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AÇIKLAMALAR
KOD 723H00032

ALAN Hasta ve Yaşlı Hizmetleri

DAL/MESLEK Bakım Elemanı / Hasta Bakım Elemanı

MODÜLÜN ADI Hastalıklara Göre Beslenme -1

MODÜLÜN TANIMI Hastayı, doktorun önerdiği diyet talimatına göre; yiyecek
hazırlama ve hastayı besleme becerisini kazandıran öğretim
metaryalidir.

SÜRE 40/32

ÖN KOŞUL
Yiyecek-İçecek hizmetleri alanından; Besin ögeleri-1, Besin
ögeleri-2 ve Besin grupları modülünü almış olmak.

YETERLİK Hastalığa uygun yiyecek hazırlamak ve hastayı beslemek

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaçlar:
Uygun ortam sağlandığında diyet listelerine ve beslenme
kurallarına uygun olarak yemek hazırlayarak hastayı
besleyebileceksiniz.

Amaçlar:

1. Bireyin hastalığına, doktorun talimatları ve diyet
listelerine göre yemekleri pişirerek, hastaları doğru
besleyebileceksiniz.

2. Kalp damar hastasını doktorun talimatları ve diyet
listelerine göre yiyecek hazırlayarak doğru
besleyebileceksiniz.

3. Sindirim sistemi hastasını, doktorun talimatları ve
diyet listelerine göre yiyecek hazırlayarak doğru
besleyebileceksiniz.

4. Diyabetes mellitus hastasını doktorun talimatları ve
diyet listelerine göre yiyecek hazırlayarak doğru
besleyebileceksiniz

5. Yanık hastasını, doktorun talimatları ve diyet
listelerine göre yiyecek hazırlayarak doğru
besleyebileceksiniz

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI ve
DONANIMLARI

Hasta bakım hizmeti veren kurumlar ve sağlık kurumlarına,
gezi ve inceleme imkânı sağlanmalı; öğrenci, araştırmaya
teşvik edilmeli, inceleme gezileri yapılmalı ve gezilerde
rehberlik edilmelidir.

AÇIKLAMALAR
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Sektörde araştırma ve gözlem yapılıp bu modül uygulamalı
olarak işlenmelidir.

ÖLÇME ve
DEĞERLENDİRME

Modülün içinde yer alan her bir öğrenci faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
Modül sonunda ise kazandığınız bilgi-beceri ve tavırları
ölçmek amacıyla öğretmen tarafından hazırlanacak ölçme
araçları ile değerlendirileceksiniz.
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GİRİŞ

Sevgili Öğrenci,

Günümüz şartlarında hasta ve yaşlı bakım hizmetleri, bir sektör hâline gelmeye
başlamıştır. Hayatımızın bir döneminde hastalanabiliriz ve bakıma ihtiyaç duyabiliriz.
Yaşlılıktan dolayı bakım ve gözetim mutlaka gereklidir.

Bu mesleği yapmaya karar verdiyseniz hastalıkları, sebeplerini, ve beslenme
koşullarını bilmeniz gerekir. Hasta ve yaşlı bakımı yaparken doktorun talimatları
doğrultusunda haraket edeceksiniz. Hastanın durumunu takip ederek iyileşme veya kötüye
giden bir durum varsa bunları ilgili kişilere bildireceksiniz. Doktorun önerdiği beslenme
tablosuna uygun olarak, mönü planlayacak, hastanın yemeklerini hazırlayacak ve öğünlere
göre hastanın diğer hizmetleri ile beraber beslenmesini sağlayacaksınız.

Bu modülde kalp damar hastasını, sindirim sistemi hastasını, diyabetes mellitus
hastasını, yanık hastasının diyet listelerine göre yemek hazırlama ve beslenmesini sağlama
becerisini kazanacaksınız.

Sağlıklı günler dileğiyle...

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1

Bireyin hastalığına, doktorun talimatları ve diyet listelerine göre yemekleri pişirerek
hastaları doğru besleyebileceksiniz.

 Diyet nedir?
 Hangi tür hastalıklarda diyet yapmak gerekir?
 Diyet yemeklerinde kullanılan pişirme yöntemleri nelerdir?

1. DİYET MUTFAĞI

Diyet kısaca; sağlığı korumak, düzeltmek amacıyla uygulanan beslenme düzenidir
diyebiliriz.

Yanlış beslenme, dengesiz beslenme, çeşitli hastalıklara sebep olabilir veya herhangi
bir nedenle yakalandığımız hastalığın tedavisi için bazı besinlere ve pişirme usullerine
sınırlama getirilebilir. Hayatının bir döneminde mutlaka diyet yapmamız gerekebilir.

İçinde bulunduğumuz sağlık sorunundan kurtulmak veya iyi hâlimizi devam ettirmek
için beslenme düzenine dikkat edilmesine diyet denir.

Sağlıklı pişirme usülleri ile yemek hazırlamaya, menü listeleri düzenlemeye veya
hazır menü listelerini uygulamaya diyet mutfağı denir.

Resim 1: Sağlıklı diyet, hasta beslenmesi ve sağlığı için önemlidir

ÖĞRENME FAALİYETİ-1

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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 Hasta beslenmesinde dikkat edilecek noktalar:

 Hasta olan bir kişiye evde veya sağlık kurumlarında bakmamız
gerekiyorsa ilk yapmamız gereken, doktorun direktiflerini ve önerdiği
diyet listelerini aynen uygulamaktır.

 Hastanın durumunu takip ederek, olumlu değişiklikleri ve olumsuz
durumları doktoruna veya ilgili kişilere aktarmak, birinci görevimizdir.

 İlaçların kullanım süresi açısından doktorunuzun tavsiyelerine
uymalısınız.

 Asla hastayı kendimiz tedavi etmeye kalkmamalıyız.
 Bakımını üstlendiğimiz kişinin hastalığını bilmemiz gereklidir. Hastalığın

sebeplerini, sonuçlarını, hangi organlarla ilgili olduğunu bilmemiz,
hastanın takibini daha iyi yapmamızı ve verilen talimatları anlayarak
uygulamamızı sağlar.

Modüllerimizde yer almayan hastalıklarla ilgili diyetleri; edindiğiniz bilgiler,
doktor önerileri, pişirme usulleri ve besin değişim tablolarını kullanarak uygun yemek
listeleri hazırlayabilirsiniz.

1.1. Diyet Yemekleri Hazırlamada Sağlıklı Pişirme Yöntemleri

 Haşlama
 Bol kaynayan suda haşlama yöntemi
 Kaynar derecedeki (kaynamayan )suda, ağır ağır haşlama yöntemi

 Buharda pişirme yöntemi
 Kendi suyunda pişirme yöntemi
 Izgarada (grille) pişirme yöntemi

1.1.1. Bol Kaynayan Suda Haşlama Yöntemi

Bu yöntem, genellikle pişmesi için uzun süre gereken kuru baklagiller, patates, havuç
gibi sebzelerde kullanılır. Bu pişirme yöntemi dışında et suları, bazı soslar, sert etler, kümes
hayvanları, av hayvanları, pilav, makarna, yumurta, çorba, kabuklu deniz ürünlerinin
pişirilmesinde de kullanılır.

Pişirme ısısı 100 0C olmalıdır. Bouilli pişirme, hem sıcak su ile hem de soğuk su ile
yapılabilir. Tencereye soğuk su koyulur ve tencere ateşe oturtulur. Suyun ısınması
beklenmeden, yiyecekler içine atılır. Tencerenin kapağı kapatılır ve pişme süresince kapak
kapalı tutulur. Böylece haşlanan yiyeceklerin suyu emmesi sağlanır. Ayrıca yiyeceklerin dış
yüzeyinde, sertlik ve sıkılık oluşması önlenmiş olur.

 Kurubaklagiller haşlanmadan önce 8-10 saat ıslatılmalıdır. Pişirilirken karbonat vb.
maddeler kesinlikle kullanılmaz. Haşlama suyuna tuz atılmaz. Su miktarı sebzelerin
üzerini örtecek kadar olmalıdır.
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 Taze fasulye, bezelye, bakla, ıspanak, karnıbahar, brüksel lahanası, patlıcan, kabak,
patates vb. sebzeler hafif tuzlu suda haşlandıktan sonra, tereyağı ilave edilerek et,
tavuk, balık yemeklerinin yanında garnitür olarak kullanılabilirler.

 Sebze püreleri; haşlanarak pişirilen sebzeler blendırdan geçirildikten sonra, katkı
maddeleri ilave edilerek hazırlanıp garnitür olarak kullanılabilir.

 Taze mısır taneleri haşlanıp süzülür ve tuzlanır. Izgara etlerin ve soslu et
yemeklerinin yanında garnitür olarak kullanılır.

 Haşlanarak hazırlanan sebzeler; Izgarada pişen et, tavuk ve balık yemeklerinin
yanında, diyet mutfağında, sos ile pişirilen et yemeklerinin yanında servis
yapılabilirler.

 Pilav, haşlama veya suya salma tekniği ile pişirilir.

Salma Pilav Hazırlanışı:

Ölçülü su ocağa konur (1 ölçü pirinç için 2 ölçü su olacak şekilde).
 Pirinç ayıklanır, yıkanır, ıslatılır.
 Ölçülü suya pirinç salınır.
 Pilav, bir taşım kaynayınca ocak ısısı kademeli olarak azaltılır. İlk 5

dakika harlı, 5 dakika orta, 5 dakika hafif ateşte pişirilmesi uygundur.
 Pilav pişme esnasında karıştırılmaz. Hem pirinç taneleri ezilir ve kırılır

hem de pirincin nişastasının suya geçerek, pilavın lapa olmasına neden
olur.

 Eğer pilavınızın daha beyaz olmasını isterseniz; bir kaç damla limon
suyunu, pişme esnasında pilavın suyuna ilave edebilirsiniz. Suyunu çeken
pilavın pirinç tanelerinin, bir çatal yardımı ile yumuşak olup olmadığını
kontrol ediniz.

 Pirinç taneleri hâlâ tıkır tıkır ise biraz sıcak su gezdirebilirsiniz.
 Tuzunu arzuya göre ayarlayınız.
 Üzerine diyete uygun yağı kızdırarak gezdiriniz.
 Kaynama işlemi gerçekleşmeden ocağın ısısı azaltılırsa pilavın dibi tutar.

Resim 2: Haşlama sağlıklı bir pişirme yöntemidir
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1.1.2. Kaynar Derecedeki (Kaynamayan) SudaAğır Ağır Haşlama Yöntemi

Hızlı kaynama ile zarar görecek besinlere, bu yöntem ile haşlama yapılır. Bu yöntem
için derince bir kap ve su gereklidir. Su miktarı, içine atılacak yiyeceğin üzerini geçecek
kadar olmalıdır. Su kaynatılır. İçine pişirilecek yiyeceğin özelliğine göre katkı malzemeleri,
tüm sebzeler için tuz konur. Su kaynadıktan sonra kaynama hareketi yok olacak şekilde
ocağın ısısı düşürülür. Isı 65–85 0C olmalıdır. Sonra içine önceden ayıklanıp yıkanmış
yiyecekler atılarak pişirilir. Elma, bal kabağı, brokoli, armut, beyaz kabak bu yöntemle
pişirilir. Taze enginar göbekleri, pişirildikten sonra eritilmiş tereyağı dökülerek özel et
yemekleriyle servis yapılır.

Bu pişirme yöntemi sebze garnitürleri dışında yumurta, balık, körpe etler, körpe
kümes hayvanları, köfte çeşitlerinde de kullanılır. Krem karamelin fırında pişirilmesi de bu
yöntem ile yapılır.

1.1.3. Buharda Pişirme Yöntemi

Buharda pişirme; yiyeceklerin özel kaplarda suya değmeden, sadece su buharında
pişirilmesi yöntemidir. Türk mutfağında çok kullanılmayan bir yöntemdir. Patates, rezene,
bezelye, havuç, kereviz, brüksel lahanası, karnıbahar, brokoli, kabak, taze fasülye, hindiba
vb. sebzeler usulüne uygun hazırlandıktan sonra buhar tenceresine yerleştirilerek pişirilirler.
Haşlayarak pişirmeye göre daha lezzetlidir. Şekli ve besin değeri de korunmuş olur. Servis
yapılırken üzerine istenirse kızdırılmış tereyağı ilave edilir.

Bu yöntem sebze garnitürleri dışında diyet mutfağında, kasap etleri, kümes hayvanları,
balıklar gibi körpe etlerin pişirilmesinde kullanılır.

Ticarî mutfaklarda buharda pişirme amacıyla içine paslanmaz çelikten altı delikli
perforeli bir tabanın yerleştirildiği paslanmaz çelik kaplar kullanılmaktadır. Tabanın altında
kalan bölüme su koyulur. Tabanın yüksekliği suya değmeyecek şekilde olmalıdır. Delikli
tabanın üzerine sebzeler yerleştirilir. Kapağı kapatılır. Altta yanan ateş ile suyun kaynaması
sağlanır. Böylece su buharlaşır ve yiyecekler buhar sayesinde pişer. Delikli tabanların sayısı
birden fazla olabilir. Böylece hem yemek hem de onunla servis yapılacak garnitür, beraber
pişirilebilir.

Artık evlerde de sağlıklı olduğu düşünüldüğü için buharda pişirme yaygınlaşmaktadır.
Ev için mutfak araçları üreten firmalar, buharlı pişirme kaplarını da üretip satışa sunmaya

Resim 3: Buhar alt
tenceresi ve suyun

kaynatılması

Resim 4: Delikli süzgeç veya
ızgara üzerine yiyecek

koyulur

Resim 5 : Kapak
kapatılır ve pişme

sağlanır
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başlamışlardır. Basit bir tencerenin içine bir makarna süzgeci veya tel süzgeç konularak da
buharda pişirme yapılabilir. Kapağın iyi kapanması ve yiyeceğin suya değmemesine dikkat
edilmelidir.

Bu yöntemle hazırlanan sebzeler;

 Haşlanmış kümes hayvanlarının yanında,
 Haşlama balıkların yanında,
 Haşlama etlerin yanında servis yapılırlar.

1.1.4. Kendi Suyunda Pişirme Yöntemi

Bu yöntem, yiyeceklerin hiç su ilave edilmeden, kendi suyunda pişirilmesi yöntemidir.
Bu yöntemde kullanılacak araçların buhar kaybını önleyecek şekilde olması gerekir. Pişirme
işleminin ocak üzerinde veya fırında yapılmasına göre kullanılacak araçlar değişiklik
gösterir. Fırında pişirmede kalın kenarlı tepsiler kullanılır. Tepsilerin üzeri ya bir kapak ya
da alüminyum folyo ile sıkıca kapatılır. Çelik kulplu tava ve yayvan tencereler de fırında
pişirme için kullanılabilir. Yiyecek ocak üzerinde pişirilecekse yiyeceğin miktarına göre bir
tencere kullanılır.

Ete su eklenmez, kendi suyu ve eklenen sebzelerin suyu ile beraber pişer. Kuzu eti ve
Güveç yemeklerinde kullanılır.

Ispanak, pırasa, biber, kabak, taze fasulye, salatalık, brokoli, marul, pazı, rezene,
arpacık soğan, taze soğan mantar yapılacak garnitüre göre hazırlandıktan sonra yağ, tuz,
domates, biber vb. ilavelerle çok hafif ateşte (fırın kullanılırsa 120–140 0C) kapağı
kapatılarak pişirilir. Suyu çektirilir ve servis edilir.

Bu yöntem ile hazırlanan sebzeler;

 Izgarada pişen et, tavuk, balık yemekleriyle servis yapılır.
 Zeytinyağlı sebze yemekleri bu yöntemle hazırlanabilir.

Hazırlanmasında Dikkat Edilecek Noktalar

 Pişme için su eklenmez.
 Yiyecekler mutlaka üzerleri kapalı olarak pişirilirler.
 Pişirme düşük ısıda (kısık ateşte) olmalı.
 Pişmeyi kolaylaştırmak için yağ, domates kullanılabilir.
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1.1.5. Izgarada (Grille) Pişirme Yöntemi

Izgara pişirme yöntemidir. Aslında meşe
kömüründe mangal yapılır. Elektrikli veya gazlı
ızgaralarda kullanılmaktadır. Yiyeceklerin
ızgarada pişirilmesi yöntemine grille pişirme
yöntemi denir. Grille pişirme yöntemi sebze
garnitürlerinin yanı sıra özel etlerin, körpe
kümes hayvanlarının, balıkların ve köfte
çeşitlerinin pişirilmesinde kullanılır.

Bonfile, Contre filet ve bunlardan
çıkarılan etler, T Bone steak, Kuzu eti (Pirzola,
but, şiş), Süt, dana pirzolası, Kebaplar, Dana ve
kuzu sakatatları, Piliç ızgara, Şiş kebap ve
köfteler, Bıldırcın gibi av kuşlarının
pişirilmesinde kullanılır.

Resim 6: Izgara, sağlıklı pişirme
yöntemlerinden birisidir.

Grille Pişirmeden iyi Sonuç Alabilmek için;

 Yiyecek daima önceden ısıtılmış teller üzerine konulmalıdır. Soğuk tele hem
yiyecek yapışır hem de yavaş yavaş ısınan ızgarada et istenildiği gibi pişmez,
kendine has suyunu salar, kurur ve lezzetsiz olur. Izgaranın ısısı büyük parçalar
için 150 0C, küçük parçalar için 250 0C olmalıdır.

 Izgarada pişen yiyecekler, mutlaka pişme sırasında belli aralıklarla
yağlanmalıdır. Aksi takdirde yiyecek kurur. Yağlanması için sıvı yağ (genellikle
ayçiçek yağı) kullanılır.

