
İÜ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ

HASTA DEĞERLENDİRME REHBERİ

1 2 3 4 5

Tamamen sınırlı Çok Sınırlı Hafif Sınırlı  Bozulma yok   

Sürekli nemli Çok Nemli Ara-Sıra Nemli Nadiren Nemli

Yatağa bağımlı Sandalyeye Bağımlı Ara-Sıra Yürüyor Sık Sık 

Yürüyor  
Tamamen hareketsiz Çok Sınırlı Yeterli Sınırlama Yok

Çok kötü Muhtemelen Yetersiz Yeterli Mükemmel

Sorun Potansiyel Problem
Görünen Problem 

Yok

0

●Kan ürünü, vasicant ve ya ilaçların irritan ilaçların infiltrasyonu

4

●Kateter giriş bölgesinde orta / ciddi derecede ağrı var,

●Cilt solgun, gergin, morarmış ve şişmiş ,

●Sızıntı mevcut, dokunma ile soğuk,

●15 cm den büyük gode bırakan ödem var

●Dolaşım bozukluğu

15-18 Puan: Risk Sınırında / 13-14 Puan: Orta Derecede Risk  (İki günde bir değerlendir.)                                                     

10-12 Puan: Yüksek Risk / 9 Puan ve Altı:Çok Yüksek Risk (Her gün değerlendir.)

●2,5 - 15 cm'den küçük ödem var

1

●Kateter giriş bölgesinde uyuşma,

●Cilt solgun, dokunma ile soğuk, 2

Nem

Aktivite

Hareketlilik

Beslenme 

Sürtünme ve Yırtılma

BASI YARASI RİSK DEĞERLENDİRME - BRADEN

Duygusal Algılama

Hastanın ağrı değerlendirme puanı için skaladan biri seçilir.(Hasta ağrısını sözel olarak ifade edebiliyorsa numerik, edemiyorsa yüz 

skalası kullanılır. Hastanın ağrısı bu skalalara göre belirlenir ve puanlama formuna kaydedilir.) Hasta ağrısının olduğunu ifade 

ettiğinde değerlendirme yapılır ve kaydedilir.

İNFİLTRASYON DERECELENDİRME ÖLÇEĞİ (Tanılamada infiltrasyon derecesini ve yerini yazınız.)

●Semptom yok

●Kateter giriş bölgesinde ağrı + / -

●Cilt solgun, dokunma ile soğuk,

●2,5 -  15 cm ödem var

●Kateter giriş bölgesinde uyuşma,

●Hafif / orta derece ağrı var,

●Cilt solgun ve yarı geçirgen, dokunma ile soğuk,

●15 cm den büyük yaygın ödem

3

AĞRI DEĞERLENDİRME 
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Yok

Skor 0

Hafif Skor 1

Orta  Skor 2

Şiddetli  Skor 3

Skor

Skor <3: haftada bir taranmalı. Eğer majör operasyon planı varsa yine bir nütrisyon planı geliştirilmelidir

Tarama

Hastalığın Şiddeti (gereksinimlerde artış)

Normal besinsel 

gereksinimler

Kalça Kemiğinde Kırık* 

Özellikle akut 

komplikasyonları olan kronik 

hastalar: siroz*, KOAH*, 

kronik hemodiyaliz, diabet, 

onkoloji 
Majör abdominal cerrahi*, 

İnme*, Şiddetli pnömoni, 

hematolojik malignite

Kafa travması*, Kemik iliği 

transplantasyonu*, Yoğun 

Bakım hastaları (APACHE > 

10)

  =  Toplam skor

  = yaşa uyarlanmış Toplam skor

3 ayda > %5 kilo kaybı ya da geçen haftaki besin 

alımı normal gereksinimlerin %50-75’inin altında

2 ayda > %5 kilo kaybı ya da BKİ 18.5 – 20.5 + 

genel durum bozukluğu ya da geçen haftaki besin 

alımı normal gereksinimlerin %25-50’si

1 ayda > %5 kilo kaybı (3 ayda > %15) ya da BKİ < 

18.5 + genel durum bozukluğu ya da geçen haftaki 

besin alımı normal gereksinimlerin %0-25’i

Normal nütrisyon durumu

Hafif

Skor 1

Orta  

Skor 2

>70 yaş ise toplam skora 1 ekle

Skor:

Yaş

Skor >3: Hasta nütrisyon riski altındadır ve bir 

nütrisyon planı başlatılır

Skor >3: Hasta nütrisyon riski altındadır ve bir nütrisyon planı başlatılır

Yok

Skor 0

Nütrisyon Durumundaki Bozulma

NRS-2002 (Nutritional Risk Screening)

NRS-2002 varolan randomize klinik çalışmalara 

dayanmaktadır. *işaretli tanısı olan hastaların 

kategorizasyonunu doğrudan destekleyen bir çalışma 

var. 

İtalik gösterilen tanılar yanda verilen prototiplere 

dayanmaktadır. 

Nütrisyon riski, o andaki nütrisyon durumu ve bunun 

stres metabolizması nedeniyle artan gereksinimlere 

bağlı olarak bozulması riski şeklinde tanımlanır.

Nütrisyon destek planı şu hastalarda endikedir:

(1) şiddetli malnütrisyonda (skor = 3), ya da (2) ağır hasta (skor = 3) ya da 

(3) orta derecede malnütrisyon + hafif hasta (skor 2+1) ya da (4) hafif 

malnütrisyon + orta derecede hasta (skor 1+2)

Hastalığın derecesine ilişkin prototipler:

Skor=1: kronik hastalığı olup komplikasyonlar nedeniyle hastaneye yatan bir 

hasta. Halsiz – düşkün durumdadır ancak düzenli olarak yataktan kalkabilir. 

Protein gereksinimleri artmıştır ancak oral diyet ya da suplemanlarla 

karşılanabilir.

Skor=2: majör abdominal cerrahi gibi bir hastalık nedeniyle yatağa bağlı bir 

hasta. Protein gereksinimleri yüksek, klinik beslenme yöntemleri gerekli ve 

bu sayede açıkları kapatılabiliyor

Skor=3: ventilasyon desteği altındaki yoğun bakım hastası. Protein 

gereksinimleri yüksek ve klinik beslenme yöntemleriyle karşılanamıyor. 

Protein yıkımı ve azot kaybı giderilebiliyor.

Şiddetli  

Skor 3

OE-KSS-PR-001/ RB-001

Rev. No:01
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STRONG KIDS TARAMA YÖNTEMİ

1. SUBJEKTİF(KİŞİYE BAĞLI) KLİNİK DEĞERLENDİRME:(1PUAN) Subjektif klinik değerlendirme(hastadaki azalmış deri 

altı yağ ve/veya kas kütlesi ve /veya anlamsız yüz bakışı(ile hastanın beslenme durumu kötü mü?

2. YÜKSEK RİSKLİ HASTALIK: (2 PUAN) Kanser, yanıklar, travma, enfeksiyon vb…

3. BESİN ALIMI VE AZALMASI: (1 PUAN)(AŞAĞIDAKİ DURUMLARDAN BİRİ VAR MI)

• Son birkaç gün içerisinde artmış ishal(5günden fazla) veya 3 günden fazla kusma varmı?

• Hastaneye yatmadan birkaç gün önce besin alımında azalma(müdahale veya cerrahi öncesi açlık geçerli değil) var 

mı?

• Daha önceden nutrisyonel destek önerilmiş mi?

• Ağrıdan dolayı yeterli besin alımı kısıtlı mı?

4. KİLO KAYBI VEYA KİLO ALIMINDA YETERSİZLİK: (1PUAN) son birkaç hafta/ay süresince kilo kaybı veya kilo alımında 

durma(1 yaş altı süt çocuğu) var mı?

Malnutrisyon riski ve gerekli takip

Skor Risk Müdahale ve Takip

4-5 puan Yüksek risk Diyetisyene yönlendir

1-3 puan Orta derecede risk Diyetisyene yönlendir

0 puan Düşük risk Protokollere uygun, ağırlık takibi
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