ve kapsamlı olmasını sağlama

8 Hizmeti birey, aile ve toplum çıkarları gözetilerek yerine getirme

B Kişiler Arası İlişkiler

ı Hasta ve bakımını üstlenen şahıslarla güven verici bir iletişim kurına

2 Sağlık ekibi üyeleri ile uyumlu ve saygılı bir iletişim kurma

3 Hizmetin sunumunda değerleri, normları ve kültürel farklılıkları göz

önünde bulundurabilme (etnik köken farklılıkları, mahremiyet v.s.)

4 Hasta ve aile ile empati geliştirebilme

C Sorun ÇözmelKritik Düşünme/Karar Verme

ı Hastanm gereksinimlerine yönelik yeterli ve doğru veri toplayabilıne

2 Verileri nedenleri ile birlikte yazma

3 Verileri analiz etme

4 Verileri doğru yorumlama

5 Toplanan veriler doğrultusunda hastanın gereksinimlerini belirleme ve

öncelik sırasma koyma

6 Hizmetin hedeflerini ulaşılabilir, gerçekçi ve hastaya özgü olarak

belirleyebilme

7 Hedeflere uygun hemşirelik girişimlerini belirleyebilme, uygulayabilme ve
sonuçlarını değerlendirebilme

8 Hasta ve yakınının eğitim gereksinimlerini belirleyip karşılama

9 Hastayı, gereksinimlerine göre ilgili birimlere yönlendirebilme

D Klinik Performans

ı Organizasyon yapma ve hemşirelik hizmetlerini yönetme
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2 Çocuk, erişkin ve yaşlı hastayı farklı hastalık dnrumlarında nütrisyonel
destek acısından defrerlendirme.

3 Hastayı malnürtisyon açısından değerlendirme ve nütrisyon destek tedavisi
yöntemlerinden (oral, enteral ya da parenteral) hasta için uygun olam
seçme,

4 Hastayı nütrisyon destek tedavisi, tercih edileeek beslenme yöntemi.
gerekçesi, yararları, van etkileri, süresi, hakkında bil~ilendirebilme,

5 Kullanılması gereken malzemeleri tamma, kullanımını diğer çalışanlara,
hastaya ve hasta vakınlarına anlatma ve uv~ulatnıa,

6 Beslenme tüpü takılırken riskli durumların farkmda olma,
(Doktorla birlikte çalışma. beslenme tüpü takılırken uygun pozisyonu
verme,
hastada solunum sıkıntısı, morarma, öğünne gibi tepkileri fark edebilme
uygun müdahalelerde bulunma, tüo verini deperlendirıne)

7 Enteral beslenen hastayı aspirasyon açısından değerlendirme,
(Hastamn yatış pozisyonu, tüp yeri ve seviyesi, beslenme yöntemi ve hızı,
asoirasvon bul~uları)

8 Enteral beslenmeyi başlatma, sürdürme ve sonlandırma sürecini takip etme,

9 Gastrik rezidü ölçme ve gelen miktarı değerlendirme, rezüdü yüksekliğinde
uv~un hemsirelik ~irisimlerinde bulunma,

LO Gastrostomi yerini komplikasyonlar açısından değerlendirme, enfeksiyon
durumunda uv~un hemsirelik girisimlerinde bulunma,

i i Enteral beslenme sırasında gelişebilecek mekanik komplikasyonları bilme,
önlemeye ve tedavisine yönelik ı'erekli hemsirelik "irisimlerinde bulunma,

12 Hastanın enteral beslenmesi sırasında gelişebilecek metabolik
komplikasyonları bilıne, önlemeye ve tedavisine yönelik gerekli hemşirelik
girisimlerinde bulunma,

13 Parenteral yolla beslenme sırasında gelişebilecek mekanik
komplikasyonlar açısından gözlemleme, değerlendirıne, önleme ve tedavi

i vollarını bilme, uV!'un hemşirelik cirisimlerinde bulunma,
14 Parenteral yolla beslenme sırasında gelişebilecek ınetabolik

komplikasyonları bilme ve önlemeye yönelik hemşirelik girişim lerde

bulunma,
15 Santral yolla parenteral nütrisyon destek tedavisi alan bireylerde; kateter

giriş yerini komplikasyonlar açısından gözlemleme, değerlendirme, önleme
ve tedavi vollarını bilme, uygun hemsirelik ~irişimlerinde bulunma.

16 Parenteral beslenme torbalarının hazırlandığı temiz odanın standartlara
uv~unlupunu takin etme,

17 Parenteral nütrisyon destek tedavisi karışımlarının hazırlanması,
saklanınası, kullanılacağı birime ulaştırılması ve hastaya uygulanması
aşamalarının standartlara uygunluğunu takip etme/sağlama,

18 Hastayı sıvı-elektrolit ve asit-baz dengesizliği açısından değerlendirme,
bulguları niitrisyon destek ekibiyle paylaşarak gerekli hemşirelik

cirisimlerde bulunma,
19 Parentera! yolla beslenme ve ilaç uygulamalarını takip etme, nütrisyon

destek tedavisi ile geçimliliğini kontrol etme, çalısanları bilgilendirme.

20 Enteral beslenme tüplerinden ilaç uygulamalarım takip etme, nütrisyon
destek tedavisi ile geçimliliğini kontrol etme, çalışanları bilgilendirme.

21 Nütrisyon destek tedavisi uygulama ları n in doğruluğunu takip etme,

bulguları nütrisyon destek ekibiyle paylaşarak tedavinin düzenlenmesine

katkıda bulunma,

22 Hastayı günlük ziyaret ederek doğru ve anlaşılır kayıt tutma,
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23 Taburculuğu planlanan hastaya evde bakımla ilgili eğitim verme, gerekli
organizasyonu sağlama,

24 Çalışanların nütrisyon destek tedavisiyle ilgili eğitim ihtiyacını belirleme,
eğitim venne,

25 Ekibin diğer çalışanları ile işbirliği yapabilme, bilgileri diğer çalışanlarla
paylaşma
karar verme sürecinde aktif görevalma, ekip ruhu ve biz bilinci ile calısma,

26 Verilen örnek vakaya yönelik olarak, hastanın bakım sorunlarını
çözümlemede kanıta dayalı bilgi, beceri ve tutumlarını kullanarak verilecek
uvgun bakımı planlama,

27 Planlanan bakımı uygulama ve değerlendirme

TOPLAM PUAN (Her Bir Konuya Verilen Notun Toplamı)

ORTALAMA PUAN (Toplam PuanfOeğerlendirilen Konu Sayısı)

YÜZ ÜZERİNDEN ORTALAMA PUAN(Ortalama Puan x 25)

'Değerlendirme Notu:

Oldukça Yeterli : 4
Yeterli : 3
Kısmen Yeterli : 2
Yetersiz : i
Değerlendirilemedi: O
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