 Bazı yiyecekler una bulanarak ızgara yapılmalıdır. Böylece yiyecek pişme
sırasında su salmaz ve parçalanmaz.

 Yiyecekler ızgarada pişerken sık sık çevrilirse su ve besin değerini kaybeder.
Bu nedenle bir tarafı pişmeden diğer tarafı çevirilmemelidir. Çevirirken delici
aletler (bıçak, çatal vb.) kullanılmamalıdır.

 Izgarada her yiyecek gubu için ayrı yerler olmalıdır.
 Kömürlü ızgarada meşe kömürü kullanılmalıdır.

Yiyeceğin tuzu ya son anda eklenip ızgaraya konulur ya da piştikten sonra ilave
edilmelidir.

1.2. Besin Değişim Listeleri

Diyet düzenlemede, birbirinin yerine geçen besinlerin neler olduğunun bilinmesi
büyük kolaylık sağlar. Genellikle değişik gruplardaki, protein, karbonhidrat, yağ ve enerji
değerleri birbirine yakın olan besinler, bir araya getirilerek “değişim listeleri” hazırlanabilir.
Her grup içindeki besinler hemen hemen aynı miktar protein, karbonhidrat, yağ ve enerji
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sağladıklarından, birbirlerinin yerine kulllanılabilirler. Her gruptaki değişim listelerindeki
besinler, vitaminler ve mineral değerleri yönünden de birbirine benzer olmalıdır.

1.2.1. Ekmek ve Tahıl Değişimi

Listede gösterilen her bir değişim yaklaşık olarak 15 gr karbonhidrat, 2 gr protein
içerir, yağ içermez ve 68 kalorilik enerji sağlar.

Aşağıdaki listenin kullanılışına şöyle bir örnek verilebilir:

1 ince dilim ekmek yenilmediği zaman, onun yerine 1 adet orta boy patates veya
yarım su bardağı pilav veya makarna yenebilir.

Besin Ölçü Miktar (gr)

Ekmek l ince dilim 25

Kraker 2 - 4 adet 20

Makarna, şehriye (pişmiş) Yarım Su Bardağı 100

Makarna, şehriye (çiğ) 3 silme çorba kaşığı 15

Patates (pişmiş) l adet orta boy 100

Pirinç, bulgur (pişmiş) Yarım su bardağı 100

Pirinç, bulgur (çiğ) 2 silme çorba kaşığı 15

Sade kek
3-3.5 cm
kalınlığında dilim

25

Tarhana 2 silme çorba kaşığı 15

Un (buğday, pirinç vb.) 2 silme çorba kaşığı 15

Tablo 1 : Ekmek ve Tahıl Değişimi

1.2.2. Et Değişimi

Her bir değişim yaklaşık olarak 6 gr protein, 5 gr yağ içerir, karbonhidrat içermez ve
69 kalorilik enerji sağlar.

Aşağıdaki listenin kullanılışına örnek: l köfte kadar et yenilmediği zaman onun yerine
bir adet yumurta veya bir kibrit kutusu kadar beyaz peynir veya bir sosis ya da listede
belirtilen diğer başka bir besin yenebilir.
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Besin Ölçü Miktar (gr)

Et 1 köfte kadar 30

Balık 1 köfte büyüklüğünde 30

Yumurta 1 adet 40-50

Sosis 1 adet 40-50

Salam Çok ince 4-5 dilim 40-50

Peynir (beyaz) 1 kibrit kutusu 30

Peynir (kaşar) 2/3 kibrit kutusu 20-25

Çökelek, lor 1/4 su bardağı kadar 40-45

Kuru fasulye 5 - 6 çorba kaşığı 100

Tablo 2 : Et Değişimi

Bitkisel besin olmasına rağmen kuru baklagiller (kuru fasulye, nohut, bakla vb.) fazla
miktarda protein içerirler ve değişim listelerinde etler ile aynı sınıfa konularak incelenirler.
Et cinsi gıdalara benzemeyen yanları, hiç yağlarının bulunmaması ve bunun yerine 15 -16 gr
kadar karbonhidrat içermeleridir. Örnek olarak, yukarıda listede adı geçen 5 - 6 çorba kaşığı
kuru fasulye 100 gr gelir ve 6 gr protein yanında 15 gr da karbonhidrat içerir.

1.2.3. Süt Değişimi

Belirtilen miktardaki süt veya yoğurt, ortalama olarak 4 gr protein, 6 gr karbonhidrat,
4 gr yağ içerir ve 76 kalorilik enerji sağlar.

Örnek olarak: 1 su bardağı süt içilmediği zaman onun yerine 1 su bardağı kadar yoğurt
yenebilir.

Besin Ölçü Miktar (gr)

Süt 1 orta boy su bardağı 160

Yoğurt 1 orta boy su bardağı 160

Tablo 3 : Süt Değişimi

Az Yağlı Süt Değişimi (Light Süt)

4 gr protein, 6 gr karbonhidrat ve 2 gr yağ içerir ve 58 kalorilik enerji sağlar.

Sütü, sütlaç veya muhallebi gibi sütlü tatlılar şeklinde de alabilirsiniz.

1 porsiyon muhallebi veya 1 porsiyon sütlaç 1 süt + 1 ekmek değişimi şeklinde
düşünülmelidir.
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1.2.4. Sebze Değişimi

Sebzeler içerdikleri kalori miktarına göre 2 gruba ayrılırlar:

A Grubu: Bu grup sebzeler enerji değerleri düşük olduğundan serbestçe yenilebilir.

Besin Ölçü Miktar (gr)

Domates 1 küçük boy (çiğ) 100

Domates suyu 1 büyük su bardağı (çiğ) 240

Çarliston biber 4 orta boy 100

Yeşil sivri biber 10 orta boy 100

Kıvırcık salata 15 yaprak 100

Salatalık 1 orta boy 100

Kırmızı turp 5 orta boy 100

Maydanoz 1 orta demet 75

Yeşil soğan 3-4 orta boy 75

Kuru soğan 1 orta boy 75

Kereviz 1 küçük boy 100

Kırmızı lahana 1/8 orta boy 100

Lahana 4 çorba kaşığı (pişmiş) 100

Karnıbahar 4 çorba kaşığı (pişmiş) 100

Taze kabak 4 çorba kaşığı (pişmiş) 150

Patlıcan 4 çorba kaşığı (pişmiş) 125

Ispanak 4 çorba kaşığı (pişmiş) 150

Pazı 4 çorba kaşığı (pişmiş) 150

Ebegümeci 4 çorba kaşığı (pişmiş) 150

Bamya 4 çorba kaşığı (pişmiş) 75

Tablo 4 : A Grubu Sebze Değişimi
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B Grubu: Bu grup sebzelerin her birimi 2 gr protein, 7 gr karbonhidrat içerir, yağ
içermez ve 36 kalori sağlar.

Besin Ölçü Miktar (gr)

Havuç 1 orta boy (çiğ) 100

Şalgam 1 orta boy (çiğ) 150

Bezelye 4 çorba kaşığı (pişmiş) 100

Pırasa 5 çorba kaşığı (pişmiş) 150

Bakla 4 çorba kaşığı (pişmiş) 100

Enginar 1 orta boy (pişmiş) 100

Bal Kabağı 3-4 parça 100

Tablo 5 : B Grubu Sebze Değişimi

1.2.5. Meyve Değişimi

Her bir değişim, yaklaşık olarak 10 gr karbonhidrat içerir, yağ ve protein içermez ve
40 kalorilik enerji sağlar.

Besin Ölçü Miktar (gr)

Elma 1 küçük boy 80

Kayısı (taze) 1-2 adet 100

Kayısı (kuru) 1-2 adet 20

Muz Yarım küçük 50

Çilek 1 su bardağı 150

Kiraz 10-15 adet 75

Hurma 2 adet 15

Greyfurt Yarım küçük 125

Üzüm 12-20 tane 75

Portakal 1 adet küçük 125

Şeftali 1 adet orta 100

Armut 1 adet küçük 100

Erik 1-2 adet 100

Kuru erik 2 adet 25

Kuru üzüm 2 çorba kaşığı, silme 15

Karpuz 1 dilim 175
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Kavun 1 dilim 175

İncir (Taze) 1-2 adet 50

İncir (Kuru) Yarım adet 15

Yeni dünya 5-6 adet 100

Portakal suyu 1 çay bardağı 100

Elma suyu 1 çay bardağı 100

Mandalina 1 orta boy 100

Tablo 6 : Meyve Değişimi

1.2.6. Yağ Değişimi

Her bir değişim yaklaşık olarak 5 gr yağ içerir, protein ve karbonhidrat içermez ve 45
kalorilik enerji verir.

Besin Ölçü Miktar (gr)

Sıvı yağ 1 tatlı kaşığı 5

Katı yağ 1 tatlı kaşığı 5

Zeytin 5 adet 15

Mayonez 2 tatlı kasığı 10

Fındık,fıstık vb. 6 adet 10

Kaymak 1 çorba kaşığı 10

Tablo 7: Yağ Değişimi

1.2.7. Tatlı Değişimi

Her bir değişim yaklaşık olarak 5 gr karbonhidrat içerir, protein ve yağ içermez ve 20
kalorilik enerji sağlar.

Besin Ölçü Miktar (gr)

Toz şeker 1 tatlı kaşığı 5

Kesme şeker Büyüklüğüne göre 2-3 adet 6

Reçel-marmelat Silme 1 yemek kaşığı 10

Bal 1 tatlı kaşığı 10

Pekmez Silme 1 yemek kaşığı 10

Akide şekeri 2 adet 10

Tablo 8 : Tatlı Değişimi
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1.2.8. Değişim Listelerinin Kullanılması

Değişim listeleri, hastaların günlük yemeklerini düzenlemede çok yararlıdır. Bu
sayede her hasta, sadece tarif edilen yiyecekleri yemek zorunda kalmaz, kendi zevkine ve
ihtiyacına göre, değişik yemek listeleri düzenleyebilir.

Bu yemek listeleri düzenlenirken, belirli bir besin yerine, aynı türden ve ona eş değer
miktarda besin elemanlarını içeren bir başka yiyecek listeden seçilir. Böylece alınan protein,
yağ, karbonhidrat gibi besin elemanları aynı kaldığı hâlde değişik yemekler yeme imkânı
olur.

Örnek olarak 40 gram proteinli diyet kullanan bir hasta; değişim listelerini kullanarak
aşağıda gösterildiği şekilde, farklı yemekler hazırlayabilir:

Önce, 40 gr protein içeren bir diyet örnek olarak alınır (diyalize giren böbrek hastası
için).

40 GRAM PROTEİNLİ 1500 KALORİLİ DİYET

Bir Günlük Yiyecekler Miktar Ölçü

Süt veya yoğurt 250 gr 2 çay bardağı

Yumurta veya 40 gr 1 adet

beyaz peynir 30 gr 1 kibrit kutusu kadar

Et 60 gr 2 köfte kadar

Ekmek veya ekmek yerine geçen 175 gr 7 ince dilim

Meyve 2 porsiyon Bkz. meyve değişim listesi

Sebze 2 porsiyon 8 çorba kaşığı

Yağ 20 gr 4 tatlı kaşığı

Bal, reçel veya 85 gr 17 tatlı kaşığı şeker

Akide şekeri 10 gr 2 adet

Tablo 7 : 40 gram proteinli 1500 kalorili diyet
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ÖRNEK YEMEK LİSTESİ (diyalize giren böbrek hastası için)

Sabah Öğle İkindi

1 bardak çay (şekerli)
2 tatlı kaşığı tereyağ
3 tatlı kaşığı bal veya reçel
1 adet yumurta
2 ince dilim ekmek

4 çorba kaşığı etsiz sebze yemeği
5 çorba kaşığı pilav
1 ince dilim ekmek

1 bardak çay (şekerli)
1 dilim kek
2 adet akide şekeri

Akşam Gece

1 kase un çorbası
2 köfte kadar et veya
etli sebze yemeği
1 kase ayva kompostosu
1 ince dilim ekmek

1 çay bardağı süt (şekerli)
1 adet elma
1 çay bardağı yoğurt

Değişim listelerine bakılacak olursa bir yumurtanın veya bir kibrit kutusu kadar beyaz
peynirin veya bir köftenin ya da bir sosisin benzer miktarlarda besin elemanı içerdiği
görülür. Böylece hasta isterse sabah kahvaltısında yumurta veya peynir yemez ancak öğle
yemeğinde onun yerine fazladan bir adet köfte veya sosis yiyebilir. Yine bu listede bulunan
akşam yemeğindeki 2 köfte kadar et yenilmeyebilir; bunun 1 köfte kadarlık miktarı sosis
değişimi olarak öğleye alınabilir. Akşam yemeğine de 1 köfte kadar et içeren etli sebze
yemeği konabilir. Sonuç olarak liste aşağıdaki şekile dönüşebilir.

Sabah Öğle İkindi

1 çay bardağı süt
(şekerli)
2 tatlı kaşığı
kahvaltılık yağ
3 tatlı kaşığı bal
veya reçel
2 ince dilim ekmek

2 adet sosis
5 çorba kaşığı pilav
1 çay bardağı yoğurt
1 ince dilim ekmek
veya bu yemek yerine, çalışan bir kimse 2 adet
sosis içeren bir sandviç ve bir çay bardağı yoğurt
yiyebilir.

1 bardak çay
(şekersiz)
1 dilim kek
2 adet akide
şekeri

Akşam Gece

1 kase un çorbası
4 çorba kaşığı
kıymalı sebze
yemeği
1 kase ayva
kompostosu
1 ince dilim ekmek

1 çay bardağı süt (şekerli)
1 porsiyon elma

Bu liste 40 gr protein ve 1500 kalori içermektedir.
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Bir Başka Örnek: Diyalize giren böbrek hastası için

40 gram proteinli ve 1500 kalorili diyet yemeği yemek isteyen hasta, eğer muhallebi
istiyorsa şöyle bir değişikliğe gidebilir:

Kahvaltıda 1 dilim ekmek yemez, çayını şekersiz içer, 3 tatlı kaşığı bal veya reçelini 1
tatlı kaşığına indirir.

Öte yandan, öğle yemeğindeki 1 bardak yoğurdu da yemez ve onun yerine bir bardak
süt kullanma imkânı doğar. İkindide içeceği çaya şeker koymaz, akide şekerini yemez, kek
de yemez, tüm bunların eşdeğeri olan toz şeker ve pirinç ununu kullanır.

Sonuç olarak; kahvaltıda artırdığı şeker ve öğle yemeğinde artırdığı süt ile
muhallebisini hazırlar. Burada, sabahki 1 dilim ekmeği yemediği için muhallebisini yaparken
onun yerine 2 çorba kaşığı pirinç ununu ve ikindide şekersiz içtiği çayın şekerini ve akide
şekerinin eşdeğerini de kullanabilmektedir.

Yine aynı hastanın canı kuru baklagillerden yemek isterse akşam yemeğindeki l adet
köfteyi yemez, onun yerine öğle yemeğinde 5 çorba kaşığı kadar kuru fasulye veya nohut ya
da mercimek yiyebilir. Akşam yemeğinden kalan l köfte kadar kıymadan ise, 1 adet etli biber
dolması hazırlanarak yenebilir. Böylece değişim listelerindeki besin elemanlarını kullanarak
aynı miktarda protein ve kalori içeren başka yemekler hazırlama imkânı doğar ve liste şu
hâle döner:

Sabah Öğle İkindi

1 bardak çay (şekersiz)
2 tatlı kaşığı yağ
1 tatlı kaşığı bal veya reçel
1 adet yumurta
1 ince dilim ekmek

5 yemek kaşığı kuru fasulye
5 yemek kaşığı pirinç pilavı
1 adet domates
1 ince dilim ekmek

1 kâse muhallebi

Akşam Gece

1 kâse un çorbası
1 adet etli, biber dolma
1 kâse ayva kompostosu
1 ince dilim ekmek

1 porsiyon elma

Bu liste 40 gr protein ve 1500 kalori içermektedir. Bu listeyi bir kez daha açıklayalım:
Sabah kahvaltısı: Çay şekersiz içildi, buradan şeker arttı.
3 tatlı kaşığı bal veya reçel yerine, 1 tatlı kaşığı bal veya reçel yenildi, bunların yerine

eşdeğer şeker arttı. Ekmeğin 1 dilimi yenilmedi, bunun yerine eşdeğer olan, 2 çorba kaşığı
pirinç unu arttı. Bunlar muhallebi yapılmak üzere saklandı.

Öğle yemeği: 1 çay bardağı yoğurt yenilmedi, bunun eşdeğeri o an 1 bardak süt
muhallebi yapılmak üzere saklandı.

İkindi: Şekerli çay içilmedi, kek yenilmedi, akide şekeri, eşdeğer şeker ile değiştirildi.
Böylece elde edilen besinler ile yapılan muhallebi ikindide yenildi.

Akşam yemeği: 2 köfte kadar et yenilmedi, 1 köfte kadarına eşdeğer 5 çorba kaşığı
kuru fasulye öğle yemeğine alındı. 1 köfte kadar et ile de akşam 1 adet etli biber dolma
yapılarak yenildi.

 Aynı prensipleri kullanarak, hastalar kendilerine tarif edilenlerin dışında, pek
çok değişik yemek listeleri yapabilirler.
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UYGULAMA FAALİYETİ

1. Değişim listelerinden yararlanarak 40 gr proteinli, 1500 kalorilik bir günlük diyet
yemek listesi hazırlayınız.

2. Diyet mutfağına uygun yemek pişirme usullerini kullanarak, çeşitli yemekler
hazırlayınız.

İşlem Basamakları Öneriler
 Doktorun talimatlarına uyunuz
 Hijyen kurallarına uyunuz
 Hastanın durumunu takip ediniz
 Yemekleri temiz ve iştah açıcı

hazırlayınız
 Öğünlerde çeşitliliğe önem veriniz
 Pişirme talimatlarına uyunuz

 Doktorun verdiği diyet listesini
inceleyiniz

 Doktorun talimatları dışına
çıkmayınız, siz uygulayıcısınız bunu
unutmayınız

 Değişim listelerinden yaralanarak 40
gr proteinli, 1500 kalorilik bir
günlük diyet yemek listesi
hazırlayınız

 Sabah kahvaltısını hazırlayınız
 Ara öğünü hazırlayınız
 Öğle yemeğini hazırlayınız
 Ara öğünü hazırlayınız
 Akşam yemeğini hazırlayınız

 Besin değişim listelerini,
görebileceğiniz bir yere asınız

 Yasak ve yasak olmayan besinlerin
listesini hazırlayınız ve
görebileceğiniz bir yere asınız

 Bütün besin öğelerine yer veriniz
 Çeşitliliğe dikkat ediniz

 Yemek listesini hazırladıktan sonra
pişmesi gereken yiyecekleri
belirleyiniz

 Yemekleri taze ve öğünlük
hazırlamaya dikkat ediniz

 Pişirme usullerine dikkat ediniz
 Araçlarınızı hazırlayınız  Pişirme ve servis araçlarını

hazırlayınız
 Gereçlerinizi hazırlayınız  Baharat, et ve sebzelerinizi

hazırlayınız
 Bol kaynayan suda haşlama

yöntemiyle kuru fasulye pişiriniz
 12 saat önceden fasulyeyi ıslatınız

 Buharda pişirme yöntemiyle
karnabahar veya patates pişiriniz

 Buhar tenceresini ve sebzeleri
hazırlayınız

 Suyu kaynatıp üst bölmeye sebzeleri
yerleştiriniz

 Kapağı kapatarak rutin kaynamaya
bırakın. Yaklaşık 20 dk sonra pişip
pişmediklerini çatal veya kürdan

UYGULAMA FAALİYETİ
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yardımıyla kontrol ediniz.
 Yasak olmayan baharatı,

yeşilliklerle süsleyerek ve üzerine
zeytinyağı limon gezdirerek servis
ediniz

 Et yemeklerinin yanında garnitür
olarak da verebilirsiniz

 Kendi suyunda pişirme yöntemiyle
tavuk etli güveç hazırlayıp pişiriniz

 Su oranı fazla olan sebzeleri seçerek
hazırlayınız

 Güveç kabı veya payreks pişirme
kabı hazırlayınız

 Sebzeleri ve etleri kabınıza
yerleştiriniz

 Yasak değilse bir miktar yağ ve tuz
gezdiriniz

 Kabın ağzını folyo vb. kağıtla
kapatınız

 Kızdırılmış fırında pişmeye bırakıp
buhar çıkışını önleyiniz

 30-35 dk sonra pişip pişmediğine
bakınız

 Aynı kap içinde servis ediniz
 Aynı şekilde kağıtta pişirme

yapabilirsiniz
 Kağıtta sebzeli balık, tavuk vb

pişirebilirsiniz.
 Izgarada (grille) pişirme yöntemiyle

et ve sebze pişiriniz
 Izganızı yakarak hazırlayınız
 Et ve sebzelerinizi hazırlayın (tavuk,

balık, dana biftek vb., patlıcan,
mantar, biber, domates vb.)

 Etleri unlayınız
 Kızgın ızgarada önce bir taraflarını

sonra diğer taraflarını kızartınız
 Delici aletle delmeyin ve çok sık

çevirmeyiniz
 Tuz ve baharat yasak değilse

ızgaraya atın
 Sebzeleri ızgarada pişiriniz
 Gerekiyorsa kabuklarını soyup şekil

veriniz
 Sıcak tabaklara alınız
 Servise hazır hâle getiriniz
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI)

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz

1. Diyet nedir?
A) Zayıflatıcı yemeklerdir
B) İyi hâlimizi devam ettirmek için beslenme düzenine dikkat edilmesidir
C) Hasta iken yediğimiz yemeklerdir
D) Yukarıdakilerin hepsi

2. Haşlama tekniği hangi yiyeceklere uygulanmaz?
A) Omlet
B) Rafadan yumurta
C) Çorba
D) Pilav

3. Makarna hangi pişirme usulü ile pişirilir?
A) Buharda pişirme
B) Izgarada
C) Kendi suyunda
D) Haşlama

4. Buharda pişirme, hangi yiyeceklere uygulanır?
A) Patates, karnabahar gibi sebzeler
B) Kuru baklagiller
C) Çorbalar
D) Pilav ve makarnalar

5. Güveç hangi usulde pişer?
A) Buharda
B) Kızartılarak
C) Haşlanarak
D) Kendi suyunda

6. Besin değişim listesi nerede kullanılır?
A) Günlük yemek listesi hazırlamada
B) Yemekleri çeşitlendirmede
C) Besin değerini ayarlamada
D) Yukarıdakilerin hepsi

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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7. Bir dilim ekmeğin yerine geçen besinler hangileridir?
A) 5-10 adet kraker
B) 1 orta boy patates
C) İki tabak dolusu pilav
D) Yukarıdakilerin hepsi

8. A grubu sebzeler ile B grubu sebzeler arasında ne fark vardır?
A) Renklerinden dolayı ayrılmışladır
B) Her ikisininde besin değeri aynıdır, mevsimleri değişiktir
C) A Grubu sebzelerin enerji değerleri düşük olduğundan serbestçe

yenilebilir.B Grubu sebzeler serbest yenemez
D) Yukarıdakilerin hepsi

DEĞERLENDİRME

Öğrenme Faaliyeti -1’i bitirmiş bulunmaktasınız. Faaliyet sonundaki sorulara doğru
cevap verdiyseniz, bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. Yanlış cevaplarınız varsa başa
dönerek faaliyeti tekrar ediniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ-2

Kalp damar hastasını, doktorun talimatları ve diyet listelerine göre yiyecek
hazırlayarak doğru besleyebileceksiniz.

 Kalp damar hastalıkları nelerdir? İnternetten veya kitaplardan araştırınız.
 Kalp damar hastalıklarında beslenmenin önemini araştırınız.
 Çevrenizdeki sağlık kurumlarından birisine giderek veya internetten örnek diyet

listeleri bulunuz ve inceleyiniz.
 Yasak olan besinler hangileridir? Listeleyiniz.
 Serbest olan ve sınırlı miktarlarda yenilebilen besinleri araştırınız.

2. KALP VE DAMAR HASTALIKLARI
2.1. Kalp ve Damarların Vücuttaki Görevleri
2.1.1. Kalbin Görevi

Kalp veya yürek (Latince: Cor), kırmızı kastan oluşmuş kendiliğinden kasılma
özelliğine sahip kuvvetli bir pompadır.

Her kalp hastasında dokuların, organların ve hücrelerin; oksijen, karbondioksit,
aminoasitler, yağlar, vitaminler ve mineraller gibi madde ve besinlere gereksinimi yoktur.

Metabolizma faaliyetleri sonucunda oluşan artık ürünlerin de vücuttan
uzaklaştırılması, vücut ısısının düzenlenmesi, asit-baz dengesinin korunması, hormonlar ve
enzimlerin vücudun gerekli bölgelerine taşınması gerekir. Bütün bu işlemleri kalp ve
damarlardan oluşan dolaşım sistemi yapar.

Kalp bu sistem içerisinde motor görevi yapar. Kalp insanda dakikada 60-80 vuruş
arasında değişen bir hızla, günde 9000 litre kanı vücuda pompalar. Günde yaklaşık 100 bin,
yılda 40 milyon, tüm insan hayatı boyunca yaklaşık 2,5 milyar kere, hiç durmadan yaklaşık 8
ton kanı vücuda pompalar. Normal bir insanda ortalama ağırlığı 250-300 gramdır. Bir saat
gibi düzenli çalışıp, günlük stres, vb olumsuzluklardan korunmaya çalışmaktadır.

ÖĞRENME FAALİYETİ-2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Resim 7: Kalbin bölümleri

Kalp memelilerde 4 odacıklı ve 4 kapakçıklıdır. Odacıklar sağ odacıklar ve sol
odacıklar olarak 2 ana bölümden oluşur.

Sağ bölüm, kanın vücuttan döndüğü odacık olan sağ kulakçık (atriyum) sonra
triküsbit kapak adı verilen 3 yaprakçıklı bir kapakçık ile ana odacık olan sağ karıncıktan
(ventrikül) oluşur.

 Kan vücutta oksijeni ve besin öğeleri kullanıldıktan sonra vena cava adı verilen 2
adet ana toplardamar ile sağ kulakçığa gelir.

 Sağ kulakçıktan kan, yerçekimi ve kulakçık kasılması ile aradaki kapak olan
triküsbit kapaktan (3 yaprakçıklı kapak) geçerek sağ karıncığa girer.

 Sağ karıncık ile pulmoner atardamar arasındaki kapağa da pulmoner kapakçık adı
verilir. Sağ karıncık kanı pulmoner atardamar adını verdiğimiz bir damar yoluyla
akciğerlere pompalar.

Sol bölüme kan akciğerlerden, oksijenden zenginleştirilmiş olarak gelir.

 Sol kulakçığa gelen bu kan, yerçekiminin de etkisi ile ve biraz da sol kulakçığın
kasılması yardımı ile sonraki kapak olan mitral kapakçık adı verilen 2 yaprakçıklı bir
kapaktan, sol karıncığa akar.
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 Sol karıncık ile aort atardamarı arasında aort kapakçığı denilen 3 yaprakçıklı bir
kapak bulunmaktadır. Sol karıncıktan temiz kan, güçlü kasların kasılması etkisi ile
aort atardamarı denilen ana atardamar vasıtasıyla vücuda sunulur.

 Elimizi göğsümüzün sol tarafına götürdüğümüzde kalbimizden gelen sesin sebebi,
kulakçık ile karıncık arasındaki kapakçıkların açılıp kapanmasıdır.

Resim 8-9: Kalbin bölümleri, damarlar, akciğerler ve dolaşım sistemi

2.1.2. Damarın Görevi

Kan damarı, vücutta kanı taşıyan kanallardır. Damarlar insan vücudunun 4.2’sini
kaplamaktadır. Kan damarları dolaşım sisteminin organlarındandır. Görevi kanı vücudun
farklı bölümlerine taşımak olan kan damarlarının farklı türleri vardır.

Temel kan damarı tipleri atardamarlar (arter) ve toplardamarlardır (ven). Atardamarlar
kanı kalpten alıp vücudun farklı bölümlerine taşırken, toplardamarlar vücudun farklı
bölümlerinden kanı kalbe taşırlar.

Bununla birlikte iki istisna mevcuttur: pulmoner arter kirli kan, pulmoner ven ise
temiz kan taşır. Vücuttaki en büyük damar, kanın kendisi aracılığıyla tüm vücuda doğru
pompalandığı aort atardamarıdır. Vücutta bulunan her organın en az bir tane temiz kanı
kalpten getiren ve birden fazla kirli kanı kalbe götüren damarı vardır.

İnsan vücudundaki damarların toplam uzunluğu 100.000 km kadardır.
Organların canlılığını ve fonksiyonlarını koruyabilmesi için onları besleyen kan

akımının düzgün ve sürekli olması gerekir. Bu yüzden damarlardaki en ufak tıkanıklıklar
ciddi sorunlara yol açabilmektedir. Yaşlanma, diyabet, toksik maddelerin vücutta birikimi,
hareketsizlik gibi unsurlar ve bazı damar dışı hastalıklar damarlarda daralmalara ve
tıkanmalara sebep olabilir.
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2.2. Kalp Damar Hastalıkları

İster çocuk, ister yetişkin olsun her bireyde kan, damarlar içinde serbestçe akıp
dokulara ve organlara besin ve oksijen taşıma görevini yerine getirir. Damarların içi sağlıklı
bir yapıya sahip olduğunda kaslı ve pürüzsüzdür. Kan basıncındaki, özellikle yükselmelere
ve diğer değişmelere karşı koyabilecek esnekliğe sahiptir.

Damarlar çeşitli nedenlerle: Yüksek kolesterol, sigara, tansiyon, gibi, kişinin
beslenmesi, genleri, alışkanlıkları, çevresindeki diğer faktörlerin etkisiyle zedelenir yıpranır.
Zarar gören bölgede kolesterol, yağ dokusu, kalsiyum, makrofajlar ve ölü kan hücrelerinin
birikmesiyle plak adı verilen bir tabaka oluşur. Bu plaklar damarların esnekliğini azaltır,
kanın geçiş yolunu daraltır ve kanın akışını engeller.

Damar çeperlerinden kopan bir pıhtı, kalbe giden bir atardamara yada daha küçük bir
damara doğru ilerleyip damarı tıkayabilir. Bu da anjina adı verilen ve kalp kasına yeterli
oksijen gitmemesinden kaynaklanan göğüs ağrısına neden olur ve sonuçta kalp krizine yol
açabilir. Zaman içinde kan damarlarının sertleşip tıkanmasına atheroskleroz denilmektedir.
Atherosklerozun en korkutucu yönlerinden biri sessiz bir hastalık olmasıdır.

Başlıca görülen kalp- damar hastalıkları şunlardır;
 Damar Sertliği

 Enfarktüs

 Hipertansiyon

 Kalp Spazmı

 Kansızlık

Resim 10: Varis, önemli
bir damar hastalığıdır.

Resim 11: Damarların sigara kolesterol vb.
etkenlerle aşama aşama tıkanması
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 Kolesterol

 Mitral Yetersizliği

 Sürekli Düşük Tansiyon

 Varis

2.3. Kalp Damar Hastalıklarında Rol Oynayan Etmenler

Kalp ve damar hastalıklarında rol oynayan etmenler şunlardır:
(Tüm uzmanların görüş birliğine vardığı nokta)

•Fazlı yağlı ve kolesterollü diyet
•Kalıtsal yatkınlık (ailede görülmesi)
•Sigara kullanımı
•Aşırı stres
•Hareketsizlik

Resim 12 : Sigara içmek kalp ve damar hastalıklarına sebep olur

2.4. Kalp Damar Hastalıklarında Beslenme

Kalp ve damar hastalıklarından korunmanın başlıca kuralı, tüketilen besinlerin ne tip
yağlar içerdiğini bilmektir. Kalp sağlığı için doymuş yağ oranı düşük, doymamış yağ oranı
yüksek yağlara yönelmek gerekmektedir. Hayvansal yağlar doymuş yağlar içerirken, bitkisel
yağlar doymamış yağ olarak kabul edilir.

Besinlerdeki yağlar üç çeşittir. Doymuş, tekli doymamış ve çoklu doymamış yağlar.
Diyetteki doymuş yağlar ve kolesterol, kan kolesterol düzeyini arttırır. Koyun ve sığır eti,
yağlı sütten yapılmış ürünler ve tereyağı doymuş yağ oranının en çok bulunduğu besindir.
Doymamış yağlar ise en çok bitkisel sıvı yağlarda bulunur.
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Resim 13: Sağlıklı beslenme kalp ve damar sağlığını korur

Kalp sağlığını korumak icin genel öneriler:
 Meyve ve sebze gibi antioksidan etkisi bulunan gıdaların tüketimi arttırılmalı.
 Haftalık et tüketimi azaltılmalı.
 Kırmızı et yerine balık, tavuk ve hindi tercih edilmeli. Yumurtanın haftada 1-2 kez

alınması yeterlidir.
 Kuru baklagil ve tahıl ya da sebze kombinasyonlarından da yeterli protein alınabilir.
 Toplam yağ tüketimi azaltılmalı. Katı yağlar yerine sıvı yağlar, özellikle zeytinyağı

kullanılmalı.
 Diyet lifi tüketimi arttırılmalı. Kuru baklagiller, tahıllar, meyve ve sebzeler iyi lif

kaynağıdır.
 Sigara ve alkol kullanılmamalı, azaltılmaya çalışılmalıdır.
 Kilo verilmeli.
 Hareket arttırılıp, haftada en az 3-4 kez yarım saat egzersiz yapılmalıdır.
 Azar azar, sık sık yenmeli, Bir öğünde aşırı yenmesi sonucu daha çok insülin salgılanır,

bu da hem yağın vücutta depolanmasına, hem de karaciğerde kolesterol yapımının
artmasına sebep olur.

 Stresli bir yaşantı varsa stresi azaltmaya ve kontrol altına almaya çalışılmalıdır.
 Kan şekerine, tansiyona, kolesterol ile trigliserid düzeyinize belirli aralıklarla

baktırılmalıdır.

 Ailede kalp hastalığından erken ölümler varsa, zaman zaman doktor kontrolünden
geçilmeli.
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Kolesterolü Düşürmek için Öneriler
 Günlük toplam yağ tüketiminizi azaltınız. Ancak, bitkisel sıvı yağlardan zengin diyetle

beslenilmelidir.
 Zeytinyağı :Zeytinyağı içerdiği yağ asitleri açısından oldukça yararlıdır.
 Yer fıstığı yağındaki tekli doymamış yağ asidi olan oleik asit, kötü kolesterolü

düşürürken iyi kolesterolü yükseltir.
 Haftada 3 gün kırmızı et 4 gün beyaz et tüketilmeli ancak et miktarı abartılmamalı,
 Pişirmede ‘’Yağda kızartma’’ asla kulanılmamalı; ızgara, haşlama, buharda veya kendi

suyunda pişirme yöntemleri kullanılmalı.
 Balık yağı iyi kolesterolü yükseltirken, kötü kolesterolün ön maddesi olan trigliseridleri

düşürmektedir. Balıktaki yağlar kalpteki ritim bozukluklarını önlemekte, kan
hücrelerinin birbirine yapışmasını ve pıhtılaşmada rol oynayan fibrinojen adlı maddeyi
azaltmaktadır.

 Peynir, süt ve yoğurdu az yağlı olan gıdalardan seçin.
 Yumurta haftada 1-2 kez yenmeli. Haşlama, yağsız tavada omlet biçiminde

pişirilmelidir.
 Meyve ve sebze gibi antioksidanlar yönünden zengin besinler tüketilmeli. Bu meyve ve

sebzeleri kabukları ile yenilenleri mutlaka kabuklu olarak tüketilmeli (Bu ürünleri
pestisitlerden arındırmak amacıyla mutlaka iyi yıkamak gerekir).

 Sarımsak bol miktarda potasyum, fosfor, selenyum, A ve C vitaminleri ile 75 farklı
kükürtlü madde içerir. Kan damarlarını genişletmekte ve kanın pıhtılaşma yeteneğini
azaltmakta böylece damar tıkanmasını önlemektedir.

 İyi bir bitkisel protein ve lif kaynağı olan kurubaklagiller bol tüketilmelidir.
Kurufasulye, nohut, mercimek, börülce ve barbunya hem çok besleyicidir hemde kalp
hastalıkları ve kanserden koruyucu maddeler içermektedir.

 Bu koruyucu maddelerden biri diyet lifidir. Diyet lifinin yüksek tansiyonu ve kötü
kolesterolü düşürdüğü, kan şekerinin yükselmesini, kabızlığı ve kalın Bağırsak kanserini
önlediği belirlenmiştir. Baklagillerin başka bir yararı folik asitin çok iyi kaynağı
olmalarıdır. Folik asit kalp hastalığında risk faktörlerinden biri olan homosisteini kontrol

altında tutar. Menü oluştururken tahıl grubu bir gıda ile birlikte tüketimi yeterli protein
alımını destekleyecektir.
 altında tutar. Menü oluştururken tahıl grubu bir gıda ile birlikte tüketimi yeterli protein

alımını destekleyecektir.
 Kuruyemişler özellikle kalp hastalıklarının önlenmesinde, önemli etkilere sahip besin

maddeleridir.
 Daha önceleri yağlı oldukları için kalbe zararlı sanılan yer fıstığı, ceviz, badem, fındık,

fıstık, ay ve kabak çekirdekleri gibi çerezlerin yapılan çalışmalarla kalbi koruyucu
maddeler içerdikleri bulunmuştur. Kuru yemişlerde bulunan tekli ve çoklu doymamış
yağ asitleri ve bitkisel steroller kolesterolü düşürür. Kuru yemişlerde bol miktarda
bulunan arginin amino asitinin, magnezyum mineralinin ve E vitaminin de kalbe yararı
vardır. Ceviz içerisinde aynen balıkta bulunan kalbi koruyucu Omega-3 yağ asitlerini
içermektedir. Kilo problemi olmayan veya kilo problemi olan bireylerde, ölçülü
miktarda ceviz tükettiklerinde kalp sağlığı açısından olumlu etkileri elde etmiş olurlar.

 Günlük şeker ve şekerli gıda tüketiminizi kontrol altında tutun. Fazla miktarda tüketilen
şeker, reçel, bal vb. besinler kan kolesterolünüzün artmasına sebep olacaktır.
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 Posa bir diğer adıyla diyet lifi tüketiminizi arttırın (Kuru baklagiller, tahıllar, meyve ve
sebzeler iyi lif kaynağıdır) Günlük 25-30 gr civarında lif tüketimi hem kolesterolün
düşmesine hem kan şekeri kontrolünü, hem de kilo kontrolüne yardımcı olacaktır.

 Tüm tahılların kalp, şeker, yüksek tansiyon, bazı kalın bağırsak hastalıklarında
korunmada özellikle içerdikleri lif, folik asit, niasin, selenyum, lesitin, magnezyum,
kalsiyum, fosfor, potasyum ve demirden kaynaklanmaktadır. Yulaf kepeği, içerdiği bet–
glukan adlı madde sebebiyle safra asitlerinin bağırsaklardan emilimini önleyerek
kolesterolü düşürdüğü bulunmuştur. Buğday ve pirinç kepeğinin de kolesterol ve
tansiyon düşürücü etkisi, yine yapılan çalışmalarla tespit edilmiştir.

2.5. Değişim Listelerindeki Besinlerin Kolesterol Değerleri

Besinler Ölçü Miktar-gr Kolesterol-mg

Süt yoğurt 1 su bardağı 240 30
Süt yoğurt
(yağsız)

1 su bardağı 240 10

Peynir, kaşar vb. 2/3 kibrit kutusu 20 20
Peynir (beyaz) 1 kibrit kutusu 30 15
Et (Koyun–Sığır) 1 yumurta kadar 30 26
Et (Tavuk vb.) 1 yumurta kadar 30 20
Balık 1 yumurta kadar 30 20
Yumurta (Akında
kolesterol yoktur)

1 adet 50 275

Sardalya balığı 1 yumurta kadar 30 40
Karaciğer 1 yumurta kadar 30 90
Tereyağı 1 tatlı kaşığı 5 12
Bitkisel yağ - - 0
Yağsız peynir,
çökelek, lor vb.

0

Sebze, Meyve
kurubaklagiller

0

Tablo 8 : Değişim listelerindeki besinlerin kolesterol değerleri
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2.6. Düşük Kolesterollü Doymuş Yağlardan Sınırlı Diyet
(1500 kalorilik yemek listesi, 150 mg altında kolesterol)

Besinler Ölçü Miktar
(gr)

Enerji
(cal)

Protein
(gr)

Yağ (gr) Koleste
rol (mg)

Süt
yoğurt

1 su
bardağı

240 160 8 10 30

Peynir
(Beyaz)

1 kibrit
kutusu

30 73 6 5 15

Et (köfte) 2 adet 60 146 12 10 52
Balık
(ızgara)

1 adet
küçük

60 146 12 6 40

Pilav, 1
tatlı kaşığı
yağ

2-3 Yemek
Kaşığı Çiğ

20 Çiğ 20 2 50 0

Mercimek
çorba,1
tatlı kaşığı
yağ

2-3 Yemek
Kaşığı Çiğ

20 Çiğ 20 2 50 0

Sebze (B
Grubu)

1 porsiyon 100 36 2 az 0

Sebze (A
Grubu)

2 porsiyon 300 60 4 az 0

Meyve
(taze)

1-2 adet 150-300 80 1 az 0

Bitkisel
sıvı yağ

4 tatlı
kaşığı

20 180 0 20 az

Şeker 2 tatlı
kaşığı

10 20 0 0 0

Pekmez,
reçel

1 yemek
kaşığı

10 20 0 0 0

Sade kek
(yumurta
akı İle
yapılmış)

1 ince
dilim

25 68 2 0 0

Toplam
1479-1500
cal

63 gr
protein

61 gr yağ 137-150
gr
kolester
ol

Tablo 9 : 1500 kalorilik yemek listesi, 150 mg altında kolesterol



30

a. 1800 kalorilik diyet için eklemeler:
 2 ince dilim ekmek
 ½ su bardağı pilav, makarna vb.
 1 meyve değişimi
 5-10 adet zeytin

b. 2100 kalorilik diyet için eklemeler:
 1 porsiyon havuçlu patatesli fasulye pilaki veya 1 porsiyon patates

salatası + iki ince dilim ekmek
c. 2500 kalorilik diyet için eklemeler:

 Bir porsiyon sebzeli börek (yumurtasız, ıspanak, kabak, lahana gibi
sebzelerle yapılmış), yarım bardak yoğurt

2.7. Örnek Diyet Listesi

Kahvaltı:

 Az şekerli 1 fincan çay

 2 ince dilim ekmek

 1 kibrit kutusu kadar beyaz peynir

 1 kaşık pekmez, reçel, bal vb.

 Bir adet küçük meyve

Ara öğün: Yarım bardak süt veya yoğurt

Öğle:

 2-3 adet köfte veya o kadar et veya balık (Tercih edilir)

 ½ su bardağı kadar yarım porsiyon pilav

 Bol karışık salata

 1 ince dilim ekmek

İkindi: Az şekerli çay, (1/2 tatlı kaşığı şeker)
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Akşam:

 Sebze çorbası veya baklagil çorbası veya baklagil yemeği veya sebze yemeği

(bitkisel yağlı)

 Bol karışık salata,

 Meyve

 Yoğurt

 1 ince dilim ekmek

Not:

1. Hiç bir şey kızartılmaz
2. Haftada bir tam yumurta verilebilir
3. Birey şişman değilse enerji kısıtlaması çok katı yapılmaz
4. Tansiyon yüksekse tuz sınırlandırılır
5. Şeker, çikolata meşrubat vb. boş kaloridir. Bunların yerine sebze ve meyveler tercih

edilmelidir.
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UYGULAMA FAALİYETİ

Yönerge:

1. Kalp damar hastası için bir günlük menü planlayınız
2. Kalp damar hastası için yemek hazırlayınız

İşlem Basamakları Öneriler

 Doktorun talimatlarına uyunuz
 Hijyen kurallarına uyunuz
 Hastanın durumunu takip ediniz
 Yemekleri temiz ve iştah açıcı

biçimde hazırlayınız
 Öğünlerde çeşitliliğe önem veriniz
 Pişirme talimatlarına uyunuz

 Doktorun verdiği diyet listesini
inceleyiniz

 Doktorun talimatları dışına
çıkmayınız, siz uygulayıcısınız
bunu unutmayınız

 Araçlarınızı hazırlayınız  Pişirme ve servis araçlarını
hazırlayınız

 Gereçlerinizi hazırlayınız  Baharat, et ve sebzelerinizi
hazırlayınız

 Bir günlük yemek listesi
hazırlayınız

 Sabah kahvaltısını hazırlayınız
 Ara öğünü hazırlayınız
 Öğle yemeğini hazırlayınız
 Ara öğünü hazırlayınız
 Akşam yemeğini hazırlayınız

 Besin değişim listelerini,
görebileceğiniz bir yere asınız

 Yasak ve yasak olmayan
besinlerin listesini hazırlayıp
görebileceğiniz bir yere asınız

 Bütün besin öğelerine yer veriniz
 Çeşitliliğe dikkat ediniz

 Önerilen pişirme usullerini
kullanarak yemek pişiriniz

 Yemeklerin görünüşlerinin renkli
ve iç açıcı olmasına dikkat ediniz

 Pişirme usullerini çeşitlendiriniz
 İzin verilen baharat, maydanoz vb.

ile yemek tabağını süsleyiniz
 Temiz ve düzenli bir masa düzeni

veya tepsi içinde servis ediniz
 Masaya çiçek vb koyunuz

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI)

1. Damar hastalıklarının sebebi nedir?
A) Yaşlılık
B) Diyabet
C) Toksik maddelerin damarda birikimi
D) Yukarıdakilerin hepsi

2. Dolaşım sisteminin görevi nedir?
A) Asit-baz dengesinin korunması
B) Vücut ısısının düzenlenmesi
C) Hormonlar ve enzimlerin taşınması
D) Yukarıdakilerin hepsi

3. Aşağıdakilerden hangisi kalp damar hastalığı değildir?
A) Ülser B) Enfarktüs C) Kalp Spazmı D)Damar sertliği

4. Aşağıdakilerden hangisi kolesterolü yükseltir?
A) Zeytinyağı
B) Karaciğer
C) Kuru yemişler
D) Kepek ekmeği

5. Kalp hastalığından korunmak için aşağıdaki önlemlerin hangisi alınmalıdır?
A) Yemekler sık ve çok yenmeli
B) Kilo alınmalı
C) Sigara ve alkol azaltılmalı
D) Kırmızı ete ağırlık verilmeli

6. Kalp hastası yemekleri nasıl pişirilmelidir?
A) Kızartılmalı
B) Tavada bol yağda pişirilmeli
C) Haşlama, buharda, ızgarada pişirilmeli
D) Yukarıdakilerin hepsi

7. Kalp hastasına tuz ne zaman verilmez?
A) Tansiyon düşükse
B) Şişmansa
C) Tansiyon yüksekse
D) Yukarıdakilerin hepsi

DEĞERLENDİRME

Öğrenme Faaliyeti -2’yi bitirmiş bulunmaktasınız. Faaliyet sonundaki sorulara doğru
cevap verdiyseniz bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. Yanlış cevaplarınız varsa başa
dönerek faaliyeti tekrar ediniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ-3

Sindirim sistemi hastasını, doktorun talimatları ve diyet listelerine göre yiyecek
hazırlayarak doğru besleyebileceksiniz.

 Sindirim sistemi hastalıkları nelerdir? İnternetten veya kitaplardan araştırınız.
 Sindirim sistemi hastalıklarında beslenmenin önemini araştırınız.
 Yasak olan besinler hangileridir? Listeleyiniz.
 Serbest olan ve sınırlı miktarlarda yenilebilen besinleri araştırınız.

3. SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARI

Resim 14: Sindirim kanalı organları

AMAÇ

ARAŞTIRMA

ÖĞRENME FAALİYETİ-3
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3.1. Sindirim Organları
3.1.1. Sindirim Borusu

Normal bir yetişkin erkeğin sindirim borusu yaklaşık 7 buçuk metre uzunluğundadır.
Farklı bölümlere ayrılır ve her bölümde sindirimin farklı bir evresi gerçekleşir. İnsanlarda
sindirim kanalının ana kısımları şunlardır: Ağız, dil, yutak, yemek borusu, mide, ince
bağırsak, kalın bağırsak, rektum ve anüs.

Sindirim kanalı dışındaki, sindirim işlemine ve sindirim kanalındaki organların
çalışmasına yardımcı olan organlar arasında, pankreas ve karaciğer de bulunur. Bunlar
sindirime yardımcı olacak salgılar salgılarlar. Örneğin, karaciğer tarafından salgılanan ve
safra kesesinde depolanan safra, lipitlerin sindirimi için önemli bir salgıdır.

Sindirim kanalının duvarındaki belli temel yapılar her kısımda aynı kalır; sindirim
kanalındaki boşluğu saran epitel doku gibi. Doku, gıdanın geçişini kolaylaştıracak veya onun
sindirimine yardımcı olacak çeşitli maddeler salgılar. Bazı bölgelerde belirli enzimlerle
birlikte mukus salgılarken bazı bölgelerde sadece mukus salgılanır.

Sindirim kanalının ana kısımları aşağıda tanımlanmıştır:

3.1.2. Üst Sindirim Kanalı

Resim 15: Üst sindirim kanalı organlarından yutak, gırtlak, ağız, yemek borusu

 Ağız; ağız boşluğu, tükürük bezleri, mukoza, dişler ve dili kapsar. Gıda ve suyun
vücuda alınmasına yarayan bir açıklıktır. Bir üst ve alt dudak ile kapatılmıştır.
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 Yutak, farinks veya farenks ağız ve burnun hemen arkasındaki boyun bölümüdür.
Gıdanın ağızdan yemek borusuna geçmesini sağlar. Sindirim sisteminin yanı sıra
solunum sisteminde de yer alan bir organdır.

 Yemek borusu (özofagus veya gullet) ve kardiya; yemek borusu gıdanın mideye
geçmesini sağlayan kassal (müsküler) bir borudur. Bu geçiş peristaltizm yardımıyla
olur. Kardiya ise yemek borusu ile midenin birleştiği noktadaki açıklıktır (ağız).

 Mide ki antrum, pilor ve pilorik sfinkteri de kapsar. Mide yemek borusu ile ince
bağırsağın ilk kısmı olan duodenum arasında bulunur. Yüksek oranda asidik bir
çevreye sahip mide (pH yaklaşık 1,5-2) peptidaz sindirim emzimlerini içerir.

Resim 16: Üst sindirim kanalı organlarından yemek borusu ve mide

3.1.3. Alt Sindirim Kanalı

Bağırsak, sindirim kanalının mide ile anüs arasında bulunan kısmıdır. İnsanlarda ve
diğer memelilerde iki ana kısımdan oluşur; ince bağırsak ve kalın bağırsak.

 İnce Bağırsak, mide ile kalın bağırsak arasındadır. 5 yaşın üstündeki insanlarda
genellikle 5-6 m uzunluğundadır. Üç kısmı vardır.İnce bağısakta ayrıca sindirim
yüzeyini genişleten villuslar (tümür) da vardır.Bu villuslar girinti ve
çıkıntılardan oluşmuştur.
 Duodenum veya onikiparmak bağırsağı, ince bağırsağın ilk ve en kısa

kısmıdır. Mideyi jejunuma bağlayan bir tüptür. pH seviyesi yaklaşık
9'dur.

 Jejunum, ince bağırsağın orta kısmıdır, duodenum ile ileum arasında
bulunur. Yetişkin insanlarda boyu 2-8 metre arasında değişir. pH seviyesi
yaklaşık 7-8 aralığındadır.

 Ileum, ince bağırsağın son kısmı. İnsanlarda yaklaşık 4 metre
uzuluğundadır. İleoçekal valv ile çekumdan ayrılır. pH seviyesi genellikle
7-8 arasındadır.
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 Kalın Bağırsak, üç kısımdan oluşur:
 Çekum veya kör Bağırsak, kalın bağırsağın ilk kısmıdır. Apandis

çekumun bir uzantısıdır.
 Kolon, kalın Bağırsak için kullanılan bir terimdir. Çekumdan rektuma

kadar ki kısım için kullanılır. Kendi içinde dört kısma ayrılır, çıkan
kolon, transvers kolon, inen kolon ve sigmoid kolon.

 Rektum, kalın bağırsağın son kısmıdır.
 Anus, rektumun dış açıklığıdır. Kapanması sfinkter kaslarca kontrol

edilir. Dışkılar vücuttan anüsten geçerek atılırlar.

Ayrıca kalın bağırsak sindirime katılmaz. Çünkü sindirim ince bağırsaktan besinlerin
kana geçmesi ile sona erer. Besinler kan yoluyla vücuda taşınır.

Sindirim sistemi ve sindirim borusu ile ilgili başka organlar da vardır. Karaciğer
sindirimde rol oynayan safrayı üretir. Pankreas ise bikarbonat ve tripsin, kemotripsin, lipaz
ve panktreatik amilaz gibi çeşitli enzimler içeren bir sıvıyı ince bağırsağa salgılar. Böylece
bu bezler sindirimde yer almış olurlar.

3.2. Sindirim Organlarının Görevleri
3.2.1. Sindirim

 Ağız ve Dişler

Sindirim, ağızda çiğnemeyle başlar. Çiğneme; besinleri küçük parçalara ayırarak
yutulmalarını kolaylaştırır, ağızda sindirim için gerekli tükürük salgılanmasını sağlar,
besinlerin temas yüzeylerini artırarak, tükürük ve mide suyu enzimlerinin daha etkili
olmalarını sağlar. Nişastalı besinlerin sindirimi ağızda olur.

 Mide

Ters çevrilmiş L şeklindedir. Ortalama kapasitesi 1-1,5 lt'dir. Boşken duvarları birbiri
ile birleşmiş hâldedir. Dolma sırasında mide iç basıncı artmaz, çeperler gerilir.

Mide, besinlerin zaman içinde en iyi biçimde dağıtılmasında ve bunların en iyi
biçimde mekanik ve kimyasal hazırlanmasında önemli rol oynar. Mide suyu; 3 ayrı fazla
salgılanarak oluşur.

 Sinirsel Faz: Besin mideye inmeden görme, koklama ve lokmanın ağıza
konması ile başlar ve 1,5 saat sürer.

 Gastrik Faz: Genellikle proteinli maddelerin mideye inmesiyle başlar.
 İntestinal Faz: Genellikle yağlar onikiparmak bağırsağına geçince,

oradan yapılan uyarılarla başlar.

Mide bir depo rolü oynar. Besinler mideye düşer ve tabakalar hâlinde dizilirler. Bu
duruş sırasında besinler mide salgısının etkisiyle kimyasal değişikliğe uğrarlar ve kimus
denilen sıvı hâline gelirler. İyi çiğnenmiş ve küçük parçalara ayrılmış besinler midede daha
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kolay sıvı hâle gelirler ve mide her 20 saniyede bir ritmik olarak bu sıvının 2-3 mlt'sini, mide
kapısından onikiparmak bağırsağına boşaltır.

Mide kapısı, midenin ortalama her 5 kasılmasında bir kez açılır. Midenin boşalma
zamanı ortalama 3-4 saattir. Koyu bir kıvam, mide boşalımını yavaşlatır. Soğuk bir yemek,
sıcak bir yemeğe oranla daha fazla boşaltılır. Mide kapısından, şekerler en hızlı, yağlar ise en
yavaş boşaltılırlar.

Midede karbonhidratlar daha kolay sıvı hâle gelir ve proteinlerden daha çabuk
boşaltılırlar. Proteinler, midede belli bir kademeye kadar parçalanırlar. Yağlar ise midede en
uzun süre kalan besinlerdir. Besinlerin emilimi Bağırsaklarda olur. Midede, çok az miktarda
alkol ve bazı ilaçlar emilir.

3.2.2. Emilim

İnce Bağırsaklar 2 kısımda incelenir:

 Onikiparmak Bağırsağı: Mideden başlar. Ortalama 25 - 30 cm. boyda, 3-4 cm.
çapındadır.

 Boş Bağırsak - Kıvrım Bağırsak:

Onikiparmak bağırsağından itibaren başlar. Ortalama 6,5 m boyunda ve 4 cm çapında,
gittikçe daralan bir boru sistemidir. Mukozasında geniş kıvrımlar vardır.

İnce bağırsağın sindirim ve emilim gibi 2 önemli görevi vardır:
Bağırsak sindiriminde en büyük rolü ince bağırsaklar oynar. Bağırsak sindiriminin

%90'ı burada; safra, pankreas salgısı ve kendi salgısının etkileri ile kendi yaptığı itici ve
pandül hareketlerle gerçekleşir ve mideden gelen kimusunla sindirim işlemi tamamlanır.

Bu hareketler; bağırsak içeriğinin salgılarla temasını kolaylaştıran karıştırma
hareketleri ve bağırsak içeriğinin kalın bağırsağa doğru ilerlemesini sağlayan sağınma
hareketleridir. Kimusun onikiparmak bağırsağını geçişi hızlıdır, ortalama 15 dakikada
gerçekleşir. İnce Bağırsakta bu ilerlemenin süresi 4-5 saattir.

Besinlerin en şiddetli karıştırıldığı ve emilimin en iyi olduğu yer kıvrım bağırsaktır.
Burada sağınma hareketleri çok sık değildir. Bu, besinlerin bu kısımda uzun süre
beklemesini sağlar.

Besinlerin emilimi, hemen hemen yalnız Bağırsaklarda ve öncelikle ince bağırsağın
yukarı bölümünde gerçekleşir. Emilim miktarı, emilen ögeye göre değişir. Ancak mide; tam
bir emilim için gerekli başlangıç olan iyi bir sindirim sağlayamıyorsa emilim düzensizlikleri
olabilir.

Besinlerin mukoza ile temasını, karıştırma hareketleri çoğaltır. Emilim hızı, boş
bağırsaktan kıvrım bağırsağa doğru giderek azalır.

Karbonhidratların emilimi çok önemlidir. Bu emilim özellikle onikiparmak bağırsağı
ve boş bağırsak düzeyinde yapılır. Proteinlerin emilimi boş bağırsakta gerçekleşir. Bu
emilim ancak proteinler, aminoasitlerce parçalanmışlarsa yapılabilir.

Lipitlerin emilimi onikiparmak bağırsağının sonu ile boş bağırsağın başlangıcında
gerçekleşir. Su ve elektrolitlerin emilimi birbirine karşıt iki olayın sonucudur. Bağırsak
boşluğundan kana doğru akış ve kandan bağırsağa doğru akış şeklinde olur. Bu emilim bütün
bağırsak boyunca gerçekleşir. Dışkının su miktarını sağ kalın bağırsak düzenler.

Ortalama olarak günde 500 gr karbonhidrat, 100 gr yağ, 50-100 gr amino asit, 50- 100
gr çeşitli iyonlar ve 8-10 lt su emilir. Yağda eriyen vitaminler, lipitler gibi emilirler ve
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lenfyoluna geçerler. Suda eriyen vitaminler ise hızlı şekilde emilirler. Günde ortalama 600 -
900 ml izotonik kimus, ince bağırsaktan kalın bağırsağa geçer.

 Kalın Bağırsak

Sindirim kanalının ince bağırsak ile göden bağırsağı arasındaki bölümüdür. Kalın
bağırsak, oldukça hacimli, birçok parçaya bölünmüş bir borudur.

Ortalama 130-160 cm uzunluğunda ve 6-8 cm çapındadır. Görevi; ince bağırsaklarda
emilemeyen maddelerden ibaret kimusu, konsantre edip dışarıya atmaktır. Bu
konsantrasyonda su ve elektrolit emilimi önemli rol oynar.

Kalın Bağırsak mukozası, ince bağırsak mukozasından farklıdır. Epitelin yüzeyi
düzdür. Kalın Bağırsak hareketleri ince bağırsağa göre daha zayıf ve yavaştır. Karıştırıcı ve
boşaltıcı hareketler vardır. Boşaltıcı hareketler günde ancak birkaç defa meydana gelir.

Kalın Bağırsakta enzim oluşmaz, enzimden yoksun bir mukus salgısı vardır. Bu, hiç
bir sindirim enziminin etkili olmadığı selülozu parçalar.

Kalın Bağırsak, daha çok suyun geri emiliminde rol oynar. Bu emilim oldukça
önemlidir. Günde 500-1500 mlt. arasında değişir. Kalın Bağırsakta ayrıca; inorganik tuzlar,
bir miktar glikoz ile kısa zincirli yağ asitleri emilir.

Dışkının su miktarını kalın Bağırsak düzenler. Dışkı; safra pigmentleri, sindirilmemiş
besin parçaları, kalın bağırsak mukusu, ölü bağırsak hücresi artıklarından oluşur. Kalın
Bağırsaktan günlük atılan feçes miktarı 200-400 gr’dır. Bunun %70'i su, %30'u katı
maddedir. Alınan besin maddelerinin kolondan atılma süreleri genellikle 10-90 saattir.
Baryum için ise 24 - 48 saattir.

3.2.3. Boşaltım

 Göden Bağırsağı

Bağırsak sisteminin son parçasıdır. İki kısımdan oluşur:

 Üst bölüm: Leğen parçası

 Alt bölüm: Makat kanalı

Leğen parçası ortalama; 5 cm çapında ve 10-12 cm uzunluktadır. Makat kanalı bir
silindir biçimindedir, kısa ve dardır. 2 cm genişlikte ve 2 cm uzunluktadır. Göden
bağırsağının toplam boyu 12 - 15 cm dir.

Normalde göden bağırsağı boştur. Dışkılar, sol kalın Bağırsakta birikir. Sol kalın
bağırsak dolunca güçlü bir sağınma dalgası, dışkı kütlesini göden bağırsağına geçirir.
Dışkılama sırasında, göden bağırsağı kasılarak dışkı kütlesini makata doğru iter.
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3.3. Sindirime Yardımcı Organlar ve Görevleri
3.3.1. Karaciğer

Resim 17: Sindirime yardımcı organların başında karaciğer gelir

Yaşamın devamı için gerekli birçok fizyolojik olayın merkezi karaciğerdir. İç
organlarımızın en büyüğüdür. Kırmızı-kahverengidir. Oldukça sert kıvamlıdır, kolay
yırtılabilir. 1,5 kg ağırlığındadır. Ayrıca 800-900 gr kan depolar. Üzerinde safra kesesi
bulunur.

Başlıca görevleri:

Bir iç salgı bezidir: Salgıladığı maddeyi kana verir.
Bir dış salgı bezidir: Hücreleri tarafından salgıladığı safrayı (yağların sindirimine

yarar), safra kesesinde toplar ve oradan sindirim borusuna döker.
Karaciğer, gerçek bir kimya fabrikasıdır. Bütün metabolizmaların kumanda

merkezidir. Karbonhidratlar, glikoz aracılığı ile insan bedenini oluşturan hücrelerin başlıca
enerji kaynağıdır. Örneğin beyin hücreleri, yalnızca glikozla beslenebilirler. Hücrelere
yeterli miktarda glikozu götüren kandır.

Karaciğer; kan glikoz düzeyinin düzenlenmesinde önemli rol oynar. Kanın glikoz
düzeyi sabit olmalıdır. Normalde 1 gr/lt (%90-110 mg)'dır. Kan şekeri düşerse kana glikoz
verir. Oruç gibi hallerde dışarıdan olmadığı zaman karaciğer, şekeri ya glikojen depolarından
alacak ya da başka maddelerden şeker yapacaktır. Kan şekeri yükselirse bir bölümünü alır ve
depo eder.
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Diğer bir ifadeyle karaciğer, kandaki şekeri sabit tutar. Bu görevini ya bağırsaktan
gelen şeker fazlasını glikojen halinde depo ederek ya da bu glikojeni glikoz hâline getirip
gerektiğinde kana geri vererek yerine getirir. Sindirilmiş şekerlerin çoğunluğu ekmek,
sebzeler, tatlılar ve diğer şekerlemelerdir.

Protein metabolizmasına bağlı olarak amonyak sorunu ortaya çıkar. Besinlerin
sindirimi ve proteinlerin yıkımı, kanda amonyak belirmesine yol açar. Bu madde, özellikle
sinir hücreleri için bir çeşit zehirdir. Karaciğer, kanda dolaşan bu amonyağı yakalar, başka
moleküllerle birleştirerek böbrekten atılan üre hâline getirir.

Yağların sindirimine yarayan safra; tuzlardan oluşur. Safra, karaciğerin parçaladığı
veya bileşik yaptığı maddeleri de kapsar. Böylece karaciğer, artık maddelerini safra ile
sindirim sistemine vermiş olur.

Karaciğer, yağların ve proteinlerin metabolizmasında da önemli rol oynar. Protein
sentezi yapılmadığında aminoasitler kullanılamaz ve kandaki, sidikteki miktarları artar. Kan
hücreleri; karaciğerde tahrip edilir ve yenilenir.

Demiri tespit edip depo eder, yeni alyuvarlar yapımında kullanımını sağlar. K vitamini
etkisiyle, kanın pıhtılaşmasına yardımcı olur. D vitamini, cinsellik hormonları, kortizon gibi
bileşiklerin metabolizmaları da karaciğer tarafından yönetilir. Karaciğer yaraları her zaman
vahim, ekseri öldürücüdür. Daima ameliyat gerektirir.

 İltihaplı Hastalıklar: Bir mikroptan veya zehirlenmelerden ileri gelir. Bunların
genel belirtisi sarılıktır.

 Müzmin İltihaplı Hastalıklar: Genellikle alkolden veya zehirlenmelerden ileri
gelir. Bazen kendiliğinden ortaya çıkan sirozlardır.

 Urlu Hastalıklar: Doğrudan karaciğerde oluşan kanser.
 Görev Yetmezliği: Karaciğerin bütün fonksiyonlarını veya bir kısım

fonksiyonunu yerine getirememesidir.

Bazı yiyecekler, karaciğerin iyi çalışmasına yardım ederler, bunlar:

Brokoli, lahana, karnabahar, kırmızı turp, sarmısak, soğan, yumurta ve sülfürce zengin
yiyecekler, bulgur, kuru taneliler, folik asitçe zengin koyu yeşil yapraklı sebzeler, B12
vitaminince zengin hayvan ürünleri, yağsız yiyecekler.
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3.3.2. Böbrekler

Resim 18: Böbrekler süzgeç, seçici ve düzenleyici bir organdır

Omurganın iki yanında fasulye biçimindedirler. Kırmızı renktedir. Böbrek, bir
temizleyici süzgeç ve özellikle de seçici, düzenleyici bir organdır. Organizmanın dışarı
atması veya saklaması gerekenleri seçer. Artıklar, zehirler ve fazla maddeler sidikle dışarı
atılır.

Yararlı, gerekli ya da vazgeçilmez öğeler tutulup, yeniden organizma dolaşımına
katılır. Böylece böbrek, günde yaklaşık 180 lt su ve 600 gr tuzu kandan ayırdıktan sonra
yeniden geri emer.

Glikoz, normalde bütünüyle geri emilir. Sağlıklı kişide sidiğe glikoz geçmez. Sodyum
klorür, kalsiyum ve fosfatlar %90 geri emilir.

Böbrek, diğer organlarla özellikle akciğerle birlikte kanın, asit-alkali dengesinin
korunmasına katkıda bulunur. Kanın pH değeri 7,30 - 7,45 arasında oynar. 7,00'nin altında
ve 7,80'in üzerinde yaşam olanaksızdır.

Protein sentezi yapılmadığında, aminoasitler kullanılamaz ve kandaki, sidikteki
miktarları artar (kan protein düzeyi normalde % 7 - 8 mg dır).

Böbrek, kan basıncını düzenleyen başlıca sistemlerden biridir. Süzme işlemini,
yumacık yerine getirir. Kan ortalama dakikada 4 lt (günde 3760 lt) kanı organizmaya dağıtır.
Böbreğe günde 1700 lt’den çok kan gelir (dakikada 1,2 lt). Bunun %10'unundan çoğu
yumacık tarafından süzülür. Yumacıkların en fazla temizleme yeteneği, günlük 180 lt dir.
Sonuçta 1 - 1,5 lt sidik ortaya çıkar. İşeme isteği, sidik torbasındaki sidiğin basıncıyla uyanır.
Bu istek, genellikle 300 mlt den sonra kendini gösterir.

3.3.3. Bağışıklık Görevi

Sindirim borusu aynı zamanda bağışıklık sisteminin bir bölümüdür. Midenin düşük
pH (1-4 arası) seviyesi, mideye giriş yapan birçok mikroorganizma için ölümcüldür. Benzer
bir şekilde, mukus (IgA antikorları içerir) bu mikroorganizmaların çoğunu nötralize eder.
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Sindirim borusundaki diğer faktörler de(safra ve tükürükteki enzimler dahil) bağışıklığa
yardımcı olurlar. Sağlığa yardımcı Bağırsak bakterileri de potansiyel olarak zararlı
olabilecek sindirim borusundaki bakterilerin aşırı çoğalmasını önlemeye yardımcı olur.

3.4. Sindirim Sistemi Hastalıkları

Tıbbın sindirim sistemi fonksiyonları ve bozukluklarını konu edinen dalı
gastroenterolojidir. Sindirim sistemi ile ilgili en sık yapılan şikayetlerden bazıları bulantı ve
kusma, dispepsi, ishal ve kabızlıktır. Ülser ve reflü, özellikle son dönemlerde adını fazlaca
duyurmuş hastalıklardandır. En sık rastlanan sindirim sistemi hastalıkları şunlardır;

 Ülser (onikiparmak bağırsağı ve yaralar)

 Gastrit (mide iç dokusu iltihabı)

 Siroz (Hepatit B ve Hepatit C gibi sarılık virüsleri ve uzun süreli yoğun alkol alımı
sonucunda gelişen, ilk aşamalarında tedavi edilmezse, kanama ve koma sonucu
ölüme yol açan hastalık)

 Spastik kolon (çok yaygın görülen sancılı kramplar, ishal ve kabızlık şeklinde
seyreden bir kalın bağırsak hastalığı)

 Safra kesesi taşları ve iltihapları (yemek borusu, mide, bağırsak, karaciğer,
pankreas ve safra kesesi kanserleri)

 Kanamalar (onikiparmak bağırsağı ülseri, mide ülseri ve erozyonları, yemek
borusu, mide ve kalın bağırsak kanserleri ve yemek borusu varislerinin sebep olduğu
kanamalar)

 Hemoroitler (basur, mayasıl)

3.5. Yemek Borusu (Özefagus) Hastalıklarında Diyet

 Özefagus Kanseri ve Diyet

Yutma zorluğu şeklinde başlar. Ağrı olur. Hasta yemek yemek istemez. Sürekli
zayıflar. Gizli kanama vardır.

Bu nedenle sulu, yumuşak yiyecekler azar azar ve sık verilmelidir. Hastaya verilecek
gıdalar blendırda (elektrikli çarpıcı/karıştırıcı) küçük parçalara ayırılarak verilir.

 Hiatus Hernisi ve Diyet

Diyet tedavisinde; öğünlerde az ancak sık gıda verilir. Yumuşak, uyarıcı olmayan
besinleri içerir.

Turşu, etsuyu, biber (kırmızı-kara) verilmez. Günde altı öğün süt, tatlı, yoğurt, iyi
pişmiş etli sebze yemekleri, sütlü tatlılar, yumurta verilebilir.
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 Akalazya ve Diyet

Özafagusun düz kaslarındaki sinir ağının düzgün çalışmaması sebebiyle peristaltic
hareketlerin kaybolması sonucu yiyecekler mideye inemez. Özafagusta toplanır. Bu nedenle
hastaya ilaç ve cerrahi tedavisi yanı sıra diyet tedavisi uygulanır. Sık sık ve düzenli
aralıklarla beslemek sulu ve posasız besinler vermek gerekir. Yiyecekler altı öğünde,
pişirilip, ezilip yedirilir.

 Refleks Özefajiti ve Diyet

Yenilen besinler tekrar ağıza gelir. Şişmanlarda ve özellikle gece görülür. Önce
hastanın normal ağırlığa dönmesi için diyet verilir. Fazla hacim tutan yiyecekler verilmez.

Yalın karbonhidratlı yiyecekler, çay, kahve, çikolata, sirke, ketçap, asitli meyve suları
kasılmaları arttırdığı için verilmez.

3.6. Mide Hastalıklarında Diyet

 Gastrit ve Diyet
Mide mukozasının iltihaplanmasıdır. Akut ve

kronik biçiminde iki şekilde gözlenebilir. Çeşitli
nedenleri vardır. İlaçlar, aşırı alkol alımı, çok sıcak
yemek, hızlı yemek gibi beslenme ve ruhsal
durumun mide salgısındaki etkilerinden dolayı
oluşabilir. Kilo kaybı gelişir. Bulantı, kusma ve ağrı
vardır.

Diyet tedavisinde;
 Yemekler az az, sık sık

verilmelidir.
 Gıdalar çok sıcak ve çok soğuk

olmamalıdır.
 Yavaş yenilmeli ve iyi

çiğnenmelidir.
 Mide salgısını uyarıcı besinler

yenilmemelidir.
 Mide asiditesini kontrol altında tutan, süt gibi gıdalar

verilmelidir.Yemeklere bütün yiyecekler çiğ konulmalı, kavrulmamalıdır.
Çorbalara et suyu konulmamalıdır.

 Turşu, ketçap, hardal, çemen, zeytin, kuruyemişler, limon tuzu,
kurutulmuş meyveler ve hazır meyve suları, çay, kahve, neskafe, sucuk,
pastırma, kuru baklagiller yenilmemelidir.

 Peptik Ülser ve Diyet: Mide suyundaki etkilerle mide ve onikiparmak
bağırsağında oluşan yaralardır. Ülserde alınması gereken önlemler şunlardır;
 Ruhsal dinlenme.
 Alkol kesinlikle yasaklanır.
 Sigara yasaklanır veya çok aza indirilir.

Resim 19: Mide suyundaki etkilerle
mide ve onikiparmak bağırsağında

oluşan yaralardır.
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 Asidi tamponlayıcı, ağrıyı azaltıcı ilaçlar kullanılmalıdır.
 Diyet tedavisi uygulanmalıdır.

 Diyet Tedavisindeki İlkeler:
 Diyette yiyecekler üç öğünde alınmalıdır. Öğün sayısı azaltılır. Çünkü

Mide dinlendirilir. Gece sütü özellikle kaldırılır.
 Diyetteki protein , karbonhidrat ve yağ normal oranlarda olmalıdır.
 Vitaminler ve minareller yeterli olmalıdır.
 Yemekler yavaş yenilip, iyi çiğnenmelidir.
 Yemekler çok sıcak veya çok soğuk olmamalıdır.
 Diyetin kalorisi, kişinin gereksinimi kadar olmalıdır.
 Koyu çay, kahve, kakao, boza, alkollü içecekler, meşrubatlar, maden

suyu ve sodası alınmamalıdır.
 Yağda kızartmalar yenilmemelidir. Suda veya kuru ısıda pişmiş

olmalıdır.
 Et suyu ve et sulu çorbalar, işkembe, paça yenilmemelidir.
 Çikolata, çikolatalı pastalar, susam yenilmemelidir.
 Acı, baharat, salamuralar, sirke, ketçap, hardal, sarmısak, çemen, zeytin,

limon tuzu, kuru meyveler yenilmemelidir.
Diyetler düzenlenirken hastanın yemek alışkanlıkları, sosyo-ekonomik durumu

dikkate alınır. Ağrı ve gaz yapan yiyecekler sorulur ve sakınılması belirtilir. Hasta, diyeti
konusunda bilinçlendirilir.

 Ülser Diyetleri

 Sippy Diyeti:

Bu diyet kanama, obstrüksiyon ve akut ülserde uygulanır. 2-7 gün uygulanabilir. Saat
başı hastaya bir küçük bardak süt verilir. Aralarda antiasit verilebilir. Son zamanlarda
antiasit verilimi kaldırılmıştır.

Bu diyet enerji, vitamin (multivitamin) ve demirden fakirdir.

 2 Numaralı Ülser Diyeti:

2-3 hafta uygulanır.
Kısıtlı bir diyettir. Enerji, Fe ve C vitamini. bakımından yetersizdir. Hasta iyileşmeye

başlarken uygulanır. Çok az et verilebilir.
Yemekler iyi pişirilip, iyi çiğnenmelidir. Süt ve sütlü tatlılar, bisküvi, ekmek, pilav

(pirinç), makarna, patates püre veya haşlama patates, reçel, yağ, suda pişmiş yumurta,
komposto şeklinde meyveler başlıca yiyeceklerdir.

 3 Numaralı Ülser Diyeti:

Posası az, yumuşak ve uyarıcı olmayan yiyecekler verilir. 1-3 ay kullanılabilir. 2
Numaralı ülser diyetine ilave olarak yoğurt, kabuğu soyulmuş meyveler, peynir, süzgeçten
geçirilmiş kuru baklagiller, mercimek çorbaları, kabuğu soyulmuş domates verilebilir.
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 4 Numaralı Ülser Diyeti:

Hastanın tüm gereksinimini karşılar. Sürekli uygulanır.
Normal diyete yakındır. Hasta kendisinin tolere edemediği yiyecekleri saptayıp

diyetinden çıkarmalıdır.
Diyetler düzenlenirken hastanın yemek alışkanlıkları, sosyo-ekonomik durumu

dikkate alınır. Ağrı ve gaz yapan yiyecekler sorulur. Hasta diyeti konusunda bilinçlendirilir.

 Damping sendromu ve diyet:

Mide ameliyatından sonra görülen komplikasyondur. Yiyecekler midede uzun süre
kalamaz. Hemen bağırsağa geçer. Bağırsak içeriği vücut sıvılarına göre yoğundur. Sindirim
salgıları ile iyice karışmaz. Bu nedenle bağırsak içine su çekilir. Baş dönmesi, bulantı,
kusma, sıcaklık hissi, terleme, hâlsizlik, hipoglisemi ve hiperglisemi görülebilir.

Diyet tedavisi aşağıdaki gibidir:
o Yemekler az ve sık verilir (6-8 öğün).
o Diyette protein ve yağ arttırılmalıdır.
o Karbonhidratlar yalın olarak yenilmemelidir. Ancak ekmek ve tahıl yani

posalı karbonhidratlar alınmalıdır. Bu daha faydalıdır.
o Yemeklerde sıvı alınmaz. En az 45 dakika sonra alınmalıdır.
o Çok soğuk yiyecekler yenilmemelidir.
o Meyveler tek şekerler (monosakkarit) içerdiğinden, sebzelere ağırlık

verilmelidir.
o Yemek öncesi ve sonrası hasta dinlenmelidir.

3.7. Bağırsak Hastalıklarında Diyet

 Diare ve Diyet

Dışkının sulu, şekilsiz ve sayısının normalden fazla olmasıdır. Akut ve kronik diare
olabilir.

Diare nedenleri değişik açıdan sınıflandırılabilir.
Klinik ve patolojik olarak sınıflandırıldığında;

 Sekratuvar tip (kolera, toksin oluşturan besin zehirlenmesi gibi),
 Enterik tip (ince bağırsakta sindirim işlevinin bozulması),
 Kolit tip (kalın bağırsakta olan, dizanteri gibi),
 Bağırsak motilitesinin bozulması, hızlanması (ruhsal tip),
 Sindirim işlevinin uzun süre bozulması (çöliak gibi).

 Diyet Tedavisi:
 Nedeni bulunup diyet ve ilaç tedavisi uygulanır. İlaç tedavisi nadiren

uygulanır. İlaç tedavisi ancak bağırsak hareketinin artması ile oluşan
diarelerde ve 12-14 yaşından büyüklerde uygulanır. Ayrıca mikrobik
ishallerde mikrobun kana karışması durumunda kullanılır.
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 Su ve elektrolit kaybı karşılanır.
 Yeterli enerji sağlanır.
 Bağırsak peristaltizmini arttıran posalı yiyecekler verilmez.
 Yağlar, bağırsak hareketlerini hızlandırdığı için verilmez.

Su ve tuz emilimini kolaylaştıran sıvılar verilir. Su içine şeker konulduğunda sıvı ile
birlikte tuz emilimi de artmaktadır. Su tutucu özelliği olan, pektin içeren, nişastalı yiyecekler
verilebilir. Ancak bebeklerde ve çocularda kullanılmaması öğütlenir.

 Kabızlık (konstipasyon) ve Diyet

Dışkının aşırı derecede sert ve kuru olmasına ve dışkılama sayısının azalmasına denir.
Şişmanlarda daha çok görülür. Nedenleri şunlardır:

 Az posalı besin tüketilmesi.
 Sıvı alımının az oluşu.
 Fiziksel hareket azlığı.
 Aşırı laksatif kullanılması.
 Dışkılama alışkanlığının iyi olmaması.

Kabızlık baş ağrısı, sinirlilik, hazımsızlık, paslı dil, nefeste fena koku, karında
gerginlik ve şişkinlik yapar.

 Diyet Tedavisi:

Hergün hastaya en az 1200-1500 ml sıvı önerilir.
Fiziksel hareketi arttırılır. Dışkılama alışkanlığı düzeltilir.
Bol posalı yiyecekler verilir. Kepekli ekmek, tahıllar, kuru baklagiller, sebze ve

meyveler önerilir.
Kabızlık çeken kişiye sabahları aç karnına kayısı veya erik marmelatı yedirilip, su

içirilir.

 Spastik Kolon (İrritabıl Kolon) ve Diyet

Bağırsağın normal fonksiyonunun bozulması sonucu oluşur. Kadınlarda daha çok
görülür.

 Nedenleri:
 Ruhsal sıkıntı ve sorunlar.
 Laksatif alışkanlığı.
 Besin allerjisi (her birey için değişik olabilir).

Bu hastalıklarda konstipasyon veya diare, ağrı ve gaz olabilir. İlaç ve psikolojik
tedavinin yanısıra diyeti de ayarlanır. İshal ve kabız durumuna göre diyet önerilir. Alkol ve
sigara, kızartmalar, baharatlar yasaklanır.
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 Ülseratif Kolit ve Diyet

Kolon iltihaplanmasıdır. Mukozada ülserler görülür. Sinirli, endişeli ve duygusal
kişilerde çok görülür.

 Belirtileri:

 Kanlı, mukuslu, iltihaplı diyare.
 Kramp şeklinde karın ağrısı.
 Kilo kaybı, anemi, hâlsizlik.
 Dehidratasyon.
 Dışkı ile protein kaybı

 Diyet Tedavisi

 Yüksek enerji ve proteinli gıda verilmeli.
 Az posalı olmalıdır.
 Laktoz intoleransı varsa süt ve türevleri verilmez.
 Yağlı yiyecekler, sigara, alkollü içecekler, koyu çay, kahve yasaklanır.
 Vitamin ve demir preparatları verilmelidir.

3.8. Karaciğer Hastalıklarında Diyet

 Hepatit ve Diyet

Karaciğer hücresinin infeksiyonudur.
Diyet tedavisi:
Dinlenmenin yanısıra diyet tedavisi uygulanır.

 Enerji: Doku tamiri ve ateş sebebi ile enerji ihtiyacı artar. Basit
karbonhidratlar (monosakkaritler) verilir.

 Protein: Hücre onarımı için ek proteine ihtiyaç vardır. Hasta iştahsızdır.
O nedenle kaliteli protein verilip, miktar azaltılmalıdır.

 Karbonhidrat (CHO): Enerji ve depo glikojen için yeterli glikoz
verilmelidir.

 Yağ: Orta derecede yağ verilir.
 Vitamin ve minareller besinde yeterli düzeyde olmalıdır.

Bulantı ve kusmayı önleyici, hastanın isteğine uygun yiyecekler verilir. Akut dönemde
daha çok sulu yiyecekler sonra yavaş yavaş katı yiyeceklere geçilir.

 Karaciğer Yağlanması ve Siroz Diyeti

Karaciğerdeki normal yağ içeriği artabilir. Sirozda karaciğerde de nodül oluşumu ile
birlikte fibrozis oluşabilir. Bu durumda hastanın beslenme durumu, alkol ve hepatit geçirmiş
olması önemlidir.
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 Kişi yeterli ve dengeli beslenmelidir.
 Alkol karaciğer üzerinde toksin etki yapar (Yağ metabolizmasını da

bozar).

Hastalık ilerledikçe karaciğere gelen kan dolaşımı sistemi bozulur. Portal
hipertansiyon oluşur. Periton boşluğuna sıvı birikir (ascites-asit sıvısı). Özefagus varisleri
oluşur. Kanamalara yol açar.

 Diyet Tedavisi

Dinlenme, alkolün kesilmesi ve uygun diyet önerilir. Hastanın kilosuna göre enerji
ayarlanır. Fazla kiloları varsa düşük, zayıfsa yüksek kalori önerilir. Günlük enerjinin %55-
60'ı karbonhidratlardan sağlanmalıdır. Karbonhidratlar yetersiz olursa vücut enerjisi için
proteinler kullanılır. Bu da hücre onarımını olumsuz yönde etkiler. Hastanın klinik ve
laboratuvar bulgularına göre protein verilir. Normal olarak 80-100 gram protein önerilir.
Ancak kan, amonyak seviyesi yükselmişse protein azaltılır. Kısa süreli tamamen proteinsiz
diyet verilebilir. Yağda sınırlama yapılmaz. Orta derecede verilir. Yağda eriyen vitaminlerin
emilimi bozulduğu için A, D, E, K vitaminleri verilir. Asidi olan hastaya tuz kısıtlanır. Sıvı
alımı günde bir litreye indirilebilir. Eğer özefagus varisi varsa yumuşak diyetler önerilir.

 Hepatik Koma ve Diyet

Ağır karaciğer hastalıklarında görülür.

Diyet tedavisi:

Şuur kapalı ise damardan veya nazogastrik yoldan beslenir. Enerji kısıtlanamaz.
Protein kısıtlanır. Belirli bir süre tamamen kısıtlanır. İyileşme oldukça 20 gr, 40 gr, 60 gr’lık
proteinli diyetler uygulanır.

Protein daha çok süt ve türevlerinden sağlanmalıdır. Elektrolit dengesi düzgün
olmalıdır. Kan potasyumu düşüktür. Genellikle potasyum verilir. Su ve tuz kısıtlanır.

Genel Olarak Karaciğer Koruyucu Diyet Yasakları

 Yağda kızartmalar ve kavurmalar,
 Kaymak, krema, çikolata, yağlı pasta, kek ve bunun gibi yiyecekler,
 Kuruyemişler (fındık, fıstık, ceviz),
 Alkollü içecekler,
 Tahin, tahin helvası,
 Salam, sosis, sucuk, pastırma,
 Aşırı tuzlu yiyecekler, turşu ve salamuralar,
 Aşırı baharatlı yiyecekler,
 Kuru baklagiller, gaz yapıcı yiyecekler (turp, lahana, sarmısak gibi)

verilmez.
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Resim 20: Karaciğer, safra kesesi ve pankreasın görünümü

3.9. Safra Kesesi Hastalıkları Ve Pankreatif Diyeti

Karaciğerde sentezlenen safra, safra kesesinde depolanır. Yağ sindiriminin başlaması
ile kolesistokinin hormonu sayesinde safra salgısı uyarılır ve salgılanmaya başlar,
duedonuma boşalır.

 Kolesistit ve Diyet

Safra kesesinin çeşitli nedenlerle iltihaplanmasıdır. Akut veya kronik olabilir.
Genellikle şişman ve 40 yaşındaki bayanlarda görülür. Yemeklerden sonra bel ve omuza
vuran ağrılar, ateş, taşikardi, gaz, bulantı, kusma, kabızlık en belirgin bulgularıdır.

 Diyet Tedavisi:

 Hasta azar azar ve sık beslenir.
 Şişmansa düşük kalori verilir.
 Protein orta derecede verilir.
 Enerjinin çoğu karbonhidratlardan sağlanır.
 Yağlar azaltılır. Kolesterollü yiyecekler sınırlandırılır.
 Epitel doku harabiyeti olduğu için A ve C vitaminleri bol verilir.
 Kabızlık varsa bol posalı yiyecekler verilir.
 Bol sıvı önerilir.
 Gaz yapıcı yiyecekler, kızartmalar, alkol yasaklanır.
 Yumurta ve yumurtalı yiyecekler yasaklanır.
 Yağlı yemekler, soslar, pastalar, tahin, tahin helvası verilmez.
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 Pankreatit ve Diyet

Pankreasın iltihaplanmasıdır. Akut veya kronik olabilir. Genel olarak yeterli enerji,
çok düşük yağlı, proteinden zengin, karbonhidrattan zengin diyet önerilir. Safra kesesi diyeti
uygulanır.

3.10. Ülser için Örnek Diyet

 SABAH
 1 çay bardağı süt
 1 yumurta
 1 kibrit kutusu beyaz peynir, reçel, yağ
 1 dilim ekmek

 ARA ÖĞÜN
 1 çay bardağı süt + bisküvi

 ÖĞLE
 Susuz haşlama et
 1 haşlama patates
 Pirinç pilavı
 Elma kompostosu
 1 dilim ekmek

 ARA ÖĞÜN
 1 çay bardağı süt

 AKŞAM
 Yayla çorbası
 3 ızgara pirzola
 Zeytinyağlı taze fasulye
 Yoğurt
 1 dilim ekmek

 YATARKEN
 1 çay bardağı süt + bisküvi
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UYGULAMA FAALİYETİ
Yönerge:

1. Sindirim sistemi hastalıklarından birini seçiniz ve bir günlük menü planlayınız.
2. Hasta için diyetine uygun pişirme tekniği ile yemek hazırlayınız.

İşlem Basamakları Öneriler
 Doktorun talimatlarına uyunuz
 Hijyen kurallarına uyunuz
 Hastanın durumunu takip ediniz
 Yemekleri temiz ve iştah açıcı

biçimde hazırlayınız
 Öğünlerde çeşitliliğe önem veriniz
 Pişirme talimatlarına uyunuz

 Doktorun verdiği diyet listesini
inceleyiniz

 Doktorun talimatları dışına
çıkmayınız, siz uygulayıcısınız
bunu unutmayınız

 Araçlarınızı hazırlayınız  Pişirme ve servis araçlarını
hazırlayınız

 Gereçlerinizi hazırlayınız  Baharat, et ve sebzelerinizi
hazırlayınız

 Sabah kahvaltısını hazırlayın
 Ara öğünü hazırlayın
 Öğle yemeğini hazırlayın
 Ara öğünü hazırlayın
 Akşam yemeğini hazırlayın

 Besin değişim listelerini
görebileceğiniz bir yere asınız

 Yasak ve yasak olmayan besinlerin
listesini hazırlayınız ve
görebileceğiniz bir yere asınız

 Bütün besin öğelerine yer verin
 Çeşitliliğe dikkat edin

 Önerilen pişirme usullerini
kullanarak yemek pişiriniz

 Yemeklerin görünüşlerinin renkli
ve iç açıcı olmasına dikkat edin

 Pişirme usullerini çeşitlendirin
 İzin verilen baharat, maydanoz vb.

ile yemek tabağını süsleyin
 Temiz ve düzenli bir masa düzeni

veya tepsi içinde servis edin
 Masaya çiçek vb. koyun

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI)

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz

1. Aşağıdakilerden hangisi sindirim kanalı organı değildir?
A) Ağız, dil
B) Kalp, böbrek
C) Yutak, yemek borusu, mide
D) İnce bağırsak, kalın bağırsak

2. Sindirime yardımcı organlar hangileridir?
A) Pankreas ve karaciğer

B) Kalp, böbrek
C) Yutak, yemek borusu, mide
D) Yukarıdakilerin hepsi

3. Alt sindirim kanalındaki organlar hangileridir?
A) Pankreas ve karaciğer

B) Kalp, böbrek

C) İnce bağırsak, kalın bağırsak, anüs
D) Yukarıdakilerin hepsi

4. Hangi besin öğeleri mideyi ilk önce terk eder?
A) Zeytinyağı
B) Yağlar

C) Proteinlerden
D) Karbonhidratlar

5. Bağırsak sindiriminde emilimin %90’ı hangi bağırsakta gerçekleşir?
A) İnce bağırsak
B) Kalın bağırsak
C) Göden
D) On iki parmak

6. Aşağıdakilerden hangisi karaciğerin görevidir?
A) Bir iç salgı bezidir, salgıladığı maddeyi kana verir

B) Bir dış salgı bezidir, safrayı sindirim borusuna döker
C) Bütün metabolizmaların kumanda merkezidir
D) Yukarıdakilerin hepsi

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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7. Böbreğin vücuttaki başlıca görevi nedir?
A) Temizleyici süzgeç ve düzenleyici bir organdır
B) Atık ve zehirleri sidik kanalına (dışarı) atar
C) Saklaması gerekenleri seçer
D) Yukarıdakilerin hepsi

8. Başlıca sindirim sistemi hastalıkları hangileridir?
A) Ülser-Gastrit

B) Safra kesesi taşları ve iltihapları
C) Siroz-bağırsak kanamaları
D) Yukarıdakilerin hepsi

9. Yemek borusu hastalıklarında hangi tür yiyecekler verilmez ?
A) Katı- posalı

B) Yumuşak sulu
C) Ezilmiş posasız sulu
D) Kolay yutulan, uyarıcı olmayan

10. Gastrit Diyetinde hangi tür yiyecekler verilir?
A) Mide salgısını uyarıcı besinler

B) Mide asiditesini kontrol altında tutan besinler
C) Kuru baklagiller
D) Kolay yutulan, uyarıcı olmayan

11. Peptik ülser diyetinde hangi tür yiyecekler verilir?
A) Yağda kızartmalar

B) İşkembe paça haşlama
C) Suda veya kuru ısıda pişmiş besinler
D) Turşu, sirkeli besinler

12. Diare Diyetinde hangi tür besinler verilmez ?
A) Yağda kızartmalar

B) Nişastalı besinler
C) Posalı yiyecekler
D) Yukarıdakilerin hepsi

13. Kabızlık Diyetinde hangi tür besinler verilir?
A) Su ve sulu besinler

B) Kepekli ekmek
C) Posalı yiyecekler
D) Yukarıdakilerin hepsi



55

14. Ülseratif Kolit Diyetinde hangi tür besinler verilmez?
A) Yüksek enerjili besinler

B) Az posalı besinler
C) Posalı yiyecekler
D) Yüksek proteinli besinler

15. Genel olarak karaciğer koruyucu diyette hangi besinler yasaktır?
A) Yağda kızartmalar ve kavurmalar

B) Kaymak, krema, çikolata, yağlı pasta, kek vb.
C) Aşırı tuzlu, baharatlı yiyecekler
D) Yukarıdakilerin hepsi

16. Safra kesesi hastalıklarında hangi besinler verilemez?
A) Bol sıvı

B) Yumurtalı ve yağlı besinler
C) Posalı ve karbonhidratı zengin besinler
D) Yukarıdakilerin hepsi

DEĞERLENDİRME

Öğrenme Faaliyeti-3’ü bitirmiş bulunmaktasınız. Faaliyet sonundaki sorulara doğru
cevap verdiyseniz bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. Yanlış cevaplarınız varsa başa
dönerek faaliyeti tekrar ediniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ-4

Diyabetes mellitus hastasını doktorun talimatları ve diyet listelerine göre yiyecek
hazırlayarak doğru besleyebileceksiniz.

 Diyabetes mellitus nasıl bir hastalıktır, internetten veya kitaplardan araştırınız
 Diyabetes mellitus hastalığında beslenmenin önemini araştırınız
 İnsülin nedir?
 Pankreasın vücuttaki görevini araştırınız
 Çevrenizdeki sağlık kurumlarından birisine giderek veya internetten örnek

diyabet diyet listeleri bulunuz ve inceleyiniz
 Yasak olan besinler hangileridir listeleyiniz
 Serbest olan ve sınırlı miktarlarda yenilebilen besinleri araştırınız.

4. DİYABETES MELLİTUSTA BESLENME
4.1. Diyabetes Mellitus Nedir?

Diyabet sık görülen bir hastalıktır. Diyabeti olan kişi sayısı ülkeden ülkeye değişiklik
gösterir ancak diyabetli olan kişi sayısının genellikle bir ülke nüfusunun % 3-5’i olduğu
kabul edilmektedir. Bilim adamları hâlen diyabetin ortaya çıkma nedenlerini araştırmaktadır.

En basit anlatımıyla diyabet, kandaki şekerin hücrelere taşınamamasından
kaynaklanan bir hastalıktır. Kandaki şekerin hücrelere taşınmasını insülün hormonu sağlar.
İnsülün hormonuda pankreastan salgılanır.

Başka bir anlatım ile:

1. Yediğiniz besinler şekere parçalanır.
2. Şeker, kan akımı ile vücudun tüm bölümlerine taşınır.
3. Vücudun ana besin kaynağı olan şeker, enerji sağlayabilmek için kan akımından ayrılarak
vücut hücrelerinin ( kas hücreleri, beyin hücreleri vb. ) içine girmelidir.
4. İnsülin vücudumuzda pankreas adı verilen organ tarafından üretilen bir hormondur.

Kandaki şekerin kanı terkederek hücre içine girmesini sağlar.
Yeterli insülün hormonu salgılanmaması sonucu, kandaki şeker (glikoz) miktarı

yükselir. Bu durum diğer organları ve metabolizmayı etkiler.

AMAÇ

ARAŞTIRMA

ÖĞRENME FAALİYETİ-4
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Pakreas

Damarlar

Hücreler

Resim 21: İnsülün hormonu, şekerin (glikozun ) hücrelere taşınmasını sağlar

4.2. Diyabet Çeşitleri

A. Tip 1 Diyabet: Kanınızdaki şeker miktarının diyabeti olmayan bir kişiye göre
daha fazla olması demektir. Diyabetli 10 hastadan yaklaşık 1'inde, pankreas insülin
salgılamayı tamamen bırakmıştır. Bu, tip 1 diyabettir. Hiç insülin olmaması, vücudun
hücrelerine şeker girişine izin vermesini söyleyecek hiçbir mesajın gönderilmemesi anlamına
gelir. Bu durumda, şeker kanın içinde birikerek çoğalır. Tip 1 diyabetin tek tedavi yolu,
günlük insülin alınmasıdır. Tip 1 diyabet genellikle erken dönemde çocuklarda, ergenlerde
ve genç yetişkinlerde ortaya çıkar.

B. Tip 2 Diyabet: En yaygın sebeplerden biri insülin direncidir. Tip 2 diyabeti olan
hastaların %90'ı insüline dirençlidir. Tip 2 diyabeti olan hastalar, doğal insülinlerini
üretmeye devam eder, fakat vücutları bu insülini uygun bir şekilde kullanmaz. Bu ise vücut
hücrelerinin, insülinin gönderdiği ve şeker girişine izin vermelerini istediği mesajları her
zaman "dinlemediği" anlamına gelir. Bu durumda şekerin hücrelere girişi zorlaşır ve sonuçta
şeker sağlıksız bir şekilde kanda birikip çoğalmaya başlar. Tip 2 diyabet güçlü bir genetik
bağlantıya sahiptir yani "aile içinde dolaşma" eğilimindedir. En sık olarak, 45 yaşın
üzerindeki yetişkinlerde görülür.
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Bazı diğer tip 2 diyabet risk faktörleri şunlardır:

 Ailede geçmişte diyabetin görülmesi

 Düzenli egzersiz yapılmaması

 Geçmişte hamilelik sırasında meydana gelen bir diyabet şekli olan gestasyonel
diyabetin görülmüş olması

 Dört kilonun üzerinde bir çocuk dünyaya getirilmesi

 Etnik köken: Afrikalı-Amerikalılar, Latinolar, Yerli Amerikanlar, Asya ve Pasifik
Adalarından gelenler

4.3. Beslenmenin Diabetes Mellitus Oluşumuna Etkisi

Şişmanlık: Şişmanlık ve diabet arasında yakın bir ilişki bulunmuştur. Şişmanlık
(obesite) durumunda hücrelere şeker alımı insülin varlığında bile zorlaşmaktadır. Reseptör
etkisizliği oluşmaktadır. Kişi zayıflayınca düzelmektedir. Bu nedenle Tip 2 diabette hasta
mutlaka normal kilosunda tutulmalıdır.

Diyetteki şeker oranı: Basit şekerlerin (monosakkarit) fazla tüketilmesi diabet
oluşumunu arttırmaktadır. Glikoz doğrudan insülin yapımı üzerinde uyarıcı olmaktadır. Bu
nedenle insülin depo ve/veya yapımı kısıtlı ise fazla şeker alımında hiperglisemi
gözlenebilir.

Posa: Diyet posasının az olduğu durumlarda hiperglisemi gözlenmiştir. Yağ
asitlerinin, sodyum tuzlarının fazla alınması, vitamin yetersizliği, kan şekerini
yükseltmektedir. Çocuklukta geçirilen ağır malnütrisyon pankreas harabiyeti oluşturarak
diabet riski oluşturmaktadır.

4.4. Diabetes Mellitusun Klinik ve Laboratuvar Bulguları

Diabetes mellitusun bazı klinik bulguları:
- Polifaji (çok yemek yemek)
- Polidipsi (çok su içmek)
- Poliüri (çok idrara çıkmak)
- Kilo kaybı (çok yemeğe karşın), kuvvet azalması
- Ağız kuruluğu
- Bulanık görme
- Deri infeksiyonu ve kaşıntı, yara iyileşmesinde gecikme
- Baş ağrısı, halsizlik
- Erkeklerde iktidarsızlık (impotans) görülür

Laboratuvar Bulguları:

100 ml kanda normalde AKŞ (açlık kan şekeri) 70-90 mg'dır. Yaş ilerledikce 100-120
mg/dl normal sayılabilir. Bu değerin üstünde ise hiperglisemi denir.

Şeker yükleme testi yapıldığında, kan şekeri iki saat içinde normal düzeye inemez ve
genellikle 140 mg/dl üstündedir.
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İdrarda şeker çıkmasına ise glikozüri denir.

4.5. Diabetes Mellitus Komplikasyonları

Diabetes Mellitusun Komplikasyonları:
- İnfeksiyonlar
- Damar bozuklukları (vasküler sorunlar)
- Gangrenler (özellikle ayak parmak uçlarında)
- Retinopati (göz dibinde özellikle damarsal sorunlara bağlı olmak üzere)
- Nefropati (vasküler sorunların sonucu olarak)
- Nöropati,Sindirim sistemi bozuklukları
- Ürogenital sistem bozuklukları
- Diabetik ketoasidoz
- Koma (hiperglisemi, ketoasidoz)
- Hipoglisemi koması

4.6. Diyet Tedavisi ve Yasak Yiyecekler
4.6.1. Beslenme

Diabetli hastalarda kan şekerinin normal düzeylerde tutulabilmesi için beslenme çok
önemli rol oynamaktadır. Önemli olan az yenmesi değil ihtiyacı karşılayacak yiyeceklerin
yenmesidir.

Yiyecekler 4 esas gruba ayrılır:
*Sebze ve meyveler (portakal, elma, muz, havuç,ıspanak)
*Tahıllar, kuru baklagiller, ekmek (buğday, pirinç, arpa, yulaf)
*Süt ve süt ürünleri ürünleri (süt, krema, yoğurt)
*Etler, kümes hayvanları, balık, yumurta vs.

Bu 4 esas grubun herbirinden hergün yenmesi önemlidir. Böylece vücüdun ihtiyaç
duyduğu bütün besinler alınmış olur.

Yiyeceklerdeki esas besinler karbonhidratlar, proteinler, yağlar, vitamin ve
minerallerdir. Karbonhidratlar vücuda enerji verir. Diabetlilerde en uygun seçim fasulye,
bezelye, mercimek, tahıllar, hububatlar, sebze ve meyvelerdir. Proteinler arasında ise en
uygun seçim, hafif etler ve az yağlı mandıra ürünleridir. Lifli gıdalar kan şekeri ve yağ
düzeylerini düşürmek için en sağlıklı besinlerdendir. Fazla yağlı yiyecekler diabet
hastalarında çok zararlı olabilirler. Tuzu kısıtlamak ta önemlidir.

Tedavi İlkeleri
- Diabet eğitimi,
- Diyet tedavisi konusunda eğitim,
- İlaç tedavisi,
- Fiziksel aktivite ve egzersiz,
- Psikolojik durumun düzeltilmesidir.

Diyet Tedavisinin Temel Unsurları
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- Hasta olması gereken kiloya gelecek şekilde kalorisi ayarlanır.
- Diyet enerjisinin % 40-50'si karbonhidrattan, %30-35'i yağlardan, %15'i proteinden gelecek
şekilde ayarlanır.
- Basit şekerler (monosakkaritler) yasaklanır.
- Vitaminler ve mineraller yeterince verilmelidir.
- Diyette yeterli posa bulunmalıdır.
- Diyet 6-7 öğünde düzenlenmelidir.

Yasak Yiyecekler
- Şeker ve tatlılar.
- Pasta, kek, kurabiye gibi yiyecekler.
- Alkollü içecekler, meşrubatlar.
- Hazır gıdalar.
- Sucuk, pastırma, salam gibi yiyecekler, krema ve soslar.
- Yağda kızartmalar.
- Kuruyemişler.

4.7. Tip 1 Diabetes Mellitus ve Diyet Tedavisi

Tip 1 diabetli hastalar, dışarıdan insülin verilerek tedavi edilirler. Genellikle
ketoasidoz ve koma ile gelen çocuğa şuuru açılıncaya kadar kısa etkili insülin ve sıvı verilir.
Yeterince damardan sıvı verilmeyen kişilerde insülin hücreye ulaşamadığı için etkisi
gözlenemeyecektir. Şuuru açılmaya başlayınca ağızdan sulu yiyecekler verilir. Bu durumda
genellikle kalori dört eşit öğüne bölünerek hazırlanır. Limonata, meyve suyu, şekerli süt ilk
altı saatte verilen gıdalar olabilir.

İkinci altı saatte katı fakat yumuşak sulu diyete geçilir. Normal diyetteki kurallar
uygulanır. Hasta insülin almaya devam etmelidir. Hastanın kan şekeri devamlı kontrol edilir.
Kısa etkili insülin öğünlerden hemen önce (4 defa, 6 saat ara ile) yapılır. Bu insülinler
gıdanın sindirimi içindir. Arkadan beslenilmez ise insülin yapmanın anlamı yoktur ve hasta
hipoglisemiye girer. Uzun etkili insüline başlandığında kalori 6 öğüne bölünür.

Kalori
* Genellikle;
- %20 sabah,
- %20 öğle yemeği,
- %30 akşam yemeği,
- %30 ara öğünler (3 defa %10'ar ara öğün) olacak şekilde bölünür. Hastanın ara öğünleri
önemlidir.

*veya diğer bir uygulama;
- %20 sabah,
- %35 öğle,
- %30 akşam ve
- %15 yatmadan önce verilir.

Çoğunlukla insülin iki dozda uygulanır. Hipoglisemi takibi yapılmalıdır.

Yasak Yiyecekler
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1- Şeker ve tatlılar,
2 - Pasta, kek, kurabiye gibi yiyecekler,
3- Alkollü içecekler, meşrubatlar,
4 - Hazır gıdalar,
5 - Sucuk, pastırma, salam gibi yiyecekler, krema ve soslar,
6 - Yağda kızartmalar,
7- Kuruyemişler.

4.8. Örnek Diyet Listesi

Sabah:

2 dilim (60 gr) ekmek, 1 bardak çay veya süt, 1 dilim (50 gr) beyaz peynir, 3-5 tane
zeytin, bol miktarda domates, salatalık.

Saat 10.00: 1 meyve (150 gram)

Öğle:

2 ince dilim ekmek, 1 porsiyon et, balık veya tavuk (150 gr) bol sebze, salata, yoğurt, bir
meyve.

Saat 15.30: 2 tane grissini, çay

Akşam:

2 dilim ekmek, 1 kâse çorba, et, tavuk veya balık (150 gr), bol sebze ve salata.

Yatarken: 1 bardak süt

NOT: Bu bir hastanın normal beslenmesi için yeterlidir. Haftada iki gün bu diyete 1
tabak pilav veya makarna, patates, kurufasulye, mercimek, nohut da ilave edilebilir. Ancak
bu yemekler hangi öğüne ilave edilirse o öğünde ekmek yenmemeli.
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UYGULAMA FAALİYETİ

Yönerge:

1. Tip 1 diyabet için veya Tip 2 diyabet için bir günlük menü planlayınız
2. Hasta için diyetine uygun pişirme tekniği ile yemek hazırlayınız

UYGULAMA FAALİYETLERİ
İşlem Basamakları Öneriler

 Doktorun talimatlarına uyunuz
 Hijyen kurallarına uyunuz
 Hastanın durumunu takip ediniz
 Yemekleri temiz ve iştah açıcı

şekilde hazırlayınız
 Öğünlerde çeşitliliğe önem veriniz
 Pişirme talimatlarına uyunuz

 Doktorun verdiği diyet listesini
inceleyiniz

 Doktorun talimatları dışına
çıkmayınız, siz uygulayıcısınız bunu
unutmayınız

 Araçlarınızı hazırlayınız  Pişirme ve servis araçlarını
hazırlayınız

 Gereçlerinizi hazırlayınız  Baharat, et ve sebzelerinizi
hazırlayınız

 Bir günlük yemek listesini
hazırlayınız

(Sabah kahvaltısı, ara öğün, öğle
yemeği, ara öğün ve akşam yemeğini
hazırlayınız

 Besin değişim listelerini
görebileceğiniz bir yere asınız

 Yasak ve yasak olmayan besinlerin
listesini hazırlayınız ve
görebileceğiniz bir yere asınız

 Bütün besin öğelerine yer verin,
 Çeşitliliğe dikkat edin

 Önerilen pişirme usüllerini
kullanarak yemek pişiriniz

 Yemeklerin görünüşlerinin renkli ve
iç açıcı olmasına dikkat edin

 Pişirme usullerini çeşitlendirin
 İzin verilen baharat, maydanoz, vb.

ile yemek tabağını süsleyin
 Temiz ve düzenli bir masa düzeni

veya tepsi içinde servis edin
 Masaya çiçek vb. koyun

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI)

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz

1. Diyabet hastalığının sebebi nedir?
A) Kandaki şekerin hücrelere taşınamaması
B) Yeterli insülün hormonu salgılanmaması
C) Kandaki şeker (glikoz) miktarı yükselmesi
D) Yukarıdakilerin hepsi

2. Tip 1 diyabet ile Tip 2 diyabet arasındaki fark nedir?
A) Tip 1 diyabette insülün salgılanmaz, Tip 2 diyabette insülün salgılanır görev
yapamaz
B) Her ikisinde de insülün salgılanmaz
C) Her ikisinde de İnsülün iğnesi yapılır
D) Yukarıdakilerin hepsi

3. Aşağıdakilerden hangisi diyabet oluşum sebeplerinden değildir?
A) Aşırı Şişmanlık
B) Yaşlılık
C) Kalıtım
D) Aşırı Zayıflık

4. Diyabet hastaları karbonhidratları hangi kaynaktan almalıdır?
A) Basit şekerler
B) Kuru baklagil ve tahıllardan
C) Tatlı ve bisküvilerden
D) Yukarıdakilerin hepsi

5. Diyabet hastaları için yasak besinler hangileridir?
A) Yağda kızartmalar
B) Sucuk, pastırma, salam gibi yiyecekler
C) Pasta, kek, kurabiye gibi yiyecekler
D) Yukarıdakilerin hepsi

DEĞERLENDİRME

Öğrenme Faaliyeti -4’ü bitirmiş bulunmaktasınız. Faaliyet sonundaki sorulara doğru
cevap verdiyseniz bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. Yanlış cevaplarınız varsa başa
dönerek faaliyeti tekrar ediniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ-5

Yanık hastasını, doktorun talimatları ve diyet listelerine göre yiyecek hazırlayarak
doğru besleyebileceksiniz.

 Yanık sebepleri nelerdir? İnternetten veya kitaplardan araştırınız.
 Yanık tedavisinde beslenmenin önemini araştırınız.
 Yanık dereceleri nelerdir?

5. YANIKLARDA BESLENME

Yanık: Isı, ışın, elektrik veya kimyasal maddelere maruz kalma sonucunda, deri ve
deri altı dokularda meydana gelen bir çeşit yaralanmadır.

5.1. Yanık Tedavisinde Beslenmenin Önemi

Yanıkların iyileşmesi için diyet tedavisi önemli yer tutar. Yanıklarda yüksek miktarda
plazma kaybı olduğu için proteinden zengin gıda verilmelidir. Diyetleri de özel olduğu için
yanık hakkında bilgi verilmesi amaçlanmıştır.

Resim 22: Yanık olayının çeşitli sebepleri

AMAÇ

ARAŞTIRMA

ÖĞRENME FAALİYETİ-5
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5.2. Yanıklar Hakkında Genel Bilgi

Sıcaklığın etkisi ile deri ve diğer dokularda oluşan patolojik değişiklikler yanık
denir.Sıcaklığın etki derecesine göre, dokulardaki tahribat artar veya azalabilir.

Bu sebeple yanıklar;

 Birinci (yüzeysel),
 İkinci (cilt altı dokusu dahil),
 Üçüncü (adaleye kadar inen),
 Veya bazı tanımlamalara göre dördüncü derece yanıklar (dokunun ölmesi), diye
 sınıflandırılırlar.

Yanıklı hastada, metabolik değişiklikler görülür. Başlangıçta sıvı ve elektrolit sorunu
ortaya çıkabilir. Doku harabiyeti nedeniyle protein gereksinimi artmıştır. Yanıklı dokunun
iyileşmesinde en büyük metabolik enerji kaynağı glikozdur, bu sebeple glikoz gereksinimi
iki kat artabilir. Yanıklı hastalarda serbest yağ asitleri ve trigliseritler yükselebilir. Hastalığın
yanık derecesine göre bazal metabolizma yükselmektedir. İstirahat hâlinde kalori
gereksinmesi 3300-3600 Kal civarındadır.

Resim 23: Birinci derece ve üçüncü derece yanık örnekleri

5.3. Diyet Tedavisi

İlk günlerde intravenöz besinler alınmalı, sıvı ve elektrolit gereksinimi
karşılanmalıdır. Plazma transfüzyonu, uygun proteinli karışımlar verilebilir. Daha sonra
ağızdan tuz ve bikarbonat içeren içeceklere ve limonata gibi sulu besinler verilebilir.
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Hastanın aldığı ve çıkardığı sıvı, denetim altına alınmalıdır. İlerleyen günlerde bol protein,
kalori ve vitamin içeren diyete geçilir. Besin değeri yüksek ancak hacmi az (tüketimi
kolaylaştırmak için) yiyecekler hazırlanmalıdır. Yumurta, et, süt gibi protein kalitesi yüksek
besinler verilmelidir. A, B ve C vitaminleri içeren yiyecekler, yumurta, sütlü tatlılar,
meyveler, limonata, pekmez, yoğurt gibi yiyeceklere ağırlık verilmelidir.

Yanıkların İlk Döneminde Besin Yönünden Ne Gibi Yaklaşımlar Yapılır,
Yanıkların Diyet Tedavisi Nasıldır?

Sıcaklığın etkisi ile deri ve diğer dokularda oluşan patolojik değişiklikler yanıklardır.
Başlangıçta sıvı ve elektrolit sorunu ortaya çıkabilir. Doku harabiyeti sebebiyle protein
gereksinimi artmıştır. Glikoz gereksinimi iki kat artabilir. İstirahat hâlinde kalori
gereksinmesi 3300-3600 Kal civarındadır.

Diyet Tedavisi:

İlk günlerde intravenöz besinlerle, sıvı ve elektrolit gereksinimi karşılanmalıdır.
Plazma transfüzyonu, uygun proteinli karışımlar verilebilir. Daha sonra ağızdan tuz ve
bikarbonat içeren içecekler ve limonata verilebilir. İlerleyen günlerde yüksek kaliteli bol
protein, kalori ve vitamin içeren diyete geçilir. Besin değeri yüksek ancak hacmi az
yiyecekler hazırlanmalıdır.
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UYGULAMA FAALİYETİ

Yönerge:

1. Yanık hastası için bir günlük menü planlayınız.
2. Hasta için diyetine uygun pişirme tekniği ile yemek hazırlayınız.

UYGULAMA FAALİYETLERİ
İşlem Basamakları Öneriler

 Doktorun talimatlarına uyunuz
 Hijyen kurallarına uyunuz
 Hastanın durumunu takip ediniz
 Yemekleri temiz ve iştah açıcı

biçimde hazırlayınız
 Öğünlerde çeşitliliğe önem veriniz
 Pişirme talimatlarına uyunuz

 Doktorun verdiği diyet listesini
inceleyiniz

 Doktorun talimatları dışına
çıkmayınız, siz uygulayıcısınız
bunu unutmayınız

 Araçlarınızı hazırlayınız  Pişirme ve servis araçlarını
hazırlayınız

 Gereçlerinizi hazırlayınız  Baharat, et ve sebzelerinizi
hazırlayınız

 Bir günlük yemek listesini,
 Sabah kahvaltısını,
 Ara öğünü,
 Öğle yemeğini,
 Ara öğünü ve
 Akşam yemeğini hazırlayınız.

 Besin değişim listelerini
görebileceğiniz bir yere asınız

 Yasak ve yasak olmayan besinlerin
listesini hazırlayıp görebileceğiniz
bir yere asınız

 Bütün besin öğelerine yer veriniz
 Çeşitliliğe dikkat ediniz

 Önerilen pişirme usullerini
kullanarak yemek pişiriniz

 Yemeklerin görünüşlerinin renkli
ve iç açıcı olmasına dikkat edin

 Pişirme usullerini çeşitlendirin
 İzin verilen baharat, maydanoz vb.

ile yemek tabağını süsleyin
 Temiz ve düzenli bir masa düzeni

veya tepsi içinde servis edin.
Masaya çiçek vb. koyun

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI)

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz

1. Yanıklarda en çok hangi besin grubu verilmelidir?
A) Protenli besinler
B) Enerji veren besinler
C) Sıvı besinler
D) Yukarıdakilerin hepsi

2. Yanık hastasının enerji gereksinimi yaklaşık ne kadardır?
A) 1000-2000 cal
B) 1500-2500 cal
C) 3000-3500 cal
D) Yukarıdakilerin hepsi

3. Aşağıdakilerden hangisi 4. derece yanık sonucu oluşan bulgudur?
A) Doku ölmesi
B) Yüzeysel cilt yanığı
C) Kas yanığı
D) Cilt yanığı

4. Proteinli besinlerin hangilerine ağırlık verilmelidir?
A) Zeytinyağı
B) Et, süt, yumurta
C) Kuru yemişler
D) Kepek ekmeği

5. Hangi besinler hastanın sıvı ve elektrolit gereksinimini karşılar?
A) Tuzlu ayran, meyve suyu, limonata
B) Yoğurtlu çorba
C) Meyveler
D) Yukarıdakilerin hepsi

DEĞERLENDİRME

Öğrenme Faaliyeti -5’i bitirmiş bulunmaktasınız. Faaliyet sonundaki sorulara doğru
cevap verdiyseniz bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. Yanlış cevaplarınız varsa başa
dönerek faaliyeti tekrar ediniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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MODÜL DEĞERLENDİRME

Herhangi bir hastalık için diyet listesi hazırlayarak pişmesi gereken yemekleri
pişiriniz.

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ EVET


HAYIR


 Doktorun verdiği diyet listesini incelediniz mi?
 Değişim listelerinden yararlandınız mı?
 Diyet yemek listesi hazırlayacağınız hastalığı seçtiniz mi?
 Sabah kahvaltısını hazırladınız mı?
 Ara öğünü hazırladınız mı?
 Öğle yemeğini hazırladınız mı?
 Ara öğünü hazırladınız mı?
 Akşam yemeğini hazırladınız mı?
 Yemek listesini hazırladıktan sonra pişmesi gereken

yiyecekleri belirlediniz mi?
 Araçlarınızı hazırladınız mı?
 Gereçlerinizi hazırladınız mı?
 Bol kaynayan suda, haşlama yöntemiyle yemek pişirdiniz mi?
 Buharda pişirme yöntemiyle yemek pişirdiniz mi?
 Kendi suyunda pişirme yöntemiyle yemek pişirdiniz mi?
 Izgarada (grille) pişirme yöntemiyle et ve sebze pişirdiniz mi?
 Servise hazır hâle getirdiniz mi?

’’Hayır’’ cevabı verdiğiniz sorularla ilgili konuları tekrarlayınız.
Cevaplarınızın hepsi ’’Evet’’ ise bir sonraki modüle geçebilirsiniz.

MODÜL DEĞERLENDİRME
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CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1 CEVAP ANAHTARI

1 B
2 A
3 D
4 A
5 D
6 D
7 B
8 C

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 CEVAP ANAHTARI

1 D
2 D
3 A
4 B
5 C
6 C
7 B

ÖĞRENME FAALİYETİ-3 CEVAP ANAHTARI

1 B
2 A
3 C
4 D
5 A
6 D
7 D
8 D
9 A
10 B
11 C
12 D
13 C
14 D
15 B

CEVAP ANAHTARLARI
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ÖĞRENME FAALİYETİ-4 CEVAP ANAHTARI

1 D
2 A
3 D
4 B
5 D

ÖĞRENME FAALİYETİ-5 CEVAP ANAHTARI

1 D
2 C
3 A
4 B
5 D
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