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MODÜLÜN AMACI

MODÜLÜN
ÖĞRENME
KAZANIMLARI

Öğrenciye; gebe ve emziklilerde, bebek ve çocuklarda,
yaĢlılarda, zayıf ve ĢiĢman kiĢilerde, yanıklarda, alerji
durumunda beslenme ilkelerini ayırt etme ile ilgili bilgi ve
becerileri kazandırmaktır.
1. Gebe ve emzikli beslenme ilkeleri doğrultusunda gebe ve
emziklilerde beslenme ilkelerini ayırt edebileceksiniz.
2. Yeterli ve dengeli beslenmenin sağlıklı büyüme geliĢmeye
etkisinin farkında olarak bebek ve çocuklarda besleme
ilkelerini ayırt edebileceksiniz.
3. YaĢlılıkta ortaya çıkan sağlık sorunlarının beslenme ile
iliĢkisinin bilincinde olarak yaĢlılarda beslenme ilkelerini
ayırt edebileceksiniz.
4. YanlıĢ beslenmenin doğuracağı sorunların farkında olarak
zayıf ve ĢiĢman kiĢilerde beslenme ilkelerini ayırt
edebileceksiniz.
5. Yanıklı hastalarda yara iyileĢmesi açısından beslenmenin
öneminin farkında olarak yanıklarda beslenme ilkelerini ayırt
edebileceksiniz.
6. Besin alerjisinin kiĢiye vereceği zararların farkında olarak
alerji durumunda beslenme ilkelerini ayırt edebileceksiniz.

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam: Sınıf, teknik laboratuvar, mutfak, yemekhane.
Donanım: Besinler ve mutfak ekipmanları

ÖLÇME VE
DEĞERLENDĠRME

Modülün içinde yer alan, her faaliyetten sonra verilen ölçme
araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi kendinizi
değerlendireceksiniz.
Öğretmen, modülün sonunda, size ölçme aracı (test, çoktan
seçmeli, doğru yanlıĢ, vb.) kullanarak modül uygulamaları ile
kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek değerlendirecektir.
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GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci,
Her hücremiz besin öğelerinden oluĢmaktadır. Sağlıklı yaĢam ve sağlıklı nesiller için
insanların içinde bulundukları durumlarına uygun olarak beslenmeleri gerekmektedir.
Gebelik ve emzirme dönemlerinde annelerin doğru beslenmesi hem annelerin hem de
bebeklerin sağlıklı olmalarını sağlayacaktır.
Bebeklik, çocukluk ve ergenlik dönemlerinde hem akıl hem de beden sağlığının tam
büyüyüp geliĢebilmesi için yeterli ve dengeli beslenmeye ihtiyaç vardır. Zayıflık, ĢiĢmanlık,
yanık gibi özel durumlarda kiĢiye özel beslenme programları düzenlenerek birçok sağlık
problemi önlenebilmektedir.
YaĢlılara, metabolik hastalığı olanlara ve besin alerjisi bulunan insanlara, durumlarına
uygun beslenme planları yapılarak sağlıklarının korunması ve sürdürülmesi mümkün
olabilmektedir. Bütün bu konularda siz sağlık çalıĢanlarının yardımına önemli ihtiyaç
duyulmaktadır. Bu yardımı yeterince yapabildiğiniz zaman baĢarınız ve güveniniz artacaktır.
Bu modül ile özel durumlarda beslenmede temel bilgi ve becerilerin kazandırılması
amaçlanmıĢtır. Bu temel bilgi ve becerileri kazanarak ailenize, çevrenize ve topluma daha
faydalı hizmetler üretebileceksiniz.
Böylece sağlık ekibinin bir üyesi olarak mesleğinizi baĢarıyla yapmanın huzurunu ve
mutluluğunu yaĢayacaksınız.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1

ÖĞRENME KAZANIMI

Gebe ve emzikli beslenme ilkeleri doğrultusunda gebe ve emziklilerde beslenme
ilkelerini ayırt edebileceksiniz.

ARAġTIRMA




Bir aile sağlığı elamanı veya beslenme uzmanı ile gebe ve emziklilerde
beslenmenin önemini görüĢünüz, öğrendiklerinizi sınıfta açıklayınız.
Gebe ve emziklilerde ortaya çıkan beslenme sorunlarını ayrı ayrı liste haline
getirerek sınıf panosuna asınız.
Gebe ve emzirme döneminde enerji ve besin ögesi ihtiyaçlarını tablo haline
getirerek sınıf panosuna asınız.

1. GEBELĠK VE EMZĠRME DÖNEMĠNDE BESLENME
Gebelikte fetüs, anneden aldığı besinlerle büyür. Emzirme döneminde annenin
salgıladığı sütteki enerji ve besin öğeleri, annenin aldığı besinlerden ve vücudundaki
depolardan sağlanır. Bu sebeple gebelikteki ve emziklilikteki beslenme, normal zamandaki
bir kadının beslenmesinden farklı olmalıdır.

1.1. Gebelikte Beslenme
Gebeliğin ve emzikliliğin gerektirdiği gıdaların karĢılanması, hem annenin sağlıklı
yaĢaması hem de fetüsün ve bebeğin normal büyüyüp geliĢmesi için önemlidir.

1.1.1. Gebelikte Beslenmenin Önemi
Gebelikte doğru beslenme hem fetüsün iyi geliĢmesi hem de annenin sağlığı açısından
hayati önem taĢır. Gebelik dönemindeki beslenme, bebeğin beyin geliĢimi ve sağlığı
açısından çok önemlidir. Ülkemizde her yıl çok sayıda bebeğin düĢük doğum ağırlığı ile
dünyaya gelmesinin nedenlerinden biri de gebe kadınlarda görülen beslenme
bozukluklarıdır.


Gebelik döneminde annenin yetersiz ve dengesiz beslenmesi sonucu
annede;

Kansızlık,

Tansiyon problemleri,

Vücutta su tutulması,

Yorgunluk,

DiĢ kayıpları,

Kemik hastalıkları gibi rahatsızlıklar meydana gelir.
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Bebeklerde ise;

Ölü doğuma,

Erken doğuma,

DüĢük ağırlıklı doğuma,

Fiziksel ve zihinsel geliĢim geriliği görülmesine yol açar.



Yukarıdaki sebeplerden dolayı gebelerin günlük beslenmesinde;

Fetüsün kemik, göz ve diĢlerinin geliĢimi için süt ve süt ürünleri
tüketilmelidir.

Fetüsün kas, kan ve beyin geliĢimi için et, süt, süt ürünleri, kuru
baklagiller ve yumurta tüketilmelidir.

Vitamin ihtiyacı için meyve ve sebze tüketilmelidir.

1.1.2. Gebelikte Ortaya Çıkan Beslenme Sorunları







Gebelikte artan enerji ve protein ihtiyacının yeterince karĢılanamadığı
durumlarda gebenin zayıflaması ve vücut savunmasının yetersiz kalması söz
konusudur.
Gebelikte ĢiĢmanlık, karbonhidrat ağırlıklı diyetle beslenenlerde görülür.
Diyette fazla tuz alımı vücutta ödem oluĢumu ve tansiyon yükselmesi gibi
sorunlara yol açabilir.
Kalsiyum ihtiyacının karĢılanmaması, gebelerde diĢ çürümelerine ve
osteomalasia (kemiklerde yumuĢama) gibi hastalıklara sebep olur.
Gebelikte yetersiz iyotla beslenen kadınlarda guatr hastalığı, bebekler de ise
fiziksel ve mental geliĢim bozuklukları daha fazla görülür.
Gebelikte demir eksikliği anemisi sık görülmektedir. Annede demir eksikliği
varsa, fetüs demir ihtiyacını anneden karĢıladığı için büyüme ve geliĢmesinde
problemler oluĢabilir.

1.1.3. Gebe Kadının Enerji ve Besin Ögesi Gereksinimleri
Gebeliğin ilk üç ayında az olan enerji ihtiyacı sonraki dönemlerde artarak devam eder.
Bu dönemde bulantı, kusma, iĢtahsızlık, bazı yiyeceklere karĢı aĢırı istek, bazılarına karĢı ise
tiksinti geliĢebilir. Uzun süren ve Ģiddetli geçen aĢermeler gebelikte beslenmeyi olumsuz
yönde etkiler. Böyle durumlarda, Bu gebenin artan besin ihtiyacının karĢılanmasında aĢerme
önemli bir engeldir.
Gebenin diyetine günlük normal zamandaki ihtiyacından 150-250 kalori daha fazla
enerji eklenmesi gerekir. Gebelikten dolayı diğer vitamin ve minerallere olan ihtiyaç da
artar. Bunun yanı sıra 20 g protein, 15-20 mg demir, 500 mg kalsiyum günlük ihtiyacın
karĢılanması için diyete ilâve edilir.
Gebelik boyunca, gebenin ortalama 9-12 kg ağırlık kazanması gerekir. Ancak, gebelik
baĢlangıcında zayıf olan gebelerin 12-18 kg, ĢiĢman olanların ise 7-11 kg ağırlık kazanmaları
gerekir. Sağlıklı bir gebelik için günde en az 8–10 bardak su içilmelidir
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1.1.4. Gebelikte Tüketilmesi Zararlı Maddeler
Sağlıklı bir gebelik geçirmek için tatlılar, Ģekerlemeler, gazlı içecekler, fastfood
yiyecekler, kızartmalar kahve ve/veya çay tüketilmemelidir.


Gebelik döneminde sigara kullanan kadınlarda görülen sorunlar:

Erken doğum riski,

DıĢ gebelik,

Hipertansiyon,

Doğum öncesi plasentanın ayrılması,

Su kesesinin erken açılması,

Ani bebek ölümü sendromu,

DüĢük riskinde artma,

Lohusalıkta süt miktarının azalması,

Bebekte bronĢit riski,

Ġdrar yolu anomalileri,

Gebelik zehirlenmesi riski oluĢabilmektedir.

Gebelikte kullanılan alkol, düĢük (abortus), ölü doğum, bebekte geliĢme geriliği,
çeĢitli baĢ ve yüz geliĢim kusurları ve zekâ geriliği gibi istenmeyen durumların oluĢmasına
neden olabilmektedir
Gebelikte kullanılan bütün ilaçlar fetüse zarar verebilmektedir. Ġlaçlar doktor önerisine
göre alınmalıdır. Yapay tatlandırıcılar fetüse olumsuz etki yaptığından gebelikte ve
emziklilikte kullanılmamalıdır.

1.1.5. Gebelik Dönemine Özel Beslenme Ġlkeleri
Gebe kadının gebelikten dolayı gerekli enerji ve besin öğesi ihtiyaçlarının
karĢılanabilmesi için beslenme ilkelerine özen göstermesi gerekir.


Bu dönemdeki beslenme ilkeleri Ģunlardır:

Bir su bardağı kadar süt veya yoğurt, 2-3 kibrit kutusu kadar peynir veya
1-2 kaĢık çökelek tüketilebilir. Çorbalar içinde de sütlü çorba veya
yoğurtlu çorba tüketilebilir.

Bir adet yumurta veya yeteri kadar et, tavuk, balık tüketilebilir. Bu
besinler tüketilemiyorsa

kuru baklagil içerikli yemekler ve çorbalar tüketilebilir.

Yemeklerle birlikte C vitamini yönünden zengin sebzeler (maydanoz,
kıvırcık, lahana, biber, domates, karnabahar vb.) meyveler (kuĢburnu,
portakal, mandalina, elma, Ģeftali vb. ) ve taze meyve suları
tüketilmelidir.

Sebzelerin ve kuru baklagillerin haĢlama sularının dökülmesi vitamin ve
mineral kayıplarına neden olacağı için haĢlama suları dökülmemelidir.
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Yemeklerde iyotlu tuz kullanılmalı. Yüksek tansiyon (hipertansiyon)
varsa yemekler tuzsuz veya az tuzlu piĢirilmelidir.
Yemekler azar azar ve sık sık tüketilmelidir.
Satın alınırken taze besinler tercih edilmelidir.
Konserve, beklemiĢ besinler ve hazır besinler yerine taze ve doğal
besinlerin tüketilmesine özen gösterilmelidir.
Besin çeĢitliliğine önem verilmelidir. Bu Ģekilde birçok vitamin ve
mineralin vücuda alınması mümkün olacaktır.
Sıvı alımı asla ihmal edilmemeli ve günde en az 8-10 bardak su içilmelidir.

Etkinlik 1: Gebelik döneminde önerilen örnek günlük besin öğeleri nelerdir?
AĢağıdaki tablaya yazınız. Miktarlarını tablodaki boĢ sütuna yazınız.
Besin çeĢitleri

Besin
Süt ve süt ürünleri
Et, yumurta, kuru baklagiller
Taze sebze ve meyveler
Tahıllar
Yağlar
ġekerler



Gebe beslenmesinde dikkat edilecek hususlar Ģunlardır:

Yemekler sık ve az tüketilmeli,

Sindirimi güç gıdalar tüketilmemeli,

Bol su içilmeli,

Posalı gıdalar tüketilmeli,

Hazır gıda ve gazlı içecekler tüketilmemeli,

Fazla tuzlu, baharatlı, Ģekerli, yağlı hamurlu yiyecekler tüketilmemeli,

D vitamini ihtiyacı için güneĢ ıĢığından yararlanılmalı,

Uzun süre aç kalınmamalı,

Hekimin vereceği kan yapıcı (demir) ve vitamin hapları düzenli olarak
kullanılmalı,

Gebelik boyunca 9–12 kilodan fazla kilo alınmamalıdır.

Çoğul gebeliklerde ( tekil gebelikte toplam 2500 kalori) annenin besin ihtiyacı, tekil
gebeliklere göre 300 kalori/gün daha fazla olmalıdır.
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Gebelikte yararlı besinler:

Süt, yoğurt, peynir,

YeĢil yapraklı sebzeler,

Yağsız kırmızı et,

Tavuk eti,

Sardalya,

Kepekli ekmek.

1.2. Emzirme Döneminde Beslenme
Gebelerin doğum yaptıktan sonra bebeğini (çocuğunu) emzirdiği süreye emzirme
dönemi denir. Emzirme, bebeğin sağlıklı büyümesi ve geliĢmesi için en uygun beslenme
yöntemidir. Emzirme, anne ile bebeğin sağlığı üzerinde biyolojik ve psikolojik bir etkiye
sahiptir. Emzikli kadınların beslenmesinde, protein, karbonhidrat, çeĢitli vitamin ve
mineraller ve özellikle demir ihtiyacı artar.
Emzikli kadınların beslenmesinde sıvıdan zengin, hafif bir beslenme önerilir.
Beslenmede süt ve sütlü gıdalar, yumurta, ızgara et, taze meyve, taze sebzeden hazırlanan
yemekler, ekmek, meyve kompostosu gibi yiyecek alınmalıdır.
Emziren annelerin salgıladıkları sütteki enerjinin büyük bir kısmı yediği besinlerden
sağlanmaktadır.
Suda eriyen vitaminlerce zengin gıdaların alınması anne sütündeki bu vitamin
oranlarını arttırır. Yani emziren anne kendi ihtiyaçları yanında, bebeğin ihtiyacı olan gıdaları
da diyetine ekleyerek sütle bebeğe geçmesini sağlamalıdır.
Emzirme döneminde yetersiz ve dengesiz beslenme, hem süt verimini düĢürür hem de
annenin sağlığını bozar.

1.2.1. Anne Sütünün Salgılanmasını Etkileyen Faktörler
Emzirme döneminde süt üretimi için gerekli olan enerji iki kaynaktan sağlanır. Bunlar;
gebelik süresince vücut yağı olarak depolanan enerji ve besin gruplarından gelen enerjidir.
Emziren anne hem kendi vücudundaki besin öğeleri depolarını dengede tutmak hem
de salgıladığı sütün karĢılığı olan enerji, protein, mineral ve vitaminleri almak için yeterli ve
dengeli beslenmelidir. Gebe ve emzikli kadınlar için önerilen günlük enerji ve besin öğeleri
aĢağıdaki tabloda verilmiĢtir.
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Enerji ve besin
öğeleri
Enerji ( kalori )
Protein (gr)
Demir (mg)
Kalsiyum (mg)
Vitamin A (I.U)
Tiamin (mg)
Riboflavin (mg)
Niasin (mg)
Vitamin C (mg)

Normal kadın için

Gebe kadın için ek

Emzikli kadın için ek

2000-2100
55-65
15-24
500
500
0.8-0,9
1.2-1.3
13.2-15.2
75

0-350
15-20
15-20
500
200
0.15
0.25
1.5
30

600-800
25
5
500
1000-3000
0.4
0.4
5.4
30

Tablo 1.1. Gebe ve emzikli kadınlar için önerilen günlük enerji ve besin diyet

Bu besin gruplarından baĢka yiyecek ve içeceklerle alınan yağ ve Ģeker de ölçülü
olmalıdır. Yemeklerin yanında tatlı yenirse tahıl yemeklerinden bir porsiyon az yenmelidir.
Normal kilodan az olup ağır iĢlerde çalıĢan emzikli kadınlar bu kısıtlamayı yapmamalıdır.
Ancak normal kilodan fazla olan emzikliler tatlı yememeli, tatlı yerse tahıllı yiyecekleri
azaltmalıdır.

Resim 1.1: Bebek emzirme



Annenin yeterli miktarda süt salgılayabilmesi için gereken Ģartlar
Ģunlardır:

Doğumdan hemen sonra anne ile bebek arasında tensel temas kurulması
gerekir.

Anne bebeğini emzirirken rahat ve huzurlu bir ortam olmalıdır.

Süt salgılanmasında sıvı gerektiği için annenin alması gereken sıvı
miktarı 2-3 litre olmalıdır.

Çok ağır iĢ yapmamalıdır.

Çok uzun süre aç kalmamalıdır.
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AĢırı beslenme sütün genel bileĢiminde değiĢiklik yapmaz, bir yarar da
sağlamaz. Bu sebeple anne aĢırı beslenmemelidir.

Besin grupları

Normal kadın için

Gebe kadın için
ek

Emzikli kadın
için ek

1. Et, yumurta, kuru
baklagiller, (Her çeĢit
et, balık, börülce,
tavuk, fasulye, nohut,
mercimek, vb.)

2 porsiyon (iki yumurta
bir porsiyon, 1 et veya
kuru baklagiller yemeği
veya 2 etli sebze yemeği
1 porsiyondur.)

1 yumurta veya
onun kadar et
veya 1 porsiyon
diğerlerinden

1 porsiyon
her hangi
birinden

2. Taze meyve ve
sebzeler

4-5 porsiyon mümkünse
1 porsiyonu yeĢil
yapraklı sebzelerden, 1’ i
turunçgillerden veya
domatesten

1-2 porsiyon

1-2 porsiyon

3. Süt ve türevler:
(Süt, yoğurt, peynir)

1-2 porsiyon ( 1 su
bardağı süt veya yoğurt
bir porsiyondur. 2 kibrit
kutusu kadar peynir veya
çökelek 1 porsiyondur.)

1 porsiyon

1 porsiyon

4. Tahıllar: Ekmek,
pirinç, bulgur,
börek, tatlı

Ekmek 3-6 dilim; pirinç,
bulgur, börek, tatlı hiç
veya 1 porsiyon

Ekmek hiç veya 1
dilim; pirinç,
bulgur, börek,
tatlı hiç yenmez

Ekmek 1-2
dilim; pirinç,
bulgur, börek,
tatlı 1 porsiyon

Tablo 1.2: Gebe ve emzikliler için gerekli günlük tamamlayıcı besin türleri ve miktarları

1.2.2. Anne Sütüne Geçen Maddeler
Anne sütü; besin değeri, hijyen, ekonomik ve alerji bakımından bebek için en uygun
besindir. Ancak annenin besinlerle aldığı bazı maddeler anne sütüne geçerek bebeği olumsuz
etkilemektedir. Bu sebeple anne sütünün daha sağlıklı ve istenen düzeyde olması için
emziren annenin bazı durumlara dikkat etmesi gerekir. Bunlar:






Emziren anne sigara ve alkol kullanmamalıdır. Sigaranın içindeki zararlı
maddeler ve alkol kana, kandan süte geçer. Sütle bebeğe geçen bu maddeler
bebeği çok olumsuz etkiler.
Hekime danıĢmadan ilaç kullanmamalıdır. Bazı ilaçlar anne sütüyle bebeğe
geçerek bebeğin sağlığına zarar verir.
Emziren anne kafeinli içecekleri çok fazla tüketmemelidir.
Doğal yiyecekleri tüketmeye özen göstermelidir.
Kimyasal madde içeren yiyecekleri tüketmemelidir.
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1.2.3. Emziren Annenin Beslenme Ġlkeleri









Emzirme döneminde zayıflama diyeti yapılmamalıdır. Bu dönemde enerji alımı
günlük 1800 kalorinin altına düĢerse, vücut için gerekli olan besin ögeleri
yeterli düzeyde alınmamıĢ olur. Özellikle emzirme döneminin baĢında düĢük
kalorili bir diyet uygulaması süt yapımını azaltmakta ve sütün besin değerini
olumsuz etkilemektedir.
Anne, emzirme dönemine uygun, yeterli ve dengeli beslenmeli, bol sıvı
tüketmelidir.
Bu dönemde suyun yanı sıra besin değeri yüksek olan süt ve taze sıkılmıĢ sebze
ve meyve suları gibi içecekler de alınmalıdır.
Anne sütünün bileĢimini etkileyen faktörlerin baĢında annenin diyeti (beslenme
Ģekli ve alıĢkanlıkları) gelmektedir. Kadınların gerek gebelikte gerekse emzirme
döneminde tükettikleri enerji ve besin ögeleri miktarı, sütün genel bileĢimini
etkilemektedir.
Emziklilik döneminde alkol ve sigara kullanılmamalıdır.
Bebekler anne sütü ile beslendikleri dönemde büyüme ve geliĢme açısından
mutlaka izlenmelidir.

Etkinlik 2: “Gebelikte Yararlı Besinler” ile ilgili cümlelerdeki boĢluklara uygun
kelimeleri yazınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt ettiğiniz sorularla
ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.







Süt, yoğurt, peynir, kalsiyum, protein; ……… …………… besinlerdir.
YeĢil yapraklı sebzeler; ……………., lif, folik asit kaynaklarıdır.
Yağsız kırmızı et; ……………. ve …………… kaynaklarıdır.
Tavuk eti; ……………. ve …………… kaynaklarıdır.
Sardalya; kalsiyum, demir, ……….………… kaynaklarıdır.
Kepekli ekmek; ………….., lif, folik asit kaynaklarıdır.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını takip ederek emzirme dönemine ait örnek menü
hazırlayınız.

ĠĢlem Basamakları
 Emzirme dönemine ait günlük
tamamlayıcı et, yumurta ve kuru
baklagil ihtiyacını hazırlayınız.
 Aynı Ģekilde günlük tamamlayıcı taze
meyve ve sebze ihtiyacını hazırlayınız.
 Süt ve türevler için günlük tamamlayıcı
ihtiyacını hazırlayınız.
 Son olarak tahıl ( ekmek, pirinç,
bulgur, börek, tatlı) için günlük
tamamlayıcı ihtiyacını hazırlayınız.

Öneriler
 Normal bir kadın kilosu belirleyiniz.

 Günlük 1800 kalorilik 4 temel besin
grubundan örnek bir menü planı
hazırlayınız.
 Bu menüyü arkadaĢlarınızla ve
öğretmeninizle inceleyiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
Bu faaliyet sonunda kazanımlarınızı aĢağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

AĢağıdakilerden hangisi gebelikte en yararlı besinlerden biridir?
A) Kızartmalar
B) YeĢil yapraklı sebzeler
C) Yağlı kırmızı et
D) Aperatifler
E) Tatlı ve Ģekerleme

2.

AĢağıdakilerden hangisi gebelikte zararlı besinlerdendir?
A) Süt ve süt ürünleri
B) Kepekli ekmek
C) Gazlı ve Ģekerli içecekler
D) Tavuk eti
E) Peynir

3.

AĢağıdakilerden hangisi gebelikte zararlıdır?
A) Hijyen kurallarına uymak
B) Spor
C) Bol su içmek
D) Ġlaçlar
E) Meyveler

4.

AĢağıdakilerden hangisi gebenin beslenmesinde dikkat edeceği noktalardan biri
değildir?
A) Sindirimi güç gıdalardan sakınmalıdır.
B) Bol su içmelidir.
C) Hazır gıdalardan ve içeceklerden kaçınmalıdır.
D) Fazla tuzlu, baharatlı, Ģekerli, yağlı ve hamurlu yiyecekler yememelidir.
E) Gebelik boyunca 9–12 kilodan fazla kilo almalıdır.

5.

AĢağıdakilerden hangisi emziren annenin yeterli miktarda süt salgılayabilmesi için
gerekli Ģartlardan biri değildir?
A) AĢırı beslenmelidir.
B) Emzirme ortamı rahat ve huzurlu olmalıdır.
C) Anne; günlük 2-3 litre süt, ayran veya komposto gibi sıvılar almalıdır.
D) Çok ağır iĢ yapmamalıdır.
E) Doğumdan hemen sonra bebeğiyle yakın temas kurmalıdır.

6.

AĢağıdakilerden hangisi anne sütünün bebek için faydalarındandır?
A) Daima temiz, taze ve uygun ısıdadır.
B) Doğal besinlerden içeriği en mükemmel olanıdır.
C) Hastalıklardan korur.
D) Hazmı kolaydır.
E) Hepsi
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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.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2
ÖĞRENME KAZANIMI
Yeterli ve dengeli beslenmenin sağlıklı büyüme ve geliĢmeye etkisinin farkında olarak
bebek ve çocuklarda beslenme ilkelerini ayırt edebileceksiniz.

ARAġTIRMA





Aile Hekimi, Aile Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi veya hastanelerin
çocuk servislerinde süt çocuklarının beslenme eğitimlerini izleyerek
öğrendiklerinizi sınıfta arkadaĢlarınıza açıklayınız.
Süt çocuğunun tamamlayıcı besinlerinin ve bu besinlere baĢlarken dikkat
edilecek kuralların listesini tablo haline getirerek sınıfınıza asınız.
Okul öncesi çocuklarda beslenmenin önemini ve sık görülen beslenme
sorunlarını araĢtırarak örneklerle sınıfta tartıĢınız.
Okul çağı ve ergenlerdeki beslenme ilkelerini araĢtırarak öğrendiklerinizi sınıfta
arkadaĢlarınızla örneklerle tartıĢınız.

2. BEBEK VE ÇOCUKLARDA BESLEME
2.1. Süt Çocukluğunda Beslenme (0-1yaĢ )
Büyüme ve geliĢmenin en hızlı olduğu dönemler bebeklik ve ergenlik dönemleridir.
Bu sebeple süt çocukluğu dönemi olarak adlandırılan 0-12 aylık dönemde bebeğin
beslenmesi özel bir önem taĢır. Çocukların çevre Ģartlarından en çok etkilendiği dönem,
doğumdan sonraki ilk gün, ilk hafta, ilk ay ve ilk yaĢ Ģeklinde sıralanabilir.
Doğumdan hemen sonra bebeğin beslenmesi için en uygun besin anne sütüdür. Anne
sütü, bebeğin ilk 4-6 ayında bütün ihtiyaçlarını tam olarak karĢılayabilen ve sindirim
sisteminin özelliklerine en uygun olan besindir. En geliĢmiĢ endüstri bile anne sütünün yerini
tutacak besini üretememektedir. Bebeğin anne sütü ile beslenmesinin sayısız faydaları vardır.
Bu faydaları Ģu Ģekilde sıralayabiliriz.








Anne sütü en doğal ve en taze besindir.
Her zaman temiz ve mikropsuzdur.
Anne sütü daima hazırdır.
Ekonomiktir, özel harcama gerektirmez.
Tamamen ve kolayca sindirilir.
Bebeği hastalıklara karĢı korur.
Bebekle anne arasında özel sevgi bağı kurulmasını sağlar, bebeğe güven anneye
huzur verir.
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Bebeğin boy, kilo ve zihinsel olarak çok iyi geliĢmesini sağlar.
Özellikle sindirimi kolay küçük moleküllü proteinlerce zengin olması bu
faydaları artırır.

2.1.1. Süt Çocuğunun Beslenmesinde Temel Ġlkeler
Büyüme, bebeğin ölçü bakımından artmasını; geliĢme ise organ fonksiyonlarındaki
değiĢiklikleri ifade eder. Ayrıca büyüme ve geliĢme hem fiziksel hem de ruhsal değiĢiklikleri
etkiler. Bebeklerin büyüme ve geliĢmelerinin takibi belirli aralıklarla boy ve ağırlıklarının
ölçülmesi ile yapılır.
Yeni doğan bebek ilk günlerde tam olarak emzirilemez. Bu günlerde aç kalır. Bu
nedenle enerji ihtiyacı karaciğer hücrelerindeki glikojen deposundan karĢılanırken, bebek bu
günlerde biraz kilo verir. Bu durum yaklaĢık bir hafta sürer. Bir hafta sonrası uyum sağlanır
ve normal kilosuna döner. Yeterli ve dengeli beslenen bir bebek ise doğumdan 5 ay sonra
doğum ağırlığının iki katına, 12. ayında 3 katına, 24. ayında ilk doğum tartısının 4 katına
ulaĢır.
Çay, bitki çayları, bal, bakla gibi besinlerin süt çocukluğu döneminde (0-12 ay)
verilmesi uygun değildir. Çay, süt çocukları ve küçük çocuklara önerilmez. Ġçeriğinde tanin
olması, demir ve diğer mineralleri bağlayıcı özelliğinden dolayı demir eksikliğine, içine
eklenen Ģeker ise iĢtahsızlığa ve diĢ çürümelerine neden olur.
Bal, botulizm riski taĢır. Bu nedenle bir yaĢından küçük çocuklara bal önerilmez.
Toksinli baklanın neden olduğu zehirlenme anemi, hemoglobinüri ve yüksek ateĢe sebep
olabilir.
2.1.1.1. Anne Sütü Ġle Beslenme (Emzirme)
Anne sütü ile beslenmeye doğal beslenme denir. Anne aĢırı yorgun değilse ve sağlığı
ile ilgili ciddi bir problemi yoksa emzirmeye doğumdan hemen sonra baĢlamalıdır. Ġlk 2-4
gün içindeki sarımsı koyu kıvamlı süte ağız (kolostrum) denir. Bu süt gıda değeri
bakımından normal sütten daha faydalıdır ve bebeğe mutlaka verilmelidir. Özellikle
mikroorganizmalara karĢı koruyucu olan immüno globülinler açısından (IgA, IgM)
zengindir. Karbonhidrat ve yağı az, protein ve mineral değeri yüksektir. Miktarı az olan bu
süt emzirildikçe (2- 4 günde) normal süt salgılanmaya baĢlar.
Anneden günlük normal 700-800 ml süt salgılanır. Doğumdan sonra bebek ne kadar
erken emmeye baĢlarsa süt yapımı da o kadar erken baĢlar. Annenin yorgun, üzüntülü ve
endiĢeli olması sütü azaltır.
Gerekirse anne sütü steril kaplara sağılarak oda ısısında 6 saat, buzdolabında 24 saat
bekletilerek bebeğe kaĢıkla verilebilir. Bu süt kesinlikle steril ve cam kaplarda saklanmalı,
bebeğe verileceği zaman sıcak su içinde vücut ısısına yakın (37-38 oC) ısıya getirilmelidir.
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Emzirmede dikkat edilecek hususular












Anne emzirmeye baĢlamadan önce kendi ihtiyaçlarını karĢılamalıdır.
Bebeğin altı temiz olmalıdır.
Anne, emzirmeden önce ellerini sabunlu suyla yıkamalıdır.
Anne rahat edeceği bir yerde dik oturmalıdır.
Meme baĢını ve çevresini suyla silmelidir.
Bebeği emzirirken burnunun açık olması sağlanmalı ve mümkün oldukça
bebek dik tutulmalıdır.
Emzirirken sadece meme baĢı değil bebeğin ağzına koyu renkli (areole)
kısmın 2/3’ü verilmeli.
Her emzirmede, her iki meme de emzirilmelidir.
Bir sonraki emzirme iĢleminde son emzirilen memeden baĢlanmalı.
Annenin yoğun üzüntülü ve stresli olması süt salgısını azaltır.
Meme baĢında ĢiĢme, ağrı, kızarıklık, çatlak ve çökme var ise emzirme
zorlaĢır. Bunun için çökme durumunda masaj yapılarak meme baĢı
çıkartılmaya çalıĢılır. ġiĢme, ağrı, kızarıklık, çatlak var ise bir sağlık
kuruluĢuna baĢvurulmalıdır.



Anne sütünün besin değeri

Anne sütünde, daha fazla demir vardır ve daha kolay emilir.

Anne sütünde enfeksiyona karĢı direnci arttıran immüno globulinler
vardır.

Anne sütünde gerekli amino asitler daha fazla bulunmaktadır.

Anne sütündeki kalsiyum daha kolay emilir.

Anne sütünde bulunan proteinin (albümin ve globülin) sindirimi kolaydır.

A,C,D ve E vitaminleri anne sütünde fazla, B vitamini ise inek sütünde
fazladır.

Bebekler için en mükemmel besin anne sütüdür.



Memeden Kesme

En doğrusu bebeği 1 yaĢına kadar emzirmektir. Sadece anne sütü 4-6 ay bebeğin
beslenmesine yeterlidir. 4. ayda, en geç 6. ayda ek besinlere geçilmelidir. Ek besinler yavaĢ
yavaĢ artırılırken memeden kesmeye de yavaĢ yavaĢ alıĢtırılır. Birden memeden kesme,
özellikle bu sırada bebeği anneden ayırma olumsuz psikolojik etki yapar. Ek besinler artırılıp
bebek doyurulur ve emzirme sayısı azaltılarak meme unutturulmaya çalıĢılır.

2.1.2. Süt Çocuğunun Enerji ve Besin Ġhtiyacı
Bebek ve çocuklar hızlı geliĢtikleri için vücut ağırlıklarına göre enerji ve besin ögeleri
ihtiyaçları fazladır. Bu nedenle 0-1 yaĢ grubu arasındaki bebeklerin beslenmelerine önem
verilmelidir. Çünkü bu dönemde bebeklerin sağlık problemleri ve ölümleri beslenmeye
bağlıdır. Bunun için beslenmenin miktarı, türü ve kıvamı bebeğin geliĢmesine göre
hesaplanmalıdır.
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Dünya Sağlık Örgütü (WHO) bebeklerin enerji ihtiyacını aĢağıdaki gibi belirlemiĢtir.
2.1.2.1. Süt Çocuğunun Enerji (Kalori) Ġhtiyacı






Yeni doğan bebek için, günlük 90-140 kalori
1-3 ay arası bebeklere kg baĢına 120 kalori
4-9 ay arası bebeklere kg baĢına 110 kalori
10-12 ay arası bebeklere kg baĢına 105 kalori
1 yaĢından sonra günlük 1000 kalori ve her yeni yaĢ için 100 kalori ilave edilir.

2.1.2.2. Protein Ġhtiyacı
Hücrelerin temel yapısını protein oluĢturur. Bu nedenle vücudun büyümesi ve
geliĢmesi için mutlak protein alınması gereklidir. Dünya Sağlık Örgütünce önerilen miktar
aĢağıda gösterilmiĢtir.





0-3 ay, 3,3 g/kg
4-6 ay, 2,6 g/kg
7-9 ay, 2,1 g/kg
10-12 ay, 1,7 g/kg

2.1.2. 3. Süt Çocuklarının Günlük Bazı Mineral ve Vitamin Ġhtiyaçları








Kalsiyum, 500 mg
Demir, 6 mg
A vitamini, 1500 I.U.
Timin, 0,4 mg
Riboflavin, 0.6 mg
C vitamini, 20 -30 mg
D vitamini, 400 I.U.

YAġ
Ġlk hafta
2.hafta -1. ay
2.ay-3. ay
4.ay- 7. ay
8.ay- 9. ay
10.ay- 12. ay

BESLENME SAYISI
6-10
6-8
5-6
4-5
3-4
3

ÖĞÜNDE ALININ MĠKTAR
60-90 ml
120-150 ml
150-180 ml
180-210 ml
210-240 ml

Tablo 2.1: Ġlk yaĢ içinde ortalama günlük beslenme sayısı ve bir öğünde alınan yaklaĢık besin
miktarı

16

2.1.3 Tamamlayıcı Besinler
Bebeğin anne sütü dıĢındaki besinlerle beslenmesine yapay beslenme denir. Uygun
Ģekilde yapay beslenen bebekler de anne sütü ile beslenen bebekler kadar büyüyüp
geliĢebilir. Ancak bu yol daha çok özen ister ve pahalıdır. Yapay beslenmede standart olarak
kullanılan besin, inek sütünün sulandırılarak hazırlanması veya yine inek sütünden
hazırlanan süt formülleridir. Süt formülleri, inek sütünün anne sütüne yaklaĢtırılacak Ģekilde
ilâveler yapılarak endüstride üretilmiĢ Ģeklidir. Yani halk arasında mama olarak bilinen ve
kutularda satılan besinlerdir. Bunların da bileĢimi bakımından çeĢitli tipleri vardır.
Yapay beslenmede besinin türünü bebeğe uygun seçmek, miktarını iyi ayarlamak ve
hijyen kurallarına uymak çok önemli konulardır. Bebeğin büyümesi ve geliĢmesi sürekli
izlenir. Bu konularda anne eğitilir. KarıĢık ve yapay beslenmede yiyecekler biberonla değil
kaĢık veya bardakla verilmelidir. KaĢık veya bardak her kullanımdan sonra mutlaka steril
edilmelidir. Bunun en kolay yolu kaynatma yöntemidir. Ancak ülkemizde biberonla besleme
oldukça yaygındır.
Bebek biberonla besleniyorsa aĢağıdaki kurallara dikkat edilmesi bebeğin sağlığı için
oldukça önemlidir.










Biberon, ısıya dayanıklı camdan ve ölçekli olmalı, kolay temizlenebilmesi için
geniĢ ağızlı olmalıdır.
Biberon emziğinin deliği dar olursa bebeği yorar, geniĢ olursa, süt solunum
yoluna kaçar veya ağız dıĢına akar. Emziğin deliği, biberon ters çevrildiğinde
süt (mama) önce fıĢkırır gibi, sonra damla damla akacak büyüklükte olmalıdır.
Biberon her kullanımdan sonra sabunlu sıcak su ile fırçayla iyice yıkanmalı ve
kaynatılmalıdır. Kaynamaya baĢladıktan sonra biberon 10, emzik 5 dakika
kaynatılır.
Beslenme sırasında, biberon dik tutularak bebeğin hava yutması azaltılabilir.
Sütün (mamanın) ısısı, anne sütü ısısına yakın olmalıdır.
Süt bebeğin tolere edeceği kadar verilir. Fazla verilirse bebek rahatsız olabilir,
kusabilir.
Artan süt bebeğe sonra içirilmez.
Süt tozu veriliyorsa kutusu açıldıktan sonra ağzı iyice kapatılarak buzdolabında
saklanır.
Her beslenmeden sonra bebeğin gazı çıkarılır.
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BileĢenler
Protein (g)
Laktoz (g)
Yağ (g)
Mineraller
Kalsiyum (g)
Fosfor (g)
Demir (g)
Sodyum (m Eg/I )
Potasyum (m Eg/I )
Böbrek tuz yükü (m
Osm/I )
Su (%)
En erji (kcal)

Anne Sütü BileĢimi
(100 ml’de)
0.8
7
4.5

Ġnek Sütü BileĢimi
(100 ml’de)
3.3
5
3.5

34
15
0.3
7
13

177
92
0.5
22
35

73

226

87.6
70

87
67

Tablo 2.2: Anne sütü ve inek sütünün bileĢimi ( yaklaĢık)

4. 5. veya en geç 6. ayda anne sütüne ilâve olarak mutlaka tamamlayıcı besinlere
baĢlanmalıdır. Ek besinlere yumuĢak ve alerjik özellikleri düĢük olanlardan tek tek baĢlanır
ve kaĢıkla azar azar yedirilir. Örnek, her hafta yeni bir besine baĢlanır, ilk gün 1-2 tatlı kaĢığı
verilir sonraki günlerde bu miktar artırılır.
Tamamlayıcı besinlere zamanında baĢlanmalı, besinler yeterli, güvenilir ve uygun
olmalıdır.
Zamanında baĢlanmalıdır. Tamamen veya kısmen anne sütü ile beslenirken enerji ve
besin öğelerine ihtiyaçlarının arttığı dönemde baĢlanmalıdır. (6.ay)
Yeterli olmalıdır. Büyüyen çocuğun ihtiyacı olan enerji, protein ve diğer besin öğelerini
karĢılayacak oranda olmalıdır.
Güvenilir olmalıdır. Hijyenik olarak hazırlanıp uygun koĢullarda saklanmalı, temiz
kaplarda ve temizlik kurallarına uygun olarak servis edilmelidir.
Uygun olmalıdır. Çocuğun açlık ve tokluk durumu, iĢtahı, beslenme Ģekli (kendi
kendine, kaĢıkla ezme veya püre olarak) ve öğün aralıkları (günlük beslenme sayısı)
düĢünülerek planlanmalıdır.
Ġlk veriliĢte bebek, besini almazsa zorlanmamalı ve sonraki günlerde tekrar
verilmelidir. Bu besinler, hijyen kurallarına uygun, baharatsız, posası az, sindirimi kolay
püre kıvamında olmalıdır. Elma, Ģeftali, muz, portakal suyu veya püreleri öğün (emzirme)
aralarında günde 1-2 kez verilerek baĢlanır.
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Pirinç unu ile hazırlanmıĢ muhallebi akĢam bir kez verilebilir. Taze hazırlanmıĢ
karıĢık sebze maması, yoğurt günde bir kez verilir. Besinler az hazırlanarak bir kez verilmeli,
artan kısmı sonra bebeğe verilmemelidir.
2.1.3.1. Tamamlayıcı Besinlerin Verilmesi
Süt çocukları için uygun tamamlayıcı besinler Ģunlardır; süt, hazır ek besinler, yoğurt,
peynir, et, karaciğer, balık ve deniz ürünleri, yumurta, tahıllar, kuru baklagiller, sebze ve
meyveler, patates, meyve suyu, pekmez. Aylara göre verilmesi önerilen tamamlayıcı besinler
aĢağıdaki tabloda özetlenmiĢtir.
YAġ/ Ay
olarak
0-5. ay

6. ay

7. ay

8-11. ay

12. ay

Önerilen besinler
Sadece anne sütü (Bebeğin aylara göre büyümesi izlenmelidir)
Anne sütüne devam
Yoğurt
Meyve suyu, sebze suyu ve püresi
Pekmez
ġekersiz muhallebi (süt + pirinç unu)
Yumurta sarısı (1/4 oranında)
Besinlerin hazırlanmasında inek sütü küçük miktarlarda kullanılabilir.
Anne sütüne devam
Yoğurt
Meyve suyu, sebze suyu
Pekmez
Pirinç unu, pirinç
Yumurta sarısı (tam)
Et (balık, tavuk etleri ve kırmızı et)
Bitkisel yağlar
Sebze püre veya sebze çorba
Anne sütüne devam
Yoğurt
Meyve suyu, sebze suyu
Pekmez
Et (balık, tavuk etleri ve kırmızı et), kuzu veya tavuk karaciğeri
Bitkisel yağlar
Ġyi ezilmiĢ ev yemekleri (kıymalı ve sebzeli)
Tam yumurta veya pastörize peynir
Tahıl – kırmızı mercimek, kuru fasulye, nohut ezmeleri.
Anne sütüne devam
Yoğurt
Meyve veya taze sıkılmıĢ meyve suyu, sebze suyu
Pekmez
Yumurta (tam) veya pastörize peynir
Aile sofrasına oturtulup kendi deneyimlerine göre seçim yapılır (ev
yemekleri, dolmalar, kıymalı sebze yemekleri, tarhana, mercimek, unlu ve
yoğurtlu çorbalar, makarna, pilav vs.).
Tablo 2.3: Aylara göre verilmesi önerilen tamamlayıcı besinler
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2.1.3.2. Tamamlayıcı Besinlere BaĢlarken Dikkat Edilecek Kurallar












Ailenin sosyoekonomik ve kültürel durumu (anne-baba-çocuk iliĢkisi) göz
önüne alınmalıdır.
GeliĢimi normal ve sadece anne sütü alan bebeklerde, 6. aydan önce
tamamlayıcı besinlere baĢlanmamalıdır.
Çocuk 6 aylık iken tamamlayıcı besinlerden elde edilen enerji toplam enerjinin
% 50’sini aĢmamalıdır.
Gluten içeren tahıllı besinler altı aydan önce verilmemelidir. 6. aydan sonra
verilmesi daha uygundur.
Alerji öyküsü olan ailelerin çocuklarına yumurta, balık, domates, çilek gibi
alerjen olma olasılığı olan besinler aile öyküsüne göre baĢlanabilir.
Besin alerjisi öyküsü olan bebeklerde yumurta, fındık, fıstık, balık ve soyalı
besinlere 12. aydan önce baĢlanmamalıdır.
Botulismustan korunmak için 12. aydan önce bal verilmemelidir.
Tamamlayıcı beslenmede öğün sayısı, bebeğin yaĢına ve anne sütünden
yararlanma miktarına göre ayarlanmalıdır.
Emzirme devam ederken, 6. ayda küçük miktarlarda tamamlayıcı besinlere
baĢlanmalı ve çocuk büyüdükçe besin miktarı artırılmalıdır.
Tamamlayıcı besinlerin kıvamı, süt çocuğunun gereksinimine ve motor
geliĢimine uygun olarak, bebek büyüdükçe dereceli olarak artırılmalıdır.
Anne sütüne ek olarak günlük beslenme planı içinde tamamlayıcı besinlerle; 68. Ayda 200 kalori /gün,9-11 ayda 300 kalori/gün,12-18 ayda 500 kalori/gün
olarak önerilmelidir.

Örnek: Bir kase yoğurt + bir yumurta + bir kase sebze çorba yaklaĢık 200 kalori
vermektedir.

Resim 2.1: Çocuk 1 yaĢında sofrada her grup besinden yemeklerini kendi yemeli
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2.2. Okul Öncesi Çocuklarda Beslenme (1-6 YAġ)
1 yaĢından sonra çocukların büyüme hızı ergenlik dönemine kadar yavaĢlar. Buna
bağlı olarak besin ihtiyacı artıĢı da yavaĢlar. Çocukların beslenme özellikleri yaĢlara göre
farklılıklar göstermektedir.
2-3 yaĢ dönemi çocukların memeden kesilmesi ve düzenli yemek yemeye baĢlaması
gereken bir dönemdir. Beyin ve zihinsel geliĢme 0-3 yaĢ döneminde çok hızlıdır. Beyin
geliĢimi anne karnında baĢlar ve 3 yaĢına kadar geliĢimini önemli ölçüde tamamlar. 3 yaĢına
kadar yetersiz ve dengesiz beslenen çocukların beyin yapısı ve zekâsında kalıcı gerilikler
oluĢabilir.
Bu 2-3 yaĢ grubu çocuk beslenmesinde akılda tutulması gereken önemli bir konudur. 2
yaĢındaki çocuk 3 öğün yemeğe alıĢmıĢ olmalı ve yemek aralarında süt veya taze meyve
suyu içmeli ya da meyve yemelidir.
Özellikle ikindi vakti ve akĢam yatarken çocuğun isteği de dikkate alınarak
tamamlayıcı gıdalar verilebilir. Ancak Ģekerli gıdalardan kaçınmak, aĢırıya kaçmamak
gerekir. Bunlar hem iĢtahı azaltır hem de diĢ çürümelerine sebep olur. Özellikle çocukları
ikna etmek için Ģeker, çikolata alarak bunları alıĢkanlık haline getirmek çok yanlıĢtır.
Ülkemizde çocuk beslenmesinde 1-3 yaĢ döneminde sık kullanılan niĢasta kesinlikle
verilmemeli, onun yerine diğer tahıl unları veya soya unu kullanılmalıdır. NiĢastanın enerji
vermesi dıĢında besleyici özelliği yoktur.
Bu dönemde çocukların dört ana besin çeĢidini (et, süt, unlu yiyecekler, meyve)
almalarına özellikle dikkat edilmelidir. Kan yapıcı ve enerji verici besinler olarak proteinler,
B vitamini, tavuk, balık, et, yumurta, fasulye, mercimek ve nohut verilebilir. Kemik ve
diĢlerin geliĢmesini, sinir ve kasların düzenli çalıĢmasını sağlayan kalsiyum, B vitamini, A
vitamini, kaliteli proteinler için; süt, yoğurt, peynir, çökelek gibi yiyecekler ile tahıl ürünleri
verilir.
Ayrıca, vücut direncini artıran C vitamini bakımından zengin olan özellikle yeĢil
yapraklı sebzeler ile meyveler de sağlıklı yaĢam için temel besinlerdir. Bunların 1-3 yaĢ
grubu çocuklara düzenli olarak verilmesi gerekir. Kemik geliĢiminde kalsiyumun yanında D
vitamini de önemlidir.
4-6 yaĢtaki çocuklar, beslenme konusundaki anlatılanları anlayabilir. Yeterli ve
dengeli beslenme konusunda daha kolay ikna edilebilir. Bu dönemde öğün aralarında
gereksiz besinlerin (Ģekerli, niĢastalı vb.) verilmesi, anne ve babanın ilgisizliği veya aĢırı
ilgisi, paraziter hastalıklar ve diğer enfeksiyon hastalıkları ( bu yaĢ grubunda sık görülür)
çocuğun beslenmesini olumsuz etkileyen önemli faktörlerdir.
Yeterli ve dengeli beslenemeyen çocuklarda sık hastalanma, kilo kaybı ve kansızlık
fazla görülür. Yılda 3-4 kez çocuğun boyu ve ağırlığı ölçülerek geliĢmesinin normal olup
olmadığı takip edilir. 4-6 yaĢ grubu çocukların yemesi gereken besinler de 2-3 yaĢ grubu
çocuklarınki ile aynıdır. Besin miktarında yaĢa göre artıĢlar olur.
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Bu yaĢlarda çay, toz içecekler, gazoz, kola gibi hazır içeceklere bir yönelme olabilir.
Bunların yerine süt, ayran, taze meyve suları seçilmelidir. Reçel yerine pekmez tercih
edilmelidir. Ayrıca, mercimek çorbası, yoğurtlu çorba, sebze çorbası diğer çorbalara tercih
edilmelidir. Örneğin, adı geçen çorbalar Ģehriye çorbasından daha faydalıdır.
Okul öncesi dönemde çocuk yemeğini yardımsız yiyebilir. Çocuk 6. yaĢtan sonra hala
kendisi yiyemiyorsa bu normal değildir.

2.2.1. Okul Öncesi Çocukların Beslenmesinde Uyulması Gereken Kurallar
Bu dönemde bazı kurallara uyularak çocuklara olumlu beslenme alıĢkanlıkları
kazandırılmalıdır. Bu olumlu alıĢkanlıklar çocuğun ömür boyu beslenme alıĢkanlıklarını da
etkilemektedir. Bu kuralların baĢlıcaları Ģunlardır:














Besin çeĢitliliği fazla, besleyici değeri yüksek, az miktarla besin ihtiyacını
karĢılayabilecek yemekler hazırlanmalıdır.
Çocuk, aile sofrasına oturtularak kendi kendine yemek yeme alıĢkanlığını
kazanmalıdır.
Çocuğa, yemek yeme saatleri ile televizyon ve oyun saatlerini ayırt etme
davranıĢı kazandırılmalıdır.
Öğün aralıkları belli olmalıdır. Tatlılara odaklanmaktan sakınılmalıdır.
Çocuğun kendi tabağına, kendi servisini yapma imkânı sağlanmalı.
Çocuğun tabağına, tüketebileceği miktar kadar yemek konulmalıdır.
Çocuk, aile ile aynı yemekleri yiyebilir. Ancak hazırlanan yemekler; aĢırı tuzlu,
acılı, baharatlı ve aĢırı yağlı olmamalı.
Çocuğun beslenmesi ek zaman ve dikkat gerektirir. Sabırlı davranmalı, çocuk
yüreklendirilmeli ve yerken denetlenmelidir. Yemek yemeye zorlanmamalıdır.
Çocuk, yemekle değil sevgi ve ilgi ile ödüllendirilmelidir.
Çocuğun kendi kendine kaĢık çatal kullanması desteklenmelidir.
Çocuklar yetiĢkinlere göre daha yavaĢ ve oyalanarak yemek yiyebilirler. Sabırlı
olunmalı ve desteklenmeli.
Kahvaltının çok önemli ve atlanılmaması gereken bir öğün olduğu her fırsatta
bu dönem çocuklarına anlatılmalı.
Çocuğun kullanacağı çatal ve kaĢık eline ve ağzına uygun büyüklükte olmalı,
oturuĢ yüksekliği masaya göre ayarlanmalıdır.

2.2.2. Okul Öncesi Çocukların Enerji ve Besin Ġhtiyacı
Çocuklar, genetik yapıları, anne karnındaki ve bebeklik dönemindeki beslenme
durumları, geçirdikleri hastalıklar vb. nedenlerle birbirlerinden büyük farklılıklar gösterirler.
Bu nedenle, hiçbir çocuğun besin ihtiyacı bir diğerine eĢdeğer değildir. Ġri çocuklar daha
fazla, ince ve ufak yapılı çocuklar daha az besin tüketirken, aynı yapıdaki ve aynı yaĢtaki iki
çocuk da enerjiyi farklı kullanabilirler. Anneler çocukların geliĢim durumlarını iyi
değerlendirmeli çocuğu gereksiz yere yemesi için zorlamamalıdır.
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Büyümenin sağlıklı olup olmadığı; vücut tartısı ve tartı artma hızı, boy uzunluğu ve
boy uzama hızı, baĢ çevresi ve baĢ çevresi artma hızı, göğüs çevresi ölçüsü ve vücut
bölümlerinin birbirine oranı ile değerlendirilir. GeliĢme ise diĢlerin çıkma değiĢme yaĢı,
kemiklerin olgunlaĢma derecesi, nöromotor geliĢme, cinsel geliĢme ve zekâ ölçüm testleri ile
değerlendirilir.
Çocukların boy ve ağırlıklarının normal kabul edildiği belli standartlar vardır
(persentil değeri). Çocuk bu değerlerin dıĢında olursa doktor kontrolüne alınması gerekir.
Ağırlık artıĢı üç yaĢtan sonra yılda ortalama 2,5 kilo, boy artıĢı ise 5-7 cm’dir. Çocuklar
genellikle dört yaĢında doğum boylarının iki katına ulaĢırlar.
2.2.2.1. Enerji Ġhtiyacı
Vücudun düzenli çalıĢması, sıcaklığının korunması, hareketlerin düzenlenmesi ancak
uygun miktarda alınan enerji ile sağlanır. Harcanan ile alınan enerji arasında denge olması
gerekir. Alınan harcanandan az ise geliĢme istenen düzeyde gerçekleĢmez. Alınanın
harcanandan çok fazla olması durumunda da ĢiĢmanlık geliĢir. Enerji ihtiyacı, yaĢ, vücut
bileĢimi, vücut cüssesi, çevre sıcaklığı, hastalık vb. durumlarına göre değiĢir. 3-6 yaĢ
çocukların günlük almaları gereken enerjinin belirlenmesi için basit bir formülden
yararlanılır.
Enerji Ġhtiyacı = Bir yaĢ için 1100 kalori + her yaĢ için 100 kalori
Buna göre 3 yaĢında 1400, 4 yaĢında 1500, 5 yaĢında 1600, 6 yaĢında 1700 kalorilik
bir enerji almaları gerekir. Yukarıda belirtildiği gibi bunlar ortalama değerlerdir. ocuğun
bulunduğu standart (persentil) değerine göre alacağı enerji azalır ya da çoğalır. Çocuğun
aldığı enerjinin yeterli olup olmadığı büyümenin izlenmesi ile anlaĢılır. Enerjinin % 15’i
proteinden, % 55’i karbonhidratlardan, % 30’u yağlardan karĢılanmalıdır.

2.2.2.2. Protein Ġhtiyacı
Bu dönem çocukların protein gereksinimi bundan önceki dönemlerde olduğu gibi
yüksektir. Bedenin oksijen taĢıma, mikroplarla savaĢma, dokuları besleme gibi yaĢamsal pek
çok iĢlevi özel proteinler aracılığı ile gerçekleĢebilir. Bu özel proteinlerin oluĢturulması için
de besinlerle yeterli protein almak gerekir.
Okul öncesi dönem çocukları günlük protein ihtiyaçlarının yarıdan fazlası et, süt,
yumurta gibi iyi kalite proteinden sağlanmalıdır. Kötü beslenme sonucu özellikle protein
yetmezliğinde Marasmus denilen hastalık ortaya çıkar.
Çocukların sağlıklı büyüme ve geliĢme gösterebilmeleri için proteinden zengin besinleri
yeterince tüketmeleri gerekir.
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Resim 2.2: Marasmuslu Çocuk

2.2.2.3. Vitamin Ġhtiyacı
Vitaminlerin yetersiz alınmaları vücutta çeĢitli bozuklukların ve hastalıkların ortaya
çıkmasına neden olur. Her vitamin eksikliğinin ortaya koyduğu tablo farklıdır. Pek çok
vitamin besinlerde çok yaygın olarak bulunduğundan yetmezlik belirtilerinin ortaya çıkması
kolay değildir. Yeterli ve dengeli bir diyetle beslenildiğinde, vitaminlerin tümü sağlanmıĢ
olur. Ancak günlük yaĢantıda, hava kirliliği, su kirliliği, stres vb. durumlara maruz
kalınmaktadır. Böyle durumlarda vücut daha çok C vitamini ve B grubu vitaminleri kullanır.
Ayrıca bazı araĢtırmalar, vitaminlerin bir miktar gereksinimin üzerinde tüketildiğinde
bazı hastalıklardan koruduğunu gösterir. Örneğin, A, C ve E vitaminlerinin, gereksinimin
biraz üzerinde alındığında kanser ve kalp hastalıklarından koruyucu etki yaptığını gösteren
çalıĢmalar vardır. Vitaminlerin fazla alınmalarının zararlı etkileri göz önüne alınarak hiçbir
zaman doktor ve diyetisyene danıĢmadan fazla vitamin tüketilmemelidir.

2.2.2.4. Mineral Ġhtiyacı
Çocuklar için en önemli mineraller, kalsiyum ve demirdir. Kalsiyum ve demiri yeterli
miktarda sağlayan besinler diğer tüm mineralleri de sağlarlar. Kalsiyum yetersiz alınırsa
çocuklarda büyüme geriliği ve raĢitizm görülür. En iyi kalsiyum kaynakları, süt, peynir,
yoğurt, fındık, fıstık gibi kuruyemiĢler ve yeĢil yapraklı sebzelerdir. Çocuklar yeterli demir
alamadıklarında demir yetmezliği anemisi oluĢur. Demirden zengin besinler; et, yumurta,
yeĢil yapraklı sebzeler, kuru baklagiller, kuruyemiĢler, yağlı tohumlar, pekmez ve kuru
meyvelerdir

2.2.3. Okul Öncesi Çocukların Beslenme AlıĢkanlıkları
Okul öncesi çocuğa iyi beslenme alıĢkanlıkları kazandırılması zor fakat önemlidir.
Anne babalar bu dönemde bilinçli ve sabırlı olmalılar. Bunun için Anne, baba, bakıcı veya
çocuk eğiticilerinin (kreĢ, anaokulu) özellikle Ģu hususlara önem vermeleri gerekmektedir.


Çocuklara tüketebilecekleri düĢünülenden az besin verilmelidir. Daha fazla
istemeleri onlara bırakılmalıdır.
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Çocuklara yemek yemenin bir ihtiyaç olduğu bu yasta öğretilmelidir. ġarkı
söyleyerek, dans ederek, televizyon seyrettirerek, peĢinde yemek tabağı ile
koĢturarak yemek yedirmek veya çocuğa yemek yedirirken çok acele etmek
uygun bir tutum değildir.
Çocukların açlık belirtilerine kulak verilmelidir. Çocuk doyduğunu
söylediğinde ona uyulmalıdır. Çocuklar yalnızca açlıklarını giderecek kadar
yemeye ihtiyaç duyarlar. Yemekle oynamaya baĢladıkları zaman “yeter” sinyali
verilmeli ve yemekten uzaklaĢtırılmalıdır. Çocuk yemek önüne konduktan sonra
20 dakika geçmesine karĢın yemiyorsa, yemek ortadan kaldırılmalı ya da
çocuğun masayı terk etmesi sağlanmalıdır.
Çocukların yemeklerini kendilerinin yiyebilmesi için imkân sağlanmalıdır.
Çocuğun kullanacağı kaĢık ve çatal çocuğun eline ve ağzına uygun olmalı.
OturuĢ yüksekliği masaya göre ayarlanmalıdır. Çocuğun yemeğini kendisinin
yemesi beklenmeli. YetiĢkin kadar becerikli olması beklenmemeli, sabırlı
davranılmalıdır.
Çocuk her seferinde tabağındakileri bitirmesi için zorlanmamalıdır. Bu davranıĢ
çocuğu aĢırı yemesine veya yemekten nefret etmesine neden olabilir. Bu da
ileride ĢiĢmanlık ya da beslenme ile ilgili sorunlara yol açabilir.
Yemek saatlerinin çocuğu mutlu yapan saatler olması sağlanmalıdır. Disiplinin
uygulandığı, öğütlerin verildiği ya da verileceği yer yemek masası olmamalıdır.
Yemek masasında neĢeli ve mutlu bir atmosfer yaratılmalı, çocuğun büyüklerle
birlikte sofraya oturması sağlanmalıdır.
Çocukların Ġmmün ve gastointestinal sistemleri tam geliĢmemiĢtir. Bu sebeple
besin kaynaklı birçok hastalığa karĢı yüksek risk altındalar. Bunu azaltmak için
çocukların ve ailelerin besin güvenliği kurallarını uygulamaları gerekmektedir.

Okul öncesi dönemde sağlıklı beslenme alıĢkanlığının kazandırılmasının temel
amaçları Ģunlardır:




Çocuğun sağlıklı büyüme ve geliĢmesini desteklemek,
Çocuklarda demir yetersizliğinden kaynaklanan anemi, yetersiz beslenme,
obezite ve erken diĢ çürümesi gibi sağlık sorunlarını önlemek,
Çocuklarda yaĢam boyu sağlığın korunmasına ve yetiĢkin dönem kronik
hastalıkların (kalp damar hastalıkları, tip 2 diabetes mellitus, hipertansiyon, bazı
kanser türleri ve osteoporoz gibi) oluĢum riskinin azaltılmasına yardımcı
olmaktır.

2.2.4. Okul Öncesi Çocukların Günlük Beslenme Planı
YaĢı ne olursa olsun çocuklar yetiĢkinlerle aynı besinlere ihtiyaç duyarlar. Sadece
ihtiyaç duyulan miktarlar daha azdır. YetiĢkinler gibi onlarda besinlerden enerji sağlarlar;
fakat enerji ihtiyaçları vücut ağırlıklarıyla orantılıdır. Burada dikkat edilmesi gereken
çocuğun günlük ihtiyaçlarının karĢılanmasının yanında olumlu ve düzenli beslenme
alıĢkanlıklarının kazandırılmasıdır. Bunun için öğünlerin düzenli olması ve öğün atlamama
çocukluk çağında kazanılan bir beslenme alıĢkanlığı olmalıdır. Çocukların düzenli bir
Ģekilde beslenmesi, yiyecek ve içecekleri her gün aynı saatte alması daha yararlıdır.
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Günlük üç öğünden az tüketen çocukların enerji, kalsiyum, protein, C vitamini ve
demiri yetersiz aldıkları bildirilmiĢtir. Bu nedenle çocukların sabah, öğle ve akĢam ana
öğünlerinde yedikleri izlenmeli böylece öğünlerde tükettiği besin miktarına bakılarak kuĢluk,
ikindi ve yatarken meyve, süt, ayran veya peynir, ekmek gibi besinler verilebilmelidir.
Okul öncesi çocukların porsiyonları yetiĢkin porsiyonlarının 1/4’ü ile 1/3’ü arasında
olmalıdır. Kısaca besin grupları için önerilen günlük miktarlar Ģöyledir:





Süt grubu
2 porsiyon
Et grubu
2 porsiyon
Sebze-meyve grubu
5 porsiyon
Ekmek ve tahıl grubu 3-6 porsiyon olarak önerilmektedir.

4-6 yaĢ grubu çocuklar için örnek yemek listesi;








1-2 su bardağı süt, yoğurt veya 2-4 su bardağı ayran,
Kibrit kutusu kadar beyaz peynir,
Yumurta veya yumurta kadar et, balık, 1 kepçe mercimek veya nohut yemeği,
1-2 kepçe sebze salatası,
Yarım kepçe pilav veya makarna,
3-6 dilim ekmek,
1-2 adet meyve yemelidir.

Menüler için yemek seçiminde; Besin değeri, renk, yapı-Ģekil, akıĢkanlık-kıvam, tatlezzet, hazırlama-piĢirme yöntemleri ve yemeklerin sıcaklığı yönünden çeĢitlilik
sağlanmalıdır.

2.2.5. Okul Öncesi Dönem Çocuklarda Sık Görülen Beslenme Sorunları
Okul öncesi dönem (1-6 yaĢ) çocuklarında en sık görülen önemli beslenme sorunları
yemek seçme, iĢtahsızlık, aĢırı yemek yeme (ĢiĢmanlık) Ģeklinde sıralanmaktadır.
2.2.5.1. Besin (Yemek) Seçme
Beğenilerinde ve isteksiz davranıĢlarında onların davranıĢ biçimleri ön plândadır.
Okul öncesi yılları boyunca birçok çocuk aĢağıdaki davranıĢlardan bir veya daha fazlasını
gösterirler.

Çocuklar özellikle meyve ve sebze gibi yeni yiyecekleri denemekte isteksiz
olabilirler.

Okul öncesi çocuğun bildiği yiyecekleri tercih etmesi ve yeni Ģeyleri
denemekten korkması normaldir.

Okul öncesi çocuklar bir süre için sadece belli çeĢit besinleri yiyebilir. Çocuklar
sevdiği veya herhangi 2 çeĢit besini seçip diğer besinleri reddedebilir.

Çocuklar bazen sofrada oturur ancak yemek dıĢında herhangi bir Ģey ile
ilgilenebilir.
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Çocuklar belirli renk veya dokuda besinleri reddedebilir. Örneğin; kırmızı ve
yeĢil renkli, çekirdeği olan veya peltemsi yiyecekleri reddedebilir.
Aynı zamanda oyun, çocuk için çok çekici olacağından yemek yemeyi
unutabilir. Bunun yanında çocuklar bazı besinleri sevmezler, zorlamak o besine
karĢı tiksinti, reddetme duygusu oluĢturur. Bu durumda çocuğun üzerine
gidilmemeli, daha sonra tekrar yemesi denenmelidir.

Eğer her denemede çocuk o besini yemeyi reddediyorsa, diğer yemeklerle birlikte
garnitür olarak yedirilmeye çalıĢılabilir. Besine ilgisizlik, sofra düzeninin olmaması, sofraya
oturmamak, bir öğünde tek tür besin tüketmek çocuklarda ileriye dönük yemek seçme, azla
yetinme ve dengesiz yemek yeme Ģekline dönüĢebilir. Bu sorunların çözümünde anne ve
baba hatalarının öