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AÇIKLAMALAR 
 

ALAN  Hasta Ve YaĢlı Hizmetleri 

DAL/MESLEK Hasta Bakımı 

MODÜLÜN ADI  Hastaya Yemek Yedirme 

MODÜLÜN TANIMI  
Hasta ve yaĢlı hizmetlerinde beslenme yolları ve bakım 

uygulama bilgi ve becerilerini içeren öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/24 

ÖNKOġUL Hasta Beslenmesi modülünü almıĢ olmak 

YETERLĠK Hastaya yemek yedirmek 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Gerekli ortam ve araç-gereç sağlandığında tekniğine uygun 

olarak hastaya yemek yedirebileceksiniz. 

Amaçlar  

1. Yemek öncesi ön hazırlıkları yapabileceksiniz.  

2. Tekniğine uygun olarak hastaya yemek 

yedirebileceksiniz. 

3. Yemek yedirme sonrası hastanın ağız bakımını 

yapabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Teknik sınıf ve laboratuvar, kütüphane,  bireysel 

öğrenme ortamları, ev, sağlık iĢletmeleri vb. 

Donanım: Maket, afiĢ, resim, CD, DVD, bilgisayar, 

tepegöz, projeksiyon cihazı, besin örnekleri ve mutfak araç 

gereçleri vb.  

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma, eĢleĢtirme vb.) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.  

 

AÇIKLAMALAR 
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GĠRĠġ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

 

Sağlıklı bir yaĢam sürmek için tüm besinlerden dengeli Ģekilde alınmalıdır. ÇeĢitli 

sebeplerden dolayı ağız yoluyla besinlerini alamayanlara uygulanan beslenme yöntemleri, 

hastalıkların tedavisinde de yarar sağlar. 

 

Bu modül ile hastaya yemek yedirme için yemek öncesi hazırlık yapma, beslenme 

teknikleri ve ağız bakımı uygulama temel bilgi ve becerilerini kazanacaksınız. 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 

Yemek öncesi hazırlıkları yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Hastaneye giderek hasta odalarında neler olduğunu araĢtırıp sınıfta 

arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 Ağızdan beslenemeyen hastaların nasıl beslendiklerini araĢtırıp sınıfta 

arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

1. YEMEK ÖNCESĠ HAZIRLIK 
 

Hasta bakım tekniğinde öğrencilerin ilk öğrenecekleri ve pratik yapacakları konuların 

baĢında hasta odasının düzenlenmesi ve hasta yatağının yapılması gelir. Yatan hastalar ve 

özellikle yataktan kalkmaması gereken hastalar günlerini odalarında ve yataklarında 

geçirirler. 

1.1. Hastanın Yemek Yiyeceği Ortamın Düzenlenmesi 
 

Hasta odaları ve yataklarının temiz olması, hastanın kendisini hastanede rahat ve 

güvende hissetmesi için önemlidir. Hasta odaları kuruma göre değiĢiklik gösterir. Hasta 

odaları, tek yataklı olabileceği gibi hastanenin özelliğine göre çok yataklı da olabilir.  

 

Resim 1.1: Hasta odası 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
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1.1.1. Hasta Odalarının Düzeninde Dikkat Edilecek Noktalar 
 

 Hasta ünitesinin, hastanın fiziksel ve psikolojik ihtiyaçlarına cevap verecek ve 

sağlık personelinin ve hastaya bakan kiĢinin rahat çalıĢmasına olanak 

sağlayacak özellikte olması gerekir.  

 Her hasta için odada kullanıĢlı ve rahat bir yatak olmalıdır. 

 Hasta yatakları odanın özelliğine göre pencerenin yakınına yerleĢtirilmelidir. 

 Pencerelerde, duvar ve eĢya rengiyle uyumlu, yıkanabilir özellikte tül ve 

güneĢlik olmalıdır. 

 Hastanın mahremiyetine saygı göstermek amacıyla çok yataklı odalarda paravan 

bulunmalıdır. 

 Hasta yatağının baĢucunda çekmeceli etajer olmalıdır. 

 Hasta yatağının ayakucunda tekerlekli yemek masası olmalıdır. 

 Her hastanın oturabileceği bir sandalye olmalıdır. 

 Hastanın özel eĢyalarını koyabileceği, yer kaplamayan gömme dolap olmalıdır. 

 Her hastanın baĢucunda, gerektiğinde kullanabileceği bir zil veya bakım 

elemanının görebileceği özellikte kapı üzerinde ıĢık bulunmalıdır. 

 Hasta odasının havalandırma ve aydınlatması yeterli olmalıdır.  

 Hasta odaları, doğrudan ve yeterli gün ıĢığı ile aydınlanabilecek konumda, taban 

ve duvarları düzgün ve kolay temizlenebilecek nitelikte ve dezenfeksiyona 

elveriĢli olmalıdır.  

 Hasta odalarında duĢ, tuvalet ve lavabo olmalıdır. 

 

Resim 1.2: Hasta odalarındaki duĢ ve tuvalet 

1.1.2. Hasta Odalarında Bulunan Mobilyalar 
 

Hasta odaları, hastanın ihtiyaçlarına cevap verecek Ģekilde düzenlenmelidir. Hasta 

odasında karyola, yatak (Ģilte), yatak takımları ( nevresim, battaniye yastık vb.), etajer, 

çağırma zili, sandalye ve tekerlekli yemek masası bulunur. Mobilyalarda aranılacak 

özellikler aĢağıda verilmiĢtir. 
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 Hasta Karyolası 
 

Karyola; ayakucu, baĢucu istendiğinde yükseltilip alçaltılabilen özellikte mekanik 

olarak ayarlanabilmeli; ayağı tekerlekli hareket ettirilebilme ve kilitlenme özelliğine sahip 

olmalıdır. Hastaya pozisyon vermeye uygun, dayanıklı ve ekonomik olmalıdır. Her iki 

tarafında güvenlik amacıyla korkulukları bulunmalıdır. 

 

 Hasta Yatağı (Ģilte) 
 

Hasta yatağının ortopedik, vücut mekaniğine uygun, havalanabilir ve rahat olması 

gerekir. Hastanın uyuması tedavi sürecinin devam etmesi için önemlidir. Yatak, vücudun 

yatarken normal anatomik duruĢuna uygun sertlikte ve rahat olmalıdır. Yatakların dezenfekte 

edilmesi uygun olmadığından iyi korunması gerekir. Bunun için yatak koruyucu kullanılır. 

Bilinçsiz ya da yatağa bağımlı hastalar için ĢiĢme (havalı) veya su yatakları tercih edilir. 

 

Resim 1.3: Hasta yatağı 

 Yastık 
 

Yastık çeĢitli boyutta ve kalınlıkta olabilir. Pamuktan, kuĢ tüyünden, elyaftan, ve 

yünden yapılır. KullanıĢlı ve rahat olmasına rağmen, temizliğinin hastane Ģartlarında zor 

olması nedeniyle yün yastık tercih edilmez. Yastığın kullanıĢ amaçları arasında uyumak için 

baĢın altına koymak, hastaya pozisyon vermek ya da desteklemek, astımlı hastaların 

solunumunu rahatlatmak ve ekstremiteleri yükseğe kaldırmak sayılabilir. 

 

 Yastık Kılıfı 
 

Yastık kılıfı, yastığın kirlenmesini önlemek amacıyla kullanılır. Pamuklu kumaĢ veya 

patiskadan yapılır. Yastığa rahat geçirebilmek için kılıf, yastıktan biraz büyük olmalıdır. 

 

 Ara MuĢambası 
 

Ara muĢambası, hasta yatağının kirlenmesini önlemek amacıyla kullanılır. Ortalama 

boyu 70-80 cm ve eni 60-70 cm olan muĢambanın uçlarına, yatak Ģiltesinin altına sıkıĢtırmak 

için 40-50 cm geniĢliğinde kumaĢ eklenir. Tek kullanımlık ara bezleri tercih edilir. 
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 Ara ÇarĢafı 
 

Ara çarĢafı, ara muĢambasının üzerini örtmek amacıyla kullanılır. Genellikle iki metre 

eninde, bir metre boyunda yapılır. Ara çarĢafı yoksa alt çarĢafı katlanarak aynı amaçla 

kullanılabilir. Günümüzde ara muĢambası ve ara çarĢafı yerine hazır alt bezi de 

kullanılabilir. 

 

 Yatak ÇarĢafı 
 

Yatak çarĢafı, keten, pamuklu kumaĢ veya patiskadan yapılır. ÇarĢafın eni ve boyu 

yatağın (Ģiltenin) altına girebilecek büyüklüktedir. Günümüzde köĢeleri ve kenarları lastikli 

çarĢaflar da kullanılmaktadır. 
 

 Nevresim 
 

Nevresim, pamuklu veya patiska kumaĢtan yapılır. Ġçine battaniye geçirilerek 

kullanılır. Nevresimler battaniyeleri içine alabilecek büyüklükte olmalıdır. 

 

 Pike 
 

Pike, hafif, yıkanabilir ve pamuklu kumaĢtan yapılır. Nevresimle birlikte ya da tek 

olarak kullanılır. 

 

 Battaniye 
 

Battaniye, sentetik ve yün karıĢımından yapılır. Tercihen nevresimin içine geçirilerek 

kullanılır. Tek olarak da kullanılabilir. KullanıĢlığı açısından hafif olanı tercih edilir. 

 

 Yemek Masası 
 

Yemek masası, yüksekliği ayarlanabilen, tekerlekli, yatak üzerinde kolay hareketiyle 

yemek yemeyi kolaylaĢtıran masadır. 

 

 Sandalye 

 

Hasta ya da refakatçinin oturabileceği sandalyelerin dayanıklı ve rahat olması gerekir. 

Mümkünse koltuk tercih edilmelidir. Kolay temizlenebilen, üzerinde mikroorganizma 

barındırmayan malzeme ile kaplanmıĢ olması tercih edilmelidir.  

 

 Etajer 

 

Etajer, hastanın bardak, su, peçete gibi günlük kullanabileceği eĢyalarını koyabileceği 

çekmeceli küçük dolaptır. 
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1.1.3. Hasta Odalarının Aydınlatılması 
 

Hasta odalarının aydınlatılmasının istenen düzeyde olması, hastanın rahat bir ortamda 

olmasını ve yapılacak iĢlemlerin kolay yürütülmesini sağlar. Aydınlatma, doğal ve suni 

aydınlatma olarak ikiye ayrılır. 

 

 Doğal Aydınlatma 

 

GüneĢten yararlanılan aydınlatmadır. GüneĢin sağlık açısından önemli rolü vardır. 

GüneĢ insana neĢe verir, çocukların geliĢmesinde rol oynar; doğal ısı verir ve kapalı alanları 

aydınlatarak kiĢiyi rahatlatır. 

 

Hasta odalarında güneĢten yeterince faydalanabilmek için pencerelerin ve perdelerin 

uygun olması gerekir. 

 

 Suni Aydınlatma  

 

Aydınlatmanın elektrik ile sağlanmasıdır. Elektrikle aydınlatmada, ıĢığın çok parlak 

olmamasına, doğrudan göze gelmemesine dikkat edilmelidir. Ortamın genel aydınlanması 

yeterli olmalıdır. Suni aydınlatmada ıĢığın yeterli olması, bakımı için uygun ortam 

oluĢturulmasında ve güvenliğin sağlanmasında önemlidir. Geceleri hastaların fazla ıĢıktan 

rahatsız olmamaları ve güvende olmaları için hafif ıĢık veren, ıĢığı duvara veya tavana 

dağılan lambalar kullanılmalıdır. 

 

1.1.4. Hasta Odalarının Havalandırılması 
 

YaĢanılan ortamda temiz hava, nem ve ısı yeterli derecede olmalıdır. Ortamdaki 

havanın kirden, bakteriden arınmıĢ hava ile yer değiĢtirmesine havalandırma denir. 

 

Kapalı odanın havası odada bulunanların çıkardıkları nefes, ter, koku, ısı, nem ile 

çevreye saçtıkları mikroorganizmalar tarafından kirlenir. Havanın oksijeni azalır ve 

karbondioksiti artar. Bu durumda odanın havalandırılması gerekir. Havalandırma iki Ģekilde 

yapılır. Bunlar; doğal havalandırma ve suni havalandırmadır.  

 

 Doğal havalandırma 

 

Kapı ve pencereler karĢılıklı açılarak yapılan havalandırmadır. Havalandırma iĢlemi 

yapılmadan önce iĢlem ve nedeni hastaya anlatılır. Hastanın hava akımından korunması ve 

oda ısısına göre giyinmesi sağlanır. 
 

 Suni havalandırma 

 

Havalandırma sistemlerinin kullanılmasıyla sağlanır. Bu tür havalandırmada özel 

araçlar kullanılır. Örneğin; klima ve vantilatör. Klima ya da vantilatör çalıĢırken hava 

akımından korumak amacıyla hastanın üzeri örtülür.  
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 Kötü kokuların önlenmesi için dikkat edilmesi gereken noktalar 
 

 Hastaların yatak takımlarının sık değiĢtirilmesi ve temiz tutulması, 

 Hastanın kullandığı, bardak, kaĢık, çatal gibi malzemelerin temiz ve 

kapalı bir yerde tutulması, 

 Hasta hijyenine önem verilmesi, 

 Hasta odalarının uygun malzemelerle temizlenmesi, 

 Koku çıkaran yiyeceklerin (örneğin turĢu vb.) hasta odalarında 

bekletilmemesi, 

 Yemeklerden sonra artmıĢ besin maddelerinin ortadan kaldırılması, 

 Hastanın varsa değiĢtirilen pansuman atıklarının odada bırakılmaması, 

 Odada vazoda çiçek bulunuyorsa suyunun her gün değiĢtirilmesi, 

 Odada ördek, sürgü vb. bırakılmaması, 

 Odadaki çöp kovasının kapalı olması ve her gün çöp poĢetinin 

değiĢtirilmesidir. 

 

1.1.5. Hasta Odalarında Isı ve Nem 
 

Hasta odalarında ısı, ortalama 18-22 
0
C’dir. Bu ısı yazın ve kıĢın muhafaza 

edilmelidir. Yazın bu ısı, odanın kapısını, penceresini açarak veya soğutma cihazları (klima, 

vantilatör vb.) kullanarak sağlanır. KıĢın ise kalorifer ve klima ile muhafaza edilir. Bazı 

uygulamalarda oda ısısının yükseltilmesi gerekebilir.(Örneğin yatak banyosu gibi) 

 

Solunum yolları mukozasındaki siliaların görevini yerine getirebilmesi için mukus ile 

nemlendirilmiĢ olması gerekir. Mukozalardaki kuruma enfeksiyonlara yatkınlığı arttırır. Bu 

nedenle solunan ortamın nemlendirilmesi önemlidir. Hasta odasının nem oranı % 30-60 

arasında olmalıdır. Gerekli durumlarda hastanın soluduğu havanın nemi özel cihazlarla 

artırılabilir. 

 

1.2. Beslenme 
 

Canlıların yaĢamını sürdürmesi ve sağlığını korumasında temel ihtiyaçlardan birisi 

beslenmedir. Beslenme, sağlığın korunmasında olduğu kadar yeniden kazanılmasında da 

etkin bir rol oynar.  

 

Yeterli ve dengeli beslenme, sağlığı olumlu yönden etkilerken; yetersiz dengesiz 

beslenme ve yanlıĢ beslenme alıĢkanlıkları, sağlığı olumsuz yönde etkiler. ÇeĢitli 

hastalıkların oluĢumuna zemin hazırlar.  

 

Ayrıca, bazı hastalıklarda uygulanan beslenme yöntemleri hastalıkların tedavisinde de 

yarar sağlar. Hastalar, normal veya özel beslenme programlarıyla beslenir. 

 

Hastalıklarda parenteral, oral veya enteral yoldan beslenme desteği yapılır. Besin 

ögelerinin bir solüsyon halinde damardan verilmesine parenteral beslenme, besinlerin oral 

yol ya da gastrik tüplerle sindirim organlarına verilmesine de enteral beslenme denir.  
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Özel durumu olan hastaların birçoğunda parenteral yol, tek baĢına veya enteral yolla 

birlikte kullanılabilir. Hastanın oral, oral ve parenteral, tüple enteral ya da paranteral yolla 

beslenmesine doktor karar verir.  

 

Hasta olan bireylerde bazı besin grubu ya da besinlerin kısıtlanması ve bu besinlerden 

alacağı kalori değerini diğer besin gruplarından almasına diyet denir. Diyet hastaya özgü 

ayarlanmalıdır. Sindirim metabolizmasında bozukluğa neden olan besin ögesi çıkartılarak 

yerine tolere edilebilen baĢka besin ögesi konur. Alınan besin miktarı çoğaltılarak veya 

azaltılarak diyetin enerji değeri ayarlanır (zayıflama diyetinde olduğu gibi). Hastanın 

diyetine uygun yemekleri hazırlarken fizyolojik ve psikolojik gereksinimlerin karĢılanmasına 

önem verilmelidir. Yöresel özellikler göz önünde bulundurulmalıdır.  
 

1.2.1. Hastaya Uygulanan Diyetler 
 

Hastanın normal veya özel diyet alacağına, doktor karar verir. Ġstenilen diyet türüne 

göre besin ögeleri, yiyeceklerin miktarı ve öğün sayısı diyetisyen tarafından belirlenerek 

diyet programı oluĢturulur.  
 

1.2.1.1. Normal Diyet 
 

Normal diyet, hastanın kısıtlama olmadan tüm besin gruplarından yeterli ve dengeli 

almasını sağlayan beslenme programıdır. Rejim III (R-III) olarak da adlandırılır. 
 

1.2.1.2. GeçiĢ Diyetleri 
 

Bazı durumlarda hasta geçici bir süre özel diyetle beslenir ve bu diyet, geçici ya da 

geçiĢ diyeti olarak adlandırılır. Örneğin; ameliyat sonrası hasta gaz çıkardıktan ve yutkunma 

refleksi geri geldikten sonra oral beslenmeye geçiĢ diyeti ile baĢlanır.  

 

 Sıvı Diyeti 

 

Sıvı diyeti, Rejim I (R-I) olarak da adlandırılır. Sıvı diyetin, açık ve koyu sıvı diyeti 

olmak üzere iki türü vardır. 

  

 Açık sıvı diyet: Posasız, tanesiz sıvı içecek içerir. Açık sıvı diyet Ģekerli 

çay, meyve suyu, komposto suyu, limonata, et ve tavuk suyu gibi sıvı 

içeceklerden oluĢur. Kalorisi düĢük olduğundan kısa süre uygulanır. 

Örneğin bağırsak ameliyatlarından önce kullanılır.  

 

 Koyu sıvı diyet: Hasta tolere ettikçe açık sıvı diyete süt, yoğurt ve un 

çorbası vb. besinler eklenir. Hastanın kalori ihtiyacını karĢılar. Örneğin 

ağız, burun ameliyatı geçirmiĢ hastalarda açık sıvı diyetten sonra 

kullanılır. 
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1.2.1.3. YumuĢak Diyet 

 

YumuĢak diyet, Rejim II (R-II) olarak da adlandırılır. YumuĢak kıvamlı, kolay 

çiğnenebilen ve sindirilebilen besinlerden oluĢur. Hafif çorbalar, patates püresi ve haĢlaması, 

muhallebi ve sıvı içecekler vb. içerir. Örneğin gastrointestinal hastalıklarda kullanılır. 

 

1.2.1.4. Özel Diyet 

 

Özel diyet uygulamaları çeĢitli amaçlarla yapılır. Bazı özel diyetlerde besin grubu 

kısıtlaması veya kalori hesaplaması uygulanabilir. (Örneğin yağsız diyet, tuzsuz diyet veya 

düĢük kalorili zayıflama diyeti vb.)  

 

 Özel Diyet Kullanım Amaçları 

 

 Hastalıkların tedavisi ve hastalıklardan korunma 

 

Bazı hastalıkları tedavi etmek, komplikasyonları önlemek ve hastalıktan korunmak 

amacıyla özel diyet uygulanır. Uygulanan özel diyetler, hastalığa özgün diyetlerdir. Kalp 

hastalarında uygulanan diyet programıyla diabet hastalarında uygulanan diyet programı 

farklılık gösterir. Hastalıklarda kullanılan diyetler, kısa süreli veya yaĢam boyu devam 

edebilir. Kronik hastalıklarda uzun süreli diyetler kullanılır. Diabetus mellutus diyeti, kronik 

böbrek yetmezliği diyeti gibi diyetler, uzun süreli kullanılan diyetlerdir. Akut ishalli hastada 

ishal sona erene kadar uygulanan diyet ise kısa süreli uygulanan diyettir. Karaciğer koruyucu 

ve kalp damar hastalıklarından koruyucu gibi özel diyetler ise hastalıktan korunmak 

amacıyla uygulanan diyetlerdir. 

 

 Muayene ve teĢhis yöntemlerinin uygulanmasında kolaylık sağlama  

 

Hastayı muayeneye hazırlamak ve çeĢitli teĢhis yöntemleri öncesi veya sonrası 

uygulanan diyetler vardır. Örneğin hekim önerisine göre rektoskopi öncesi, mide- bağırsak 

filmi öncesi bölgeyi net görmek veya bölgeden iyi görüntü elde etmek amacıyla hastaya 

diyet uygulaması yapılır. Bazı teĢhis yöntemlerinde verilen kontrast maddelerin vücuttan 

atılımını sağlamak amacıyla hekim önerisine göre iĢlem sonrası özel diyet uygulaması 

yapılabilir.  

 Ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası 

 

Ameliyatlardan önce ve sonra hekim önerisine göre hastaya özel diyet uygulaması 

yapılır. Hastayı ameliyata hazırlamak ve anesteziden sonra aspirasyon riskini azaltmak 

amacıyla uygulanır.  

 

 Sağlıklı yaĢama ve sağlığı koruma  

 

Sağlıklı yaĢamak ve sağlığı korumak amacıyla özel diyet uygulanır. Örneğin kilo 

problemi olan kiĢilerde, düĢük kalorili diyet uygulanarak sağlıklı kilo vermesi sağlanır. 
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1.3. Enteral Beslenme 
 

Beslenmede ağız yoluyla gıda almak en iyisidir. Sindirim sistemi fonksiyonları 

olmasına rağmen bazı hastalar hastalıkları nedeniyle günlük gıda gereksinimini ağız yoluyla 

alamazlar. Ağız yoluyla normal gıda alımının mümkün olmadığı durumlarda tüple 

(sonda/kateter) enteral beslenme ya da parenteral beslenme yöntemleri kullanılır.  

 

Hastanın, durumuna uygun besleme yoluna ve hangi diyetle besleneceğine doktor 

karar verir. Ağız yolu ile besinlerini alamayan, yutamayan veya çiğneyemeyen hastada oral, 

tüple enteral veya parenteral yolla besleme yöntemlerinden hangisinin seçileceğine karar 

vermede hastanın klinik durumu ve ağızdan beslenebilme yeteneği etkendir. Hasta, 

durumuna uygun besleme yolu ve diyetle beslenir.  
 

ENTERAL BESLENME YOLLARI 

 Oral Yolla Enteral 

Beslenme 

 ZenginleĢtirilmiĢ normal gıda 

 SıvılaĢtırılmıĢ normal gıda 

 LezzetlendirilmiĢ elementler  

 Tüple Enteral Beslenme 

 Nazogastrik  

 Gastrostomi  

 Jejunostomi 

Tablo1.1: Enteral beslenme yolları 

1.3.1. Oral Yol Ġle Enteral Beslenme 
 

Oral yolla beslenmede hastanın durumuna göre normal gıda, püre haline getirilmiĢ 

olarak ya da sıvı besin olarak verilir. Yeme gereksinimi karĢılanırken yeterli ve dengeli 

beslenmesi de sağlanır. Katı gıda alma ve çiğneme sorunu olan hastalarda sıvı gıdalar 

verilmelidir. Sıvı gıdalar verilirken çorba, püre, jöle, soslu yemekler ve kaĢıkla ezilerek 

yumuĢatılmıĢ yemekler tercih edilmelidir. Bu yumuĢak ve sıvımsı gıdalar küçük lokmalar 

halinde verilmeli ve çiğneyip yutmaları için beklenmelidir. Yeme iĢleminin yavaĢça ve 

sindirilerek yapılması sağlanmalıdır. 

 

Kendi yiyebilen hastanın üst düzeyde bağımsızlığını sağlamak desteklemek ve 

güçlendirmek amacı ile uyumu artıran gereçler kullanılır. Örneğin daha güvenli kavrama 

sağlayabilmek için geliĢtirilmiĢ kulplu bardak ve kaplar kullanılır. Ġhtiyaç duyulduğunda 

planlı ve destekleyici Ģekilde yemek yeme aktivitelerine yardımcı olunur. Bedensel 

yetersizliği olanlarda yemek yeme aracının sapı tutabileceği kalınlıkta olmalı, bunu sağlamak 

için, gerekirse uygun (kaymayan tutulması kolay) bir malzeme ile kaplanarak 

kalınlaĢtırılmalıdır. Ayrıca eğer gerek duyulursa, kaĢık ele ya da bileğe sabitlenebilir.   
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Resim 1.4: Beslenmede bireyin uyumunu artıran gereçler 

Kendi beslenmesini sağlayamayan hastanın beslenmesi evde aile bireyleri ve bakım 

elemanı, kurumda ve hastanede hemĢire, aile bireyleri ya da bakım elemanı tarafından 

gerçekleĢtirilir.  

 

Mümkün olduğu kadar sevgi ve sakinlikle yaklaĢılarak sohbet esnasında yedirme 

iĢlemi yapılmalı, yemek için de sakin bir ortam seçilmelidir. Hasta, sakıncası yoksa yemek 

yeme sırasında dik oturur pozisyonda olmalı; oturamıyorsa yatak baĢı yükseltilerek ya da 

baĢı yan çevrilmelidir. 

 

1.3.2. Tüp Ġle Enteral Beslenme 
 

Nazogastrik sonda burundan mideye sokulan yumuĢak, ince bir tüptür. Sıvı besinler 

bu tüp aracılığı ile doğrudan mideye verilir. Daha uzun süreli beslenmelerde cerrahi teknikle 

kalıcı bir beslenme yolu (gastrostomi, duodenostomi veya jejunostomi) açmak gereklidir. 

 

ġekil 1.1: Enteral beslenme tüplerinin yerleĢim yerleri 

Tüple enteral beslenmenin tahmini süresi 3 aydan az olacaksa nazogastrik (burundan 

mideye yerleĢtirilen) veya nazointestinal (burundan bağırsaklara yerleĢtirilen) tüp 

yerleĢtirilir.  
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Resim 1.5: Sonda çeĢitleri ve nazogastrik sonda uygulanmıĢ bebek 

Enteral beslenmenin tahmini süresi 3 aydan fazla olacaksa gastrostomi, duodenostomi 

veya jejunostomi tüpü yerleĢtirilir.  

 

Gastrostomi, ağız yoluyla gıda alamayan hastaların beslenmesini sağlamak amacıyla 

karın duvarından geçirilen esnek bir tüpün mideye yerleĢtirilmesi iĢlemidir. Bu uygulama 

nazogastrik tüpün kullanılamadığı durumlarda ve uzun süreli enteral beslenme yapılacak 

hastalar için kullanılır. Katı-sıvı gıdaların ve ilaçların yemek borusundan geçmeksizin 

doğrudan mideye ulaĢmasını sağlar. Bu yöntem özellikle uzun süre yoğun bakım 

servislerinde yatan, herhangi bir sebepten dolayı yutma refkleksi kaybolmuĢ olan hastaların 

beslenmesi için uygundur. 

 

Resim 1.6: Sonda çeĢitleri ve gastrostomi sondası uygulanmıĢ çocuk 

Gastrostomi tüpü doktor tarafından uygulanır. Kateter mideden duodenum ve 

jejunuma ilerletilebilir. Nazogastrik veya nazointestinal beslenme yollarından daha uzun 

süreli kullanıma uygundur. 12-24 ay yerinde kalabilir.  

 

Oral-motor ve yutma bozukluğu olanlarda sıvı ya da katı gıda alımında aspirasyon 

olması nazogastrik, gastrostomik ya da jejunostomik tüp yerleĢtirilme sebebidir. 
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Resim 1.7: Gastrostomi tüpünün uygulanıĢı 

Gastrik tüple beslenme sürekli, aralıklı veya bolus infüzyon Ģeklinde yapılır. 

 

 Sürekli infüzyon: Infizyon pompası kullanılarak devamlı bir zaman 

periyodunda ürünün hastaya verilmesidir. Bu yöntem ile mideye gelen besin 

miktarı en aza indirilir ve gastrointestinal yan etki az görülür.  

 

Resim 1.8: Ġnfüzyon pompası ile beslenme 

 Aralıklı infüzyon: Besin miktarı 24 saat içinde eĢit parçalara bölünür ve 3-6 

defa da verilir. Her bir öğün 30-60 dakikada verilir. Bir defada 150-250 ml’den 

fazla verilmemelidir. Mümkünse damla damla veya pompa ile yapılmalıdır.  

 

 Bolus infüzyon: Besinin kısa zaman periyodunda aralıklarla fazla miktarda 

hızlı bir Ģekilde verilmesidir. Bu beslenmede aspirasyon ve sindirim sistemi 

sorunları görülme olasılığı fazladır. Bu nedenle beslenme sırasında bir kerede 

400 ml’den fazla besin verilmemelidir. Beslenme enjektörü ile verilen besinin 

kendi ağırlığı ile boĢalması sağlanmalıdır. 
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1.3.2.1. Tüple Beslemede Hastanın Pozisyonu 
 

Gastrik tüp ile beslenme hiçbir zaman yatar pozisyonda yapılmamalıdır. Aksi halde 

besin ürünleri geri çıkar. Beslenme esnasında hasta uyanık olmalı ve ayakları yatağın yan 

tarafına uzanmıĢ dik oturur pozisyonda ya da aspirasyonu önlemek için baĢı en az 30° veya 

45° yükseltilmelidir. Beslenmeden sonra, baĢ bir saat yüksekte tutulmalıdır. 
 

1.3.2.2. Besinin Özellikleri 

 

Tüple beslenmede mutfakta hazırlanmıĢ püre haline getirilmiĢ sıvı besinler veya 

eczaneden temin edilen ticari olarak hazırlanmıĢ kutu/ĢiĢe veya toz olarak hazırlanmıĢ gavaj 

besinleri kullanılır. Besinler hastanın ihtiyaçlarına göre ilaveler veya çıkarmalar yapılarak 

hazırlanabilir. Besin türü, miktarı ve beslenme sıklığı doktor önerisine göre belirlenir.  

 

 Hazırlanan besin; 

 Akıcı olmalı, tüpten kolay geçmeli, 

 Besin ögeleri hasta ihtiyaçlarına göre ilave edilmeli, 

 Beslenme solüsyonu hastaya verilirken oda ısısında olmalı, ısısı 39  C’yi 

geçmemeli, 

 Hazırlanan solüsyonlar buzdolabında 24 saatten fazla saklanmamalıdır. 

 

Resim 1.9: Beslenme torbası  

 Kateterle beslenmede besin; 
 

 Besin bolus, aralıklı ya da sürekli (damla damla) olarak verilebilir. 

 Hastanın/engellinin 24 saatte alacağı besin miktarı öğün sayısına 

bölünerek bir öğünde alacağı miktar belirlenir. 

 Bolus yönteminde öğün 60 ml’lik katetere uyumlu bir enjektörün silindiri 

içine dökülür. 5-10 dakika içinde gitmesi sağlanır. 

 Aralıklı yöntemde öğün, besin torbasına boĢaltılır. Setin ayarı yapılarak 

30-60 dakikada verilir. 

 Sürekli yöntemde akıĢ hızı, beslenme setinin ayar düğmesi ya da 

beslenme pompası ile düzenlenir. Toplam besin 8-12 ya da 24 saat içinde 

sabit hızda verilir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Yemek öncesi hazırlıkları yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Hasta odalarını düzenlemek için gerekli 

araç gereci hazırlayınız. 
 Araç ve gereci dikkatli kullanınız. 

 Havalandırma iĢlemini yapmadan önce 

iĢlem ve nedenini hastaya anlatınız. 

 Hastanın hava akımından korunmasını 

sağlayınız. 

 Oda ısısını ayarlayınız.  Oda ısısına göre giyinmesini sağlayınız. 

 Uyumu artıran gereçler kullanınız. 
 Kulplu bardak ve yemek yeme aracının 

sapını kaplayarak kalınlaĢtırabilirsiniz. 

 Hastaya durumuna uygun yemek yeme 

pozisyonu veriniz. 

 Sakıncası yoksa dik oturur pozisyonda 
yediriniz. 

 Besinin hastanın diyetine uygun olup 
olmadığını kontrol ediniz. 

 Kayıtlardan diyetini kontrol 
edebilirsiniz. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. AĢağıdakilerden hangisi, hasta odalarının düzeninde dikkat edilecek noktalardan 

değildir? 

A) Hasta yatağının baĢucunda çekmeceli etajer olmalı 
B) Hasta yatağının ayakucunda tekerlekli yemek masası olmalı 
C) Hasta odalarında duĢ, tuvalet ve lavabo olmalı 
D) Hasta odasının havalandırma ve aydınlatması yeterli olmalı 
E) Her hastanın oturabileceği bir kanepe olmalı 
 

2. AĢağıdakilerden hangisi, hasta odalarında kötü koku oluĢma nedenidir? 

A) Hasta hijyenine önem verilmesi 
B) Hasta odalarının uygun malzemelerle temizlenmesi 

C) Yemeklerden sonra artmıĢ besin maddelerinin ortadan kaldırılmaması 
D) Koku çıkaran yiyeceklerin hasta odalarında bekletilmemesi 
E) Odada ördek, sürgü vb. bırakılmaması, 
 

3. AĢağıdakilerden hangisi, kalori, protein, yağ ve diğer mikro beslenme ögelerini bir 

hiperosmolar solüsyon biçiminde bir ven içine verilmesidir? 

A) Parenteral beslenme 

B) Oral beslenme 

C) Nazogastrik tüple beslenme 

D) Gastrosmi tüpü ile beslenme 

E) Enteral beslenme 

 

4. AĢağıdakilerden hangisi, nazogastrik tüple besleme süresi olabilir? 

A) 2 ay 

B) 6 ay 

C) 12 ay 

D) 15 ay 

E) 20 ay 

 

5. AĢağıdakilerden hangisi, bedensel yetersizliği olanlar için yemek yeme araçlarında 

yapılan uyarlamalardandır? 

A) Aracın sapı ile ucu arasında renk zıtlığının oluĢturulması  
B) Yemek yeme araçlarının birbirinden farklı malzemelerden yapılmıĢ olması 
C) Aracın kaymayan, tutulması kolay bir malzeme ile kaplanması 

D) Masa ve tabak arasında renk zıtlığının oluĢturulması 

E) Çocuğun önüne bir önlük takılması 
 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 

 

Tekniğine uygun olarak hastaya yemek yedirebileceksiniz. 
 

 

 
 

 Kendi kendinize beslenemediğinizi, baĢkasının yardımına ihtiyaç duyduğunuzu 

hayal edin. Neler hissedeceğinizi sınıf ortamında arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 Sonda aracılığı ile beslenme hakkında bilgi toplayarak sunu hazırlayınız. 

 

2. HASTAYA YEMEK YEDĠRME 
 

Hastalıktan veya uygulanan tıbbi tedaviden dolayı besinlerin alımında, sindiriminde, 

emiliminde ve besin ögelerinin metabolizmasında veya hastanın besinlere karĢı 

davranıĢlarında değiĢiklikler olabilir. Hasta beslenmesinde hasta; fiziksel, psikolojik ve 

sosyo-kültürel yönden değerlendirilmelidir. Yemesini etkileyen, beslenme sorununa yol açan 

faktörler saptanmalı ve gerekli önlemler alınmalıdır.  

 

 Fizyolojik faktörler: DiĢ protezi, diĢsizlik, ağız içi ve dıĢı yara, sindirim 

borusu sorunları, güçsüzlük, bulantı, kusma, iĢtahsızlık ve hastalık. 

 

 Psikolojik faktörler: Yiyecekleri sevmeme, yemeyi reddetme, isteksizlik, özel 

diyete uyum sağlayamama, bulantı, kusma gibi.  

 

 Sosyokültürel faktörler: Yeme alıĢkanlıkları, yemek seçimidir.  
 

2.1. Hasta ĠĢtahının Uyarılması 
 

Yemek yeme isteği, iĢtah olarak tanımlanır. Yeme isteği çeĢitli faktörlerden etkilenir. 

Hastanın sağlık problemleri, duyularla algıladığı koku, ses, tat veya görüntü yeme isteğini 

etkileyebilir. ĠĢtah kaybı olan hasta, yemek istemez bunun sonucu yetersiz beslenme, kilo 

kaybı, dikkat ve algıda değiĢiklikler, vücut direncinde düĢme ve enfeksiyonlara yatkınlık gibi 

istenmeyen durumlar geliĢir. Yemek tepsisinin genel görünümü hastanın iĢtahının açılmasına 

yardımcı olmalıdır. Tepsiye konan bir çiçek veya güzel bir peçete tepsinin güzel görünmesini 

sağlar. 
 

 Hasta ĠĢtahını Uyarmaya Yönelik Uygulamalar 
 

 Hasta odasının temizlik ve düzeni sağlanır. 

 Hasta odası havalandırılır. 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
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 Ördek, sürgü, pansuman materyali gibi koku ve görüntü kirliliğine yol 

açacak malzemeler yemek öncesi kaldırılır. 

 Hasta çevresi, yatağı, etajerinin vb. düzenli olması sağlanır. 

 Hastaların psikolojik olarak etkilenmesini önlemek amacıyla çok ağır 

durumda olan hastalar paravanla ayrılır. 

 Hastanın temizlik ve bakımı yapılır. 

 Hastada ağrı, stres vb. durumlar varsa giderilir. 

 Tepsi ve yiyeceklerin görüntüsüne dikkat edilir. 

 Yiyecekler karıĢtırılmadan ayrı ayrı verilir. 

 Hastaya yemek yerken uygun pozisyon verilir. 

 Hastanın iĢtah problemiyle ilgili bilgileri diyetisyen ve hekimiyle 

paylaĢılır. 

 

Resim 2.1: Yemek tepsisi 

2.2. Bulantı ve Kusması Olan Hastaların Beslenmesi 
 

Bulantı, kusmadan önce hissedilen bir duygudur. Bulantı fazla ise genellikle 

kusmayla sonuçlanır. Bulantı esnasında baygınlık hissi, güçsüzlük, terleme, taĢikardi ve 

tükürük çıkarma gibi bulgular ortaya çıkar. Sindirim sistemi hastalıkları, bazı ilaçlar, 

psikolojik faktörler, ağrı vb. durumlar, bulantıya yol açan faktörler arasındadır. 
 

Mide içeriğinin ağız yoluyla hızlı bir Ģekilde dıĢarı çıkarılmasına kusma denir. 

Kusmaya, fizyolojik ve psikolojik faktörler yol açabilir. Kalp ve böbrek hastalıkları, boğaz 

ve yutağın tahriĢi, kafa içi basıncın artması, kötü görüntü, koku, tat gibi durumlar ve ruhsal 

uyarımlar kusmaya yol açan faktörler arasındadır. 
 

 Bulantı ve Kusması Olan Hastalarda Yapılacak Uygulamalar 
 

 Hastayla doğru ve etkin iletiĢim kurmak, 

 Hastayı psikolojik olarak rahatlatmak, 

 Bulantı ve kusmaya yol açan etkenleri uzaklaĢtırmak, 

 Bulantı ve kusması olan hastalarda böbrek küvet ve temizlik 

malzemelerini hazır bulundurmak, 

 Bulantı ve kusması olan hastada yiyecek miktarı azaltılarak, az ve sık 

aralıklarla beslemek, 

 Yiyecekleri karıĢtırmadan ayrı ayrı vermek, 

 Doktor önerileri doğrultusunda yağsız yiyecekler vermek, 
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 Hastaya yemeğini yemesi konusunda baskı yapmamak, 

 Bulantı ve kusması olan hastanın kusmuk içeriğini aspire etmemesine 

dikkat etmek,  

 Kusma esnasında hasta baĢını yan çevirmek ve ağız içindeki içeriğin 

dıĢarı atılmasına yardım etmek, 

 Karın ve çevresinde yarası olan veya operasyon geçirmiĢ hastalarda karın 

etrafının elle veya yastıkla desteklenmesini sağlamak, 

 Ağız içinde kalan kusmuğun tadı ve kokusu kusmayı artırdığından 

kusmadan sonra hastaya ağız bakımı yapmak, 

 Hastanın kirlenen giysilerini ve yatak takımlarını değiĢtirmek,  

 Bebek hastaların, beslenme sonrası gazını çıkarmak, 

 Kusma miktarını, saatini ve kusmuk içeriğinde patolojik bir özellik varsa 

(kan vb.) kaydetmek ve doktoru bilgilendirmektir. 
 

2.3. Hastayı Yemek Ġçin Hazırlama 
 

Sağlıklı bireyler beslenme ihtiyaçlarını yardımsız olarak kendisi yapar. 

YaĢlı/hasta/engellilerde sindirim fonksiyonları olan ve yataktan kalkabilenler yemek 

zamanlarında yemek salonlarında veya odada masa üzerinde yemeklerini yerler. Yataktan 

kalkamayanlar, yataklarının üzerine çekilebilen yemek masalarının üzerine konan tepsi 

içindeki yemekleri yatak içinde yerler.  

 

Resim 2.2: Yatak içinde hasta beslenmesi 

Sağlık durumundaki bozulmalar yani fiziksel yetersizlikler, nörolojik, mental 

hastalıklar ve travma, yaĢlılık, düĢkünlük, güçsüzlük vb. durumlarda baĢkasının yardımına 

gereksinim duyulur. Kendi kendilerine yiyemeyenlere aile bireyleri, hemĢire veya bakım 

elemanı yedirir. 
 

Hasta beslenmesinde hekim, diyetisyen, hemĢire ve bakım elemanı iĢbirliği yapmalı 

ve hasta katılımı sağlanmalıdır. Bakım elemanı, hastanın genel durumunu değerlendirmeli ve 

beslenme açısından bağımsız yapabileceği iĢlemleri tespit etmeli ve yapamadıklarına 
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yardımcı olmalıdır. Yemeklerden önce hastanın tuvalet ihtiyacı varsa giderilmelidir. Eğer 

hasta pedli ise temiz olup olmadığı sorulur. Kirli ise tekniğine uygun olarak ped değiĢtirilir. 

El dezenfeksiyonu yapılır. 

 

Resim 2.3: Oral yolla beslenme 

2.3.1. Oral Yolla Beslenme Uygulaması 
 

Hastalar durumlarına özel yöntemlerle oral beslenirler. Hastanın beslenme sürecinde 

rahat etmesi sağlanır. Sürecin bölünmesini engellememek için beslenmeye baĢlamadan önce 

hastanın boĢaltım vb. ihtiyaçları karĢılanır. Hastanın beslenmesinde durumuna özel 

(beslenme enjektörü ya da kaĢıkla) kullanılacak oral beslenme araçları ve besin hazırlanır. 
 

 Oral Beslenme Uygulamasında Kullanılan Araç-Gereçler 
 

 Ördek ve sürgü, 

 Sabun ve su,  

 DiĢ fırçası, macun, 

 Böbrek küvet, 

 Kâğıt havlu, 

 Yemek masası, 

 Yemek yemesini sağlayacak araç gereçler; 

o Yemek tepsisi, hasta yiyeceği, 

o Besleme enjektörü (10-60 ml’lik) ya da kaĢık, çatal, bıçak, bardak, 

tabak,  

o Atık kabı, 

o Peçete. 
 

Kendi beslenmesini sağlayamayan hastanın, oral yolla beslenme uygulama 

basamakları aĢağıda verilmiĢtir. 
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Uygulama Basamakları Uygulamanın Amacı 

 Hasta ile doğru ve etkin iletiĢim kurulur.  

 Yapılacak iĢlemleri anlatıp izin alınır. 

 Hastanın uygulamaya katılımını 

sağlamak. 

 Yemek zamanından önce hastanın 

tuvalet ihtiyacı giderilir. 

 Yemek yedirme uygulamasını 
bölmemek. 

 Eller yıkanır.   Enfeksiyonlardan korumak. 

 Hastanın el ve ağız temizliğini yapılır. 
 Enfeksiyonlardan korumak ve 

rahatlamasını sağlamak. 

 Hastanın durumuna uygun (oturur, yan 

yatıĢ veya baĢ yüksekte yatar) pozisyon 

verilir. 

 Aspirasyonu engellemek. 

 Hastaya verdiği pozisyona uygun kendi 

pozisyonunu ayarlar. 
 ÇalıĢma kolaylığı sağlamak. 

 BaĢ ve ekstremite kontrolü yoksa tespit 

eder. 
 Yemek yemeyi kolaylaĢtırmak. 

 Önüne önlük/ peçete serer.  Kirlenmeyi önlemek. 

Sıvı gıdalarla ağızdan besleme; 

Enjektör aracılığı ile beslenilecekse; 

 Enjektöre uygun sıcaklıktaki hazırlanan 
sıvı besin çekilir. 

 Enjektör ucu hastanın dudakları arasına 

yerleĢtirilir. 
 

 Enjektör pistonunu yavaĢ hareketlerle 

iterek bir miktar besin verilir. 
 Aspirasyonu engellemek. 

 Yutup yutmadığı kontrol edilir. 

 Hazırlanan besin bitene kadar yukarıdaki 

iĢlem basamaklarına devam edilir. 
 Beslenmesini sağlamak. 

 Beslemenin sonunda enjektöre 5-10 ml 

su çekerek verilir. 

 Ağız içinde besin atıklarının kalmasını 
önlemek. 

 Mikroorganizmaların üremesini 

önlemek. 
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KaĢık aracılığı ile beslenilecekse; 

 Diyetine uygun sıvı gıda hazırlanır. 
 Yeterli ve dengeli beslemek. 

 Gıdanın ısısı kontrol edilir.  Ağız ve dil yanmasını önlemek. 

 KaĢığa besin alınır.  Beslenmesini sağlamak. 

 KaĢık hastanın ağız kenarından ağız 

içine yerleĢtirilir ve besin akıtılır. 

 ĠĢlemi kolaylaĢtırmak. 

 

 Yutup yutmadığı kontrol edilir.  Aspirasyonu engellemek. 

 Hazırlanan besin bitene kadar yukarıdaki 

iĢlem basamaklarına devam edilir. 

 Yeterli ve dengeli beslenmesini 

sağlamak. 

 Beslemenin sonunda 5-10 ml su verilir. 

 Ağız içinde besin atıklarının kalmasını 
önlemek. 

 Mikroorganizmaların üremesini 

önlemek. 

Normal gıdalarla ağızdan besleme; 

 Üzerinde tepsi bulunan yemek masası 
önüne getirilir. 

 Yemek yemesini kolaylaĢtırmak.  

 

 Yiyeceklerin, diyete uygunluğu ve ısısı 

kontrol edilir. 
 Ağız ve dil yanmasını önlemek. 

 Yemek yedirme esnasında hasta ile 

iletiĢim kurulur. 
 Uygulamaya katılımını sağlamak. 

 Yemekler sırasıyla yedirilir.(çorba, et ve 

sebze yemekleri, tatlı gibi) 
 Düzenli beslenmesini sağlamak. 
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 Yiyecekler bölünerek küçük parçalara 
ayrılır. Gerekiyorsa ezilir. 

 Yutma kolaylığı sağlamak. 

 Çatal, kaĢık, bıçak kullanırken dikkat 
edilir. 

 Ġstenmeyen durumlara karĢı korumak. 

 Görme engeli varsa, lokmanın verileceği 
sözlü olarak belirtilir. 

 ĠĢlemi kolaylaĢtırmak. 

 Katı yiyecek sonrası kolay yutması için 
sıvı içecek verilir. 

 Alım kolaylığı sağlamak. 

 Yutma refleksi olan pipet 

kullanamayanlarda, sıvılar dil üzerinden 

kaĢıkla akıtılır. 

 Sıvı besinleri almasını sağlamak. 

 Hastanın yutup yutmadığı kontrol edilir.  Aspirasyonu engellemek. 

 Yiyemiyorsa zorlanmaz, hekim ve 

diyetisyenle iĢbirliği yapılır. 
 Ekip çalıĢması yürütmek.  

 Yemek bittikten sonra yemek tepsisi ve 

masası, önünden kaldırılır. 
 Kazalardan korumak. 

 Hastaya el ve ağız bakımı yapılır. 

 Hastanın enfeksiyonlardan korunmasını 

sağlamak. 

 Hastanın hijyenini sağlamak. 

 Hastanın pozisyonu ayarlanır. Yemek 

sonrası aspirasyon riski varsa baĢ 

yüksekte kalacak Ģekilde pozisyon 

verilir. (yaklaĢık 30 dakika) 

 Hastayı rahatlatmak. 

 Yemek sonrası aspirasyonu 
engellemek. 

  Kullanılan araç ve gereçler kaldırılır.  Yeniden kullanıma hazır hale getirmek. 

 Eller yıkanır.  Kontaminasyonu önlemek.  

 Beslenmesine ait gerekli kayıtlar tutulur. 
 Beslenmesine iliĢkin bilgi elde etmek. 

 Yasal dayanak oluĢturmak. 

Tablo 2.1 : Kendi beslenmesini sağlayamayan hastanın, oral yolla beslenme uygulama 

basamakları 
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2.3.1.1. Bakım Elemanının Dikkat Etmesi Gereken Noktalar 

 

Hastanın genel durumunu değerlendirmek ve beslenme açısından bağımsız 

yapabileceği becerileri tespit edip yapamadıklarına yardımcı olmak ya da yapmak; 

 

 Hastanın yemekten önce ve sonra el ve ağız bakımını yapmak,  

 Yiyeceklerin ısısını ve diyete uygun olup olmadığını kontrol etmek, 

 Hastayı yemek yeme için en uygun pozisyona getirmek, 

 Bakım elemanı kendisi besliyorsa kolay ve rahat besleyeceği pozisyonu almak, 

 Yemek yedirirken hastanın durumuna uygun iletiĢim kurmak. Örneğin görme 

engeli varsa, lokmanın verileceğini sözel olarak belirtmek, 

 Yemek yedirirken hastanın çiğnemesi ve yutması için zaman tanımak, 

 Yutma güçlüğü olan hastayı aspirasyon açısından gözlemlemek, 

 Gerektiğinde dilinin üzerine kaĢıkla akıtarak beslemek, 

 Gerektiğinde hastanın yiyecek ve içecekleri kolay alabileceği araç ve gereçler 

kullanmaktır. Örneğin su, meyve suyu vb. içirirken pipet kullanmak. 

 

2.3.2. Tüp (Sonda/Kateter) Ġle Beslenme Uygulaması 
 

 Kullanılan Araç ve Gereçler 

 

 Temiz eldiven,  

 Bir bardak su, 

 Kâğıt havlu, tedavi bezi, 

 Huni veya sondaya uyacak büyüklükte enjektör (20 / 60 ml’lik), 

 Gerektiğinde infüzyon pompası, infüzyon seti ve plastik beslenme torbası, 

 Gastrostomi tüpü adaptörü, 

 Besleyici solüsyon (oda ısısında) 

 Gazlı bez, nonalerjik flaster, sabunlu ve duru su (gastrostomi ya da 

jejunostomi yolu kullanılacaksa).  

 

Sonda ile beslenme uygulama basamakları aĢağıda verilmiĢtir. 

 

Uygulama Basamakları Uygulamanın Amacı 

 Eller yıkanır. 
 Mikroorganizmaların bulaĢmasını 

engellemek. 

 Uygulama için gerekli araç ve gereçler 

hazırlanır ve hastanın yanına getirilir. 

 Zaman kaybını önlemek. 

 Hastaya iĢlem hakkında bilgi verilir ve 

izin alınır. 
 Hasta ile iĢbirliği sağlamak. 

 Hastane ortamında ise yatak çevresine 

paravan çekilir. 
 Hastanın mahremiyetini korumak. 

 Hastaya oturur ya da fowler pozisyonu 

verilir. (Fowler pozisyon verilemiyorsa 

yatak baĢı 45
o
 yükseltilir ve sağ lateral 

pozisyon verilir.) 

 Besinlerin mideye kolay geçmesini 

sağlamak ve mide içeriğinin ağza 

gelmesini önlemek. 
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 Önerilen besin hazırlanır, son kullanma 

tarihi kontrol edilir, oda ısısında olması 

sağlanır. 

 Soğuk besin kramp ve ishale sebep 

olabileceğinden oda ısısında vermek. 

 Kateterin distal ucu altına tedavi bezi 

veya kâğıt havlu yerleĢtirilir. 
 Kirlenmeyi önlemek. 

 Eldivenler giyilir. 
 Mikroorganizmaların bulaĢmasını 

engellemek. 

 Sonda ile giysi arasındaki bağlantı 

açılır. 

 ĠĢlem kolaylığı sağlamak. 

 Enjektör sondanın distal ucuna 
yerleĢtirilir.  

 Klemp açılır, sonda ucunun midede 

olup olmadığını kontrol etmek için 

mide içeriği aspire edilir ve enjektöre 

sıvı gelip gelmediğine bakılır. 

 Midede değil ise verilen besin 

aspirasyona neden olabilir. 

 

 Sıvı geliyorsa miktarı ölçülür. 
 Gelen besin150 ml’den daha az ise 

içeriği geri verilir.  

 Midede önceki öğünden kalan besin 

miktarını kontrol etmek. 

 Midede 150 ml’den fazla besin olması 

önceki öğünde verilen besinin 

sindirilmediğini gösterir. 

Gavaj besini bolus yöntemi ile verilecekse; 

 Sondanın ucuna pistonu çıkarılmıĢ 

enjektör/huni takılır. 

 Enjektör gövdesi/huni içine gavaj 
besini konur ve 20-30 cm yukarı 

kaldırılır. 

 AkıĢ hızı enjektörün yüksekliği ile 
ayarlanır. 

 AkıĢı kolaylaĢtırmak.(Daha yükseğe 

kaldırmak akıĢı hızlandırır.) 

 

 Enjektördeki besin tam olarak 
bitmeden yeniden besinle doldurulur. 

Toplam miktar bitinceye kadar devam 

edilir. 

 Hava giriĢine engel olmak. 
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 Verilecek miktar bittikten sonra 

bebeklerde 1-2 ml, çocuklarda 10-15 

ml ve yetiĢkinlerde 20-40 ml su verilir. 

 Sonda içinde besin atıklarının kalıp 
tıkamasını engellemek. 

 Su bitmeden sonda klemplenir.  Mideye hava girmesini önlemek. 

 Mide içeriğinin geri gelmesini önlemek. 

 Enjektör çıkarılır ve yeniden 

kullanmak üzere yıkanır ve kaldırılır. 

 Kontaminasyonu önlemek. 

Gavaj besini hastaya sürekli olarak (gut Ģeklinde) verilecekse;  

Beslenme seti veya verilen besinin akıĢ hızını düzenleyen beslenme pompaları 

kullanılır. 

 Verilecek besin ısıtılmamalıdır.   Besinin bozulmasını engellemek. 

 Beslenme setinin klempi kapatılır.  Sete besin ve hava karıĢımı giriĢini 

engellemek. 

 Beslenme torbasının kapağı açılır besin 
konur ve kapağı kapatılır. 

 Besinin hava ile temas etmesini 

engellemek. 

 Beslenme torbasının üzerine, baĢlama 
tarihi ve saati, formül içeriği, 

hazırlayan kiĢinin adını içeren etiket 

yapıĢtırılır. 

 Beslenme torbaları 24 saatte bir 
değiĢtirilir.  

 Klemp açılır. Setin içindeki hava 

çıkartılır ve klemp kapatılır. 

 Mideye hava girmesini önlemek. 

Besin beslenme pompası ile verilecekse;  

 Torba pompaya yerleĢtirlir.  Besinlerin verilme hızını kontrol etmek. 

 

 Set ucu sondanın ucuna takılır.  Kapalı sistem oluĢturmak. 

 Doktor istemine göre dakikada gidecek 

besin miktarı ayarlanır. 

 Besinlerin verilme hızını kontrol etmek. 

 10-15 dakika pompanın çalıĢıp 

çalıĢmadığı gözlemlenir. 

 Beslenmenin devam edip etmediğini 

gözlemek. 

 Rahatsızlık belirtileri (bulantı, kramp 

Ģeklinde ağrı, distansiyon) gözlemlenir. 

 Beslenme toleransını belirlemek. 

 Torba içindeki besin bitmek üzere iken 
setin klempi kapatılır. 

 Sete hava girmesini engellemek. 

 Beslenme seti torbasının kapağı açılır. 

Ġçine bebeklerde 1-2 ml, çocuklarda 

10-15 ml ve yetiĢkinlerde 20-40 ml su 

konur. 

 Sondanın besin atıkları ile tıkaması ve 
kötü koku oluĢmasını engellemek. 

 Su bitmeden set ve sonda klemplenir.  Mideye hava girmesini ve mide 

içeriğinin sondadan dıĢarı akmasını 

önlemek. 
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 Gastrik sondanın açık ucu temiz gazlı 

bez ile flasterleyerek kapatılır. 

 Kontaminasyonu önlemek. 

 Nazogastrik sonda çengelli iğne ile 

hastanın omuzundan giysisine 

tutturulur. Hastanın baĢ hareketlerinin 

engellenmemesine dikkat edilir. 

 Gastrostomi sondası karına flasterle 
tespit edilir.  

 Sondanın gerilmesini ve yerinden 
çıkmasını önlemek. 

 Hastanın fowler pozisyonda (fowler 

pozisyon verilemiyorsa yatak baĢını 45  

yükselt ve sağ lateral pozisyon) 

beslenme bittikten sonra en az yarım 

saat kalması sağlanır. 

 Mide içeriğinin ağza gelmesini 

önlemek. 

 Kullanılan araç ve gereçler yerlerine 

konur. 

 Atıkları çöpe atılır. 

 Mikroorganizmaların bulaĢmasını 

engellemek. 

 Hasta distansiyon, bulantı, kusma ve 

ağrı yönünden gözlemlenir. 

 Beslenme toleransını belirlemek.  

 Beslenmenin ardından verilen gavaj 
besini, miktarı, beslenme saati, verilen 

besinin toleransı kayıt edilir. 

 Diğer bakım personelini iĢlem hakkında 

bilgilendirmek ve yasal dayanak 

sağlamak. 

Tablo 2.2 : Sonda ile beslenme uygulama basamakları 

2.3.2.1. Bakım Elemanının Dikkat Etmesi Gereken Noktalar 
 

 Nazogastrik tüp tespitinde cildi tahriĢ etmemek. 

 Tüple beslenmede, beslenme tüplerinin yerinde olup olmadığını kontrol etmek. 

 Gastrostomili hastalarda gastrostomi giriĢ yerini kızarıklık, akıntı gibi 

enfeksiyon belirtileri yönünden takip etmek. 

 Gastrostomi bölgesine günde en az bir kez aseptik tekniğe uygun olarak bakım 

yapmak.  

 Mide içeriğinin aspirasyonunu engellemek için hasta baĢını 30-45 derece yukarı 

kaldırmak. 

 Ağız bakımı yapmak. 

 Beslenme torbalarının ağzını kapalı tutmak. 

 Hastanın su ihtiyacını karĢılamak için doktor istemine göre belirlenen miktarda 

suyu her beslenme uygulamasından sonra ya da belirli aralıklarla vermek. 

 Sürekli beslenmede her 4-8 saatte bir, aralıklı beslenmede ise her beslenme 

sonrasında 25-40 ml su ile yıkamak. (Tüpün temizliğini sağlar ve tüpün 

tıkanıklığını önler.) 

 Bolus beslenmede beslenme enjektörüne çekilen ürünün yer çekimi akıĢına 

bırakılarak boĢalmasını sağlamak, ürün eklenecekse enjektör tamamen 

boĢalmadan hava gitmesi önlenerek ürün eklemek. 

 Beslenme torbaları ve setlerini 24 saatte bir değiĢtirmek.  

 Hastaya yapılan tüm giriĢimler öncesi ve sonrasında elleri aseptik tekniğe uygun 

olarak yıkamak. 

 Beslenmeye ait gerekli kayıtları tutmak. 
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2.4. Beslenmenin Değerlendirilmesi ve Kayıt Edilmesi 
 

Bakım elemanı, hastayı besledikten sonra beslenme yolunu, beslenmeyle ilgili tutum 

ve davranıĢlarını, besinleri tolere edip etmediğini, bulantı, kusma iĢtahsızlık olup olmadığını, 

aspire edip etmediğini değerlendirir ve bilgileri kayıt eder. 
 

2.5. Tüple Beslenmede Cilt Bakımı 
 

Nazogastrik ve gastrostomi tüpü ile beslenen hastaların cilt bakımlarının yapılması 

sağlanmalıdır.  
 

2.5.1. Nazogastrik Tüp Çevresi Cilt Bakımı 
 

Tüpün sabitlendiği yere cilt bakımı yapmak, tahriĢi ve enfeksiyonların geliĢimini 

azaltır. Flaster, kirlendiğinde veya kalktığında değiĢtirilir. ĠĢlemden önce ve sonra eller 

yıkanır. Flaster değiĢtirildiğinde, mümkün olduğu kadar yapıĢtırılan yer de değiĢtirilir. 

Kesinlikle krem ya da pudra kullanılmaz. Bunlar tüpe zarar verip tahriĢe neden olur ve 

enfeksiyon geliĢir.  
 

 Bakım Ġçin Gerekli Araçlar 
 

 Hipoalerjik flaster,  

 Sabun,  

 Su,  

 Temizleme bezi ve kuru havlu. 
 

Uygulama Basamakları Uygulamanın Amacı 

 Eller yıkanır. 
 Mikroorganizmaların bulaĢmasını 

engellemek. 

 ĠĢlem hakkında bilgi verilir ve izin 

alınır. 
 ĠĢ birliği sağlamak. 

 Gerekli malzemeler kolay 

ulaĢılabilecek yere konur. 
 Uygulamada kolaylık sağlamak. 

 Sabunlu su ile ıslatılmıĢ temizleme 
beziyle cilt temizlenir. 

 Enfeksiyonu önlemek. 

 Cilt temizleme bezi ile durulanıp havlu 

ile kurulanır. 
 TahriĢi önlemek. 

 Nazogastrik sonda nonalerjik flasterle 

tespit edilir.  

 Cilt, kızarıklık ya da tahriĢ yönünden 

gözlenir. 
 Problemleri erken fark etmek. 

 Eğer ciltte kızarıklık ya da tahriĢ varsa 
hemĢire ya da doktora haber verilir. 

 Erken tedaviye baĢlamak. 

Tablo 2.3 : Nazogastrik Tüp Çevresi Cilt Bakımı 
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2.5.2. Gastrostomi Tüpü GiriĢ Yeri Cilt Bakımı 
 

Gastrostomi iĢleminden sonra takılan tüp ve dokular arasındaki uyum için ilk bir hafta 

önemlidir. Bir haftalık özel bakımdan sonra gastrostomi tüpünün günlük bakımında bölgenin 

ve tüpün bakımına dikkat edilirse ağrı, kızarıklık ve enfeksiyon riski azalır. ĠĢlemden önce ve 

sonra eller mutlaka yıkanır. Aseptik tekniklere uyulur. 

  

Resim 2.4: Normal ve kızarık, enfekte bir cilt  

 Günlük Bakım Ġçin Gerekli Araçlar 

 Sabun,  

 Su,  

 Temizleme bezi / gazlı bez ve temiz havlu. 

Uygulama Basamakları Uygulamanın Amacı 

 Eller yıkanır. 
 Mikroorganizmaların bulaĢmasını 

engellemek. 

 ĠĢlem hakkında bilgi verilir ve izin 

alınır. 
 ĠĢ birliği sağlamak. 

 Gerekli malzemeler kolay ulaĢabilecek 
yere konur. 

 Uygulamada kolaylık sağlamak. 

 Tüpü hafifçe geriye çekip esneterek yara 

çevresi sabunlu su ile ıslatılmıĢ 

temizleme beziyle silinir.  Enfeksiyonu önlemek. 

 Sabunlu su ile ıslatılmıĢ temizleme 

beziyle cilt temizlenir. 

 Cilt temizleme bezi ile durulanır, havlu 

ile kurulanır. 
 TahriĢi önlemek. 

 Ciltte kızarıklık ve tahriĢ, tüp yerinde 
sızma yönünden gözlenir. 

 Problemleri erken fark etmek.  Eğer gastrostomi tüpünün etrafında 
kızarıklık, tahriĢ ya da sızma varsa 

hemĢire ya da doktora haber verilir. 

Tablo 2.4 : Gastrostomi Tüpü GiriĢ Yeri Cilt Bakımı 
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2.6. Tüple Beslenmede Tıkanıklığın Önlenmesi  
 

 Gerekli Araçlar 
 

 Enjektör (20 ml’lik),  

 Temiz içme suyu/ kaynatılmıĢ soğutulmuĢ su 

Beslenme Ģekline göre tüp aĢağıdaki aralıklarla yıkanır. 
 

 Aralıklı beslenme: Her besin uygulamasından önce ve sonra, ayrıca 

beslenmeye uzun süre ara verildiğinde 4-6 saatte bir uygulanır. 

 

 Sürekli beslenme: Her 2-4 saatte bir uygulanır. 

 

Resim 2.5: Nazogastrik sondanın yıkanması 

 ĠĢlemden önce ve sonra eller yıkanır. 

 Yıkama için yetiĢkinlerde 20 ml içme suyu, çocuklarda 10 ml kaynatılmıĢ 

soğutulmuĢ su kullanılır. Tıkanıklık varsa suyu içeri itmek için çok büyük bir 

güç kullanılmaz. Onun yerine enjektörün pistonu yumuĢak bir Ģekilde geri 

çekilir ve yeniden yıkama denenir. 

 Tıkanıklık hala sürüyorsa, tüp uzunluğu boyunca parmaklar arasında hafifçe 

sağılır. Hala sürüyorsa, tüp ılık su ya da sonda kullanarak yıkanır. 

 Problem hala sürüyorsa tüpün içine 2 ml limon suyu doldurup tüp kapatılır ve 

hemĢire ya da doktora haber verilir. 
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Tekniğine uygun olarak hastaya yemek yediriniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Hasta iĢtahını uyarmaya yönelik 

uygulamalar yapınız. 

 Odanın havalandırmasına ve 

yiyeceklerin görüntüsüne dikkat ediniz. 

 Bulantı ve kusmayı engelleyici 

uygulamalar yapınız. 

 Hastayı yiyecek miktarını azaltarak az 

ve sık aralıklarla besleyiniz. 

Kendi beslenmesini sağlayamayan hastanın oral yolla beslenmesi; 

 Enjektör aracılığı ile ağızdan beslenme 
uygulama basamaklarını maket üzerinde 

sırasıyla uygulayınız. 

 Uygulama için gerekli araç ve gereçleri 

hazırlayıp kolay ulaĢabileceğiniz yere 

yerleĢtiriniz. 

 KaĢıkla ağızdan besleme uygulama 
basamaklarını maket üzerinde sırasıyla 

uygulayınız. 

 Normal gıdalarla ağızdan besleme 

uygulama basamaklarını maket üzerinde 

sırasıyla uygulayınız. 

Kendi beslenmesini sağlayamayan hastanın sondayla beslenmesi; 

 Besini bolus yöntemi ile verme 

uygulama basamaklarını maket üzerinde 

sırasıyla uygulayınız. 

 Uygulama için gerekli araç ve gereçleri 

hazırlayıp kolay ulaĢabileceğiniz yere 

yerleĢtiriniz. 

 Besini hastaya sürekli olarak (gut 

Ģeklinde) verme uygulama 

basamaklarını maket üzerinde sırasıyla 

uygulayınız. 

 Besini beslenme pompası ile verme 

uygulama basamaklarını maket üzerinde 

sırasıyla uygulayınız. 

 Tüple beslemede cilt bakımını yapınız. 
 Tüpün günlük bakımında bölgeyi ağrı, 

kızarıklık yönünden izleyebilirsiniz. 

 Tüple beslemede tıkanıklığı önleyiniz. 
 Tüpü uzunluğu boyunca parmaklarınız 

arasında hafifçe sağabilirsiniz. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. AĢağıdakilerden hangisi, oral yolla beslenme uygulamasında oturur, yan yatıĢ veya 

baĢ yüksekte yatar pozisyon verme nedenidir? 

A) ÇalıĢma kolaylığı sağlamak 

B) Enfeksiyonu engellemek 

C) Aspirasyonu engellemek 

D) Kirlenmeyi önlemek 

E) Yemek yemeyi kolaylaĢtırmak 
 

2. AĢağıdakilerden hangisi, oral yolla beslenme sonunda su verilme amacıdır? 

A) Ağız içinde besin atıklarının kalmasını önlemek 

B) ĠĢlemi kolaylaĢtırmak 

C) Ağız ve dil yanmasını önlemek 

D) Aspirasyonu engellemek 

E) Yeterli ve dengeli beslenmesini sağlamak 
 

3. AĢağıdakilerden hangisi, oral yolla beslenmede bakım elemanının dikkat etmesi 

gereken noktalardan değildir? 

A) Yiyeceklerin ısısını ve diyete uygun olup olmadığını kontrol etmek 

B) Yemek yedirirken hastanın çiğnemesi ve yutması için zaman tanımak 

C) Yutma güçlüğü olan hastayı aspirasyon açısından gözlemlemek 

D) Gerektiğinde dilinin üzerine kaĢıkla akıtarak beslemek 

E) Hastanın diyetini ayarlamak 
 

4. AĢağıdakilerden hangisi, tüple beslenmede bakım elemanının dikkat etmesi gereken 

noktalardan değildir? 

A) Ağız bakımı yapmak 

B) Beslenme torbalarının ağzını kapalı tutmak 

C) Sürekli beslenmede her 1-2 saatte bir 25-40 ml su ile yıkamak  
D) Gastrostomi bölgesinin günde bir kez bakımını yapmak 

E) Beslenme tüplerinin, yerinde olup olmadığını kontrol etmek 
 

5. AĢağıdakilerden hangisinde, tüple beslenmede tıkanıklığın önlenmesi için yapılan 

uygulama doğru değildir? 

A) Aralıklı beslenme; her besin uygulamasından önce ve sonra yıka 

B) Aralıklı beslenme; uzun ara verilmiĢse 4-6 saatte bir yıka 

C) Sürekli beslenme; her 2-4 saatte bir yıka 

D) Yıkama için çocuklarda 10 ml içme suyu kullan 

E) Yıkama için yetiĢkinlerde 20 ml içme suyu kullan 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

 

 

 

Yemek yedirme sonrası hastaya ağız bakımı yapabileceksiniz. 
 

 

 

 

 Ağız bakımının yetersizliğinde ortaya çıkan sorunları araĢtırıp sunu 

hazırlayınız. Sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

3. HASTANIN YEMEK SONRASI BAKIMI 
 

Ağız bakımının sıklığı hastanın durumuna göre değiĢir. Uygulamalar genellikle sabah 

kahvaltısından sonra ve akĢam yatmadan önce yapılır. 

 

Ağız ve diĢ bakımının amacı ağız mukozası, diĢ, diĢ eti ve dilin temizliğini sağlamak, 

enfeksiyondan korumak, yara oluĢumunu önlemek ve hastada temizlik ve rahatlık duygusunu 

sağlamaktır.  

 

Bu amaçla yemeklerden sonra kendisi tek baĢına bakım yapamayan bireylere ağız 

bakımı verilir. Hasta yatağa bağımlı fakat ellerini kullanabiliyorsa ağız bakımı yapmasına 

yardımcı olunur. Kendisi ağız ve diĢ bakımı yapamayanlara bakım verilir. 

 

Resim 3.1: Bakımlı diĢler 

Hastanın ağız hijyeninden bakım elemanı sorumludur. Bakım elemanı;  

 

 Hastanın ne sıklıkta ve nasıl diĢ fırçaladığını, 

 DiĢ, diĢ eti ve ağız mukozasında kızarıklık, enfeksiyon gibi durumların olup 

olmadığını, 

 Kemoterapi ve oksijen tedavisi alan hastaları, 

 Oral beslenemeyen ve bilinçsiz hastaları, değerlendirerek ağız ve diĢ bakımını 

yaptırır veya yapar.  

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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 Uygulamanın Genel Amaçları 
 

 Ağız, diĢ ve diĢetlerini temizlemek, 

 Ağız içindeki kokuyu gidermek, 

 Enfeksiyon ve yara oluĢumunu önlemek varsa tedavisini sağlamak, 

 Takma diĢlerin temizliğini sağlamak, 

 Hastada temizlik ve rahatlığın oluĢmasını sağlamaktır. 
 

3.1. Ağız ve DiĢ Bakımı Uygulaması 
 

 Gerekli Araç ve Gereçler 
 

 DiĢ fırçası ve macunu, 

 DiĢ ipi, 

 Bir bardak soğuk ve ılık su, 

 Böbrek küvet, 

 Kâğıt havlu, 

 Su geçirmez örtü/ havlu, 

 Eldiven, 

 Protez diĢler için kutu, 

 Dudaklar için yağlı krem. 
 

Uygulama Basamakları Uygulamanın Amacı 

 Hastaya yapılacak uygulama hakkında bilgi 

verilir. 
 ĠĢ birliği  sağlamak ve onay almak. 

 Eller yıkanır, kurulanır ve eldiven giyilir.  Kontaminasyonu engellemek. 

 Bakım için hazırlanan malzemeler kolay 
ulaĢılabilecek bir yere konur. 

 Uygulamada zaman kaybını 
önlemek. 

 Hastanın ağız içine bakarak değerlendirme 

yapılır. 
 Ağız içini değerlendirmek. 

 Gerekli durumda yatak etrafına paravan 
veya perde çekilir. 

 Hastanın mahremiyetini korumak. 

 ÇalıĢılacak taraftaki yatak kenarlıkları 
indirilir. Yatak baĢı yükseltilir. Hastaya 

fowler ya da semi fowler (oturur ya da yarı 

oturur) pozisyonu verilir. 

 Hastanın aspire etmesini önlemek ve 

rahat çalıĢabilmek. 

 Hastanın çenesinin altına su geçirmez örtü 

veya havlu yerleĢtirilir. 
 Hastanın giysilerinin kirlenmesini 

önlemek.  

 Protez diĢleri varsa çıkarılır, kap içine 
konur. 

 

Ellerini kullanabiliyorsa; 

 Böbrek küvet hastanın çenesinin altına 
gelecek Ģekilde, su geçirmez örtünün 

üzerine yerleĢtirilir, böbrek küveti tutması 

sağlanır.  

 Ağız içindeki sıvıyı boĢaltmak. 
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 DiĢ fırçasının üzerine nohut büyüklüğünde 
macun sürülür. 

 DiĢlerin temizliğini sağlamak. 

 Diğer eline fırçayı verip diĢlerini 

fırçalaması sağlanır. 

 Güven duygusunun oluĢmasını 

sağlamak. 

 

Ellerini kullanamıyorsa; 

Bakım elamanı fırçalama iĢlemini yapar. 

 Fırçalama ön diĢ eti hizasından ağız 

boĢluğuna doğru baĢlanır. 

 Fırçalama yumuĢak ve daireler çizecek 
biçimde, ön diĢlerden arka diĢlere doğru 

yapılır. 

 DiĢ eti çekilmesini önlemek. 

 DiĢ etlerine masaj yaparak 
beslenmesini sağlamak. 

 

 DiĢlerin iç yüzeyleri diĢ eti hizasından ağız 

boĢluğuna doğru fırçalanır. 

 DiĢlerin çiğneme yüzeyleri fırçayı düz 
olarak ileri geri hareket ettirilerek fırçalanır. 

 DiĢlerin iç yüzeylerinde kalan yemek 
artıklarını temizlemek. 

 

 Dil yüzeyi fırçalanır.  Bakteri plağı ve yiyecek artıklarının 

yoğun olduğu dili temizlemek. 

 

 Fırçalama iĢlemi bittikten sonra ağzı 1-2 

kez çalkalatıp böbrek küvete sıvıyı 

boĢaltması söylenir. Fırçalama süresi 

ortalama 3-4 dakikadır. 

 Ağız temizliğini sağlamak. 

 



 

 37 

DiĢ ipi Kullanılacaksa; 

 Ellerini kullanabiliyorsa diĢ ipi eline verilir. 

Kullanamıyorsa bakım elamanı uygular. 

 DiĢ ipinin kullanılıĢı; 

30- 40 cm kadar diĢ ipi alınır. DiĢ ipi, her 

iki elin iĢaret parmağına dolanarak ve baĢ 

parmağın yardımıyla kullanılır. 

 DiĢ ipinin kolay kullanımını 
sağlamak. 

 

 DiĢ ipinin bir bölümü bir elin orta 
parmağına, diğer ucu da diğer elin orta 

parmağına dolanır. Ġpin bir bölümü (3-4 cm) 

ortada kalmalıdır.  

 DiĢ ipinin diĢ aralarına yerleĢmesini 
kolaylaĢtırmak. 

 

 Ortada kalan ip iĢaret parmağı ile geriye 

doğru itilir. DiĢ ipi diĢlerin arasından yavaĢ 

hareketlerle ve kontrollü olarak geçirilir.  
 

 DiĢ aralarında kalan yemek 
artıklarını çıkarmak. 

 

 DiĢetini yaralayacak ani ve sert 
hareketlerden kaçınılmalıdır. DiĢin üzerinde 

ipi c harfi çizecek Ģekilde ileri-geri, yukarı-

aĢağıya hareket ettirerek diĢlerin ara yüzü 

temizlenir. 

 DiĢ ipi kullanımını kolaylaĢtırmak. 
 Ağız içi enfeksiyonları engellemek. 

 

 Hastanın ağzını su ile çalkalatıp böbrek 

küvete sıvının boĢaltması sağlanır. 

 Ağızda kalmıĢ olan besin artıklarını 
temizlemek. 

 Ağız, kâğıt havlu ile silinir. Böbrek küvet 

ve çenesinin altındaki bez/ havlu alınır.  
 Ağız çevresini kurulamak. 

 Dudaklar kuru ise nemlendirici sürülür.  Dudakların çatlamasını önlemek. 

 Uygun pozisyon verilir.  Bireyi rahatlatmak. 

 Eldivenler çıkarılır. Malzemeler temizlenir  Sonraki kullanıma hazır 
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ve yerlerine kaldırılır.  bulundurmak. 

 Eller yıkanır. Yapılan uygulama kayıt edilir.  Ekip üyelerine bilgi vermek ve yasal 

dayanak oluĢturmak. 

Tablo 3.1 : Ağız ve DiĢ Bakımı Uygulaması 

3.1.1. Protez DiĢlerin (takma diĢler) Bakımı 
 

Protezi olan hastalarda, protez altındaki yiyecek artıkları ve dokularda geliĢen 

enfeksiyon nedeniyle ağız kokusu oluĢabilir. Yiyecek artıkları diĢlerde çürüme, diĢ eti 

hastalıkları, ağız kokusu ve enfeksiyona neden olur. Bu nedenle ağzın ve protezlerin düzenli 

olarak bakımı gerekir. 

 

Takma diĢler her yemekten sonra fırçalanmalıdır. DiĢ etlerinde geliĢebilecek 

enfeksiyondan korumak ve yiyecek artıklarının oluĢturacağı kötü kokuları önlemek için 

günlük bakım yapılmalıdır. 

 

Protezler, gece yatmadan önce çıkartılır, fırça ile temizlenir ve gece temizliğinden 

sonra içinde su bulunan, ağzı kapaklı kapta saklanır. Uzun süre takılmayacaksa 

temizlendikten sonra gaz bezi içine sarılarak kaldırılır. 

 

Resim 3.2: Protez saklama kabı 

Protez diĢler çıkartıldıktan sonra diĢ etleri, dil ve yumuĢak damak, yumuĢak diĢ 

fırçası, ucu süngerli ağız temizleme çubuğu veya gaz bezi sarılı dil basacağı ile temizlenir. 

Ağızda aynı zamanda diĢ varsa onların temizliği de sağlanır. Ağzına su verilerek çalkalatılır 

ve böbrek küvete boĢaltması sağlanır. 
 

Kendisi yapamayan ve ellerini kullanamayan hastalarda protez bakımı, bakım elemanı 

tarafından yapılır. Protez diĢler gazlı bez ya da kâğıt peçete yardımı ile çıkarılıp diĢ macunu 

ve suyla temizlenir. Ağız temizliği de yapılıp önce üst sonra alt protezler takılır.  
 

 Uygulamanın Genel Amaçları 
 

 Ağız kokusunu gidermek, 

 Ağızda oluĢabilecek enfeksiyonu önlemek, 

 Hastanın ağız temizliğini ve rahatlığını sağlamaktır. 
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 Gerekli Araç ve Gereçler 
 

 DiĢ fırçası,  

 DiĢ macunu, 

 Dil basacağı ( abeslank) / ucu süngerli ağız temizleme çubuğu, 

 Ġçinde su bulunan protez kabı, 

 Bir bardak su, 

 Gaz bezi, 

 Havlu / tedavi bezi muĢambası, 

 Böbrek küvet, 

 Atık torbası, 

 Eldiven. 
 

Uygulama Basamakları Uygulamanın Amacı 

 Eller yıkanır, kurulanır ve eldiven giyilir. 
 Kontaminasyonu engellemek. 

 Bakım için hazırlanan malzemeler kolay 
ulaĢılabilecek bir yere konur. 

 Uygulamada kolaylık sağlamak. 

 Hastaya yapılacak uygulama hakkında 

bilgi vererek izin alınır. 
 ĠĢ birliği yapmak ve onay almak. 

 Hasta ellerini kullanabiliyorsa protezini 

çıkartması istenir. Kullanamıyorsa gaz 

bezini baĢ ve iĢaret parmaklarına sararak 

protezler çıkartılır. 

 Protezlerin çıkarılmasını sağlamak. 

 Temizleme iĢlemini yapmak için protezler, 

içinde su bulunan kaba konur. 
 Protezlerin temizliğini sağlamak. 

 DiĢ fırçasına macun konarak diĢ fırçalama 
tekniğine uygun Ģekilde protezler fırçalanır 

ve su ile durulanır.  

 Protezlerde plak ve leke oluĢumunu 
önlemek ve temizliğini sağlamak. 

 Protezler ağzı kapaklı, içinde su bulunan 

kapta saklanır. 
 Protezlerin bozulmasını önlemek. 

 Hasta çenesinin altına tedavi bezi ve 

muĢambası yerleĢtirilir, üzerine böbrek 

küvet konur. 

 Kirlenmeyi önlemek. 

 Hasta diĢ etleri, dili ve yumuĢak damağı, 

yumuĢak diĢ fırçası veya gaz bezi sarılı dil 

basacağı ile temizlenir. Ağızda aynı 

zamanda diĢ varsa onların temizliği de 

sağlanır. Ağzına su verilerek çalkalatılır ve 

böbrek küvete boĢaltması sağlanır. 

 Ağız temizliğini sağlamak. 

 Böbrek küvet, tedavi bezi ve muĢambası 
kaldırılır, hastanın ağzı havlu ile kurulanır.  

 Hastanın protezleri takılır.  Hastanın rahatlamasını sağlamak. 
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 Eldivenler çıkartılır. Kullanılan 

malzemeler temizlenip kaldırılır.  

 Sonraki kullanıma hazır 
bulundurmak. 

 Eller yıkanır ve yapılan uygulama kayıt 

edilir.  

 Sağlık personeline bilgi vermek ve 

yasal dayanak oluĢturmak. 

Tablo 3.2 : Protez DiĢlerin Bakım Uygulaması 

3.1.2. Özel Ağız Bakımı 
 

Hastalıklar (kanser, diyabet vb.), bazı ilaçların yan etkileri ve vücut direncinin 

düĢmesine bağlı olarak ağız mukozasında yara, enfeksiyon, kötü koku ve hastada iĢtahsızlık 

oluĢturabilir. Bu durumda özel ağız bakımı yapılmalıdır. 
 

Bilinçsiz hastalarda, ağız yolu ile beslenememe, ağız yolu ile solunum yapma, oksijen 

tedavisine bağlı ağız mukozasında kuruma ve yutma refleksinin zayıf ya da olmaması 

nedeniyle ağızda biriken tükürükte bakteri üreyebileceğinden ağız bakımı önemlidir.  
 

Özel ağız bakımı için kullanılacak solüsyona ve sıklığına ağızda görülen probleme 

göre doktor karar verir. Doktorun istediği bir solüsyon yoksa bir litre kaynatılmıĢ suya iki 

tatlı kaĢığı (9 gr) sodyum bikarbonat konularak hazırlanmıĢ solüsyon kullanılır. 
 

Hasta bilinçliyse ve ağız kokusu varsa ağız bakımı yemeklerden yarım veya bir saat 

önce yapılır. Uygulama yaparken hasta ile etkili iletiĢim kurulur. Çünkü iletiĢim yoluyla 

hastalara ilgi, güven, cesaret, saygı, içtenlik ve destek olma gibi mesajlar iletilir. Ağız bakımı 

verilirken ağız içinde beyaz renkte kabuklanma (mantar enfeksiyonu) varsa kabukları 

yerinden kaldırmamak gerekir. Kabuklar kaldırılırsa tahriĢ oluĢur bu durum derin 

enfeksiyonların oluĢmasına neden olabilir. 
 

 Uygulamanın Genel Amaçları 

 Ağız içindeki enfeksiyonları ve yaraları tedavi etmek, 

 Ağız kokusunu gidermek ve hastanın iĢtahının açılmasını sağlamaktır. 
 

 Gerekli Araç ve Gereçler 

 Doktorun önerdiği solüsyonlar veya sodyum bikarbonatlı solüsyon, 

 Eldiven, 

 Antiseptik solüsyon, 

 Gaz bezi sarılmıĢ abeslantlar veya ağız bakım çubukları, 

 Solüsyon kabı, 

 Gaz bezi, 

 Böbrek küvet, 

 Yüz havlusu/ tedavi bezi ve muĢambası, 

 Kâğıt havlu, 

 Kirli kabı, 

 Nemlendirici,  



 

 41 

 

Resim 3.2: Özel ağız bakımında kullanılan malzemeler 

Uygulama Basamakları Uygulamanın Amacı 

 Hastaya yapılacak uygulama hakkında 

bilgi verilir. 

 Hasta ile iĢ birliği yapmak. 

 Hastanın onayını almak. 

 Eller yıkanır, kurulanır ve eldiven giyilir.  Kontaminasyonu engellemek. 

 Bakım için hazırlanan malzemeler kolay 
ulaĢılabilecek bir yere konur. 

 Uygulamada kolaylık sağlamak. 

 Gerekirse paravan veya perde çekilir.  Engellinin mahremiyetini korumak. 

 Uygulama yapılacak taraftaki yatak 
kenarlığı indirilir. 

 Yatağın baĢı yükseltilir ve hastanın 

durumu uygunsa baĢı yana doğru çevrilir. 

 Uygulamada  kolaylık sağlamak. 

 Göğsün üzerine tedavi bezi ya da havlu 

serilir ve çenesinin altına böbrek küvet 

yerleĢtirilir. 

 Engellinin giysilerinin kirlenmesini 

önlemek. 

 Ağzını açması istenir. Hastanın protezi 

varsa çıkartılır. 
 Uygulama yapmak. 

 Bilinçsiz / felçli hastalarda bir elle alt çene 

kemiğine bastırarak hastanın ağzı açılır. 

Tekrar kapanmasını önlemek için dil 

basacağın ucu azı diĢlerin üzerine gelecek 

Ģekilde yerleĢtirilir. 

 Ağzın kolay açılmasını sağlamak. 

 Gaz bezi sarılmıĢ dil basacakları / ağız 

temizleme çubukları hazırlanmıĢ 

solüsyona batırılır. Gaz bezinin emdiği 

fazla solüsyonu, solüsyon kabının kenarına 

bastırılarak akıtılır. 

 Uygulamayı seri biçimde yapmak. 

 Silme iĢlemi için aĢağıdaki sıra 

izlenmeli; 

 Önce üst çenenin bir tarafındaki arka 

diĢlerden çene orta diĢlerine kadar, 

 Üst çenenin diğer tarafındaki arka 

diĢlerden çene orta diĢlerine kadar, 

 Alt çenenin bir tarafındaki arka 

diĢlerden çene orta diĢlerine kadar, 

 Alt çenenin diğer tarafındaki arka 

 Ağız içinin tamamını temizlemek. 
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diĢlerden çene orta diĢlerine kadar, 

 Sağ yanak içleri, 

 Sol yanak içleri, 

 Damak 

 Dil üzeri. 

 Dil basacağı ucundaki gaz bezinin her iki 
yüzeyi yalnız bir bölge için kullanılır. 

 Bir bölgeden diğerine geçtiğinde yeni bir 
dil basacağı kullanır. 

 Kontaminasyonu engellemek. 

 

 Hasta bilinçsiz ise ağız içinde biriken sıvı 

aspire edilir. 

 Hastanın bilinci açıksa böbrek küvete 

tükürmesi söylenir. 

 Solunum yoluna kaçmasını 
engellemek. 

 Kullanılan solüsyonun özelliğine göre ağız 

içinin durulanması gerekiyorsa;  

 Hasta bilinçsiz ise duru su kullanarak 

silme iĢlemi için izlenen sıra uygulanır. 

Ağız açmak için kullanılan dil basacağı 

çıkarılır. 

 Hastanın bilinci açıksa duru suyla ağız 

çalkalanıp böbrek küvete tükürmesi 

söylenir. 

 Ağız içi temizliğini sağlamak. 

 Ağız çevresi kâğıt havlu ile silinir ve 

böbrek küvet alınır. 
 Ağız çevresi temizliğini sağlamak. 

 Dudaklara nemlendirici sürülür. Hastaya 

uygun pozisyon verilir. 
 Dudaklarda çatlamayı önlemek. 

 Eldiven çıkarılır. Kullanılan malzeme 

ortamdan uzaklaĢtırılır. 

 Mikroorganizmaların yayılmasını 

önlemek. 

 Eller yıkanır. Yapılan uygulama kayıt 
edilir. 

 Sağlık personeline bilgi vermek ve 

yasal dayanak oluĢturmak. 

Tablo 3.3 : Özel Ağız Bakımı Uygulaması 

3.1.3. Nazogastrik Tüple Beslenenlerde Ağız Bakımı 
 

Nazogastrik tüp nedeniyle hasta ağız solunumu yapar. Yemek yiyemediği için daha az 

tükürük salgılar. Sonuçta kuru bir ağız, paslı bir dil ve çatlak dudaklar ortaya çıkar. Bu 

nedenle hastaların, odası nemlendirilir. Hastanın rahatı ve emniyeti için ağız ve burun 

temizliğine özen gösterilir. DiĢlerin günde 3-4 kez fırçalatılması ve ağzın sık sık bir ağız 

antiseptiği ya da oldukça dilüe edilmiĢ limonlu su ile çalkalatılması meydana gelen kuruluğu 

ve rahatsızlığı giderir. Hastanın diĢ etlerine masaj yapması ve ağzına sprey Ģeklinde su 

püskürtmesi de önerilmektedir. Hastanın durumu uygunsa sakız çiğnemesine izin 

verilmelidir.  
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Hastalara ağız bakımı yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Ağız ve diĢ bakımı uygulama 
basamaklarını maket üzerinde 

uygulamalı gösteriniz. 

 Poster, Ģema vb. araçlardan 

yararlanabilirsiniz.  

 Protez diĢlere bakım uygulamasını 
maket üzerinde uygulamalı gösteriniz. 

 Özel ağız bakımı uygulamasını maket 
üzerinde uygulamalı gösteriniz. 

 Nazogastrik tüple beslenenlere ağız 

bakımı uygulamasını maket üzerinde 

uygulamalı gösteriniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi, ağız ve diĢ bakımının amacı değildir? 

A) Ağız mukozasının temizliğini sağlamak 

B) DiĢlerin temizliğini sağlamak 

C) Dilin temizliğini sağlamak  

D) Enfeksiyonu sağlamak  

E) Kirin birikmesini önlemek 
 

2. AĢağıdakilerden hangisi, bilinçli hastada özel ağız bakımı yapılma nedenidir? 

A) Ağız kokusunun olması 

B) Yemeklerden sonra ağzı temizlemek  
C) Çatlak dudak 

D) Dilin temizliğini sağlamak  
E) Tükürük salgısının azlığı 

 

3. Özel ağız bakımında sodyum bikarbonatlı solüsyon hazırlarken kullandığınız ölçü, 

aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Bir litre kaynatılmıĢ suya iki çay kaĢığı sodyum bikarbonat 

B) Bir litre kaynatılmıĢ suya bir tatlı kaĢığı sodyum bikarbonat 
C) Bir litre kaynatılmıĢ suya iki tatlı kaĢığı sodyum bikarbonat 

D) Bir litre kaynatılmıĢ suya bir tatlı kaĢığı sodyum bikarbonat 
E) Bir litre kaynatılmıĢ suya iki çorba kaĢığı sodyum bikarbonat 

 

4. AĢağıdakilerden hangisi nazogastrik tüple beslenenlerde görülmez? 

A) Tükürük salgısının azlığı 
B) Burundan solunum 

C) Ağız kuruluğu 

D) Paslı dil 
E) Çatlak dudak 

 

5. AĢağıdakilerden hangisi, özel ağız bakımı yapılma nedenlerindendir? 

A) Hastalıklar (kanser, diyabet vb.)  

B) Bazı ilaçların yan etkileri 
C) Vücut direncinin düĢmesine bağlı ağız mukozasında yara  

D) Enfeksiyon, kötü koku ve hastada iĢtahsızlık 

E) Hepsi 
 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 
1. (   ) Hasta odalarında güneĢten yeterince faydalanabilmek için pencerelerin ve 

perdelerin uygun olması gerekir. 
 

2. (   ) Doğal havalandırma, kapı ve pencereler karĢılıklı açılarak yapılan 

havalandırmadır. 
 

3. (   ) Hasta odalarında vazoda çiçek bulunuyorsa suyunun 3 günde bir değiĢtirilmesi 

kötü kokuların önlenmesi için yapılan uygulamalardandır. 
 

4. (   ) Hasta odalarında ısı, ortalama 18-22 
0
C’dir. 

 

5. (   ) Diyet hastaya özgü ayarlanmamalıdır. 
 

6. (   ) Beslenmede ağız yoluyla gıda almak en iyisidir.  
 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 
 

7. …………  ……….. , yüksekliği ayarlanabilen, tekerlekli, yatak üzerinde kolay 

hareketiyle yemek yemeyi kolaylaĢtırır. 
 

8. Oral-motor ve    . . . . . .     . . . . . . . . .  olanlarda sıvı ya da katı gıda alımında 

aspirasyon, nazogastrik, gastrostomik ya da jejunostomik tüp yerleĢtirilme sebebidir. 
 

9. Yutma güçlüğü olan hasta  . . . . . . . . açısından gözlemlenir. 
 

10. Bilinçsiz / felçli engellilerde ağız bakımı vermek için alt çene  . . . . . . .    . . . . . . . 

hastanın ağzı açılır. 
 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 
 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 E 

2 C 

3 A 

4 A 

5 C 
 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 A 

3 E 

4 C 

5 D 
 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 A 

3 C 

4 B 

5 E 
 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 Doğru 

3 YanlıĢ 

4 Doğru 

5 YanlıĢ 

6 Doğru 

7 Yemek Masası 

8 Yutma 

Bozukluğu 

9 Aspirasyon 

10 Kemiğine 

Bastırarak 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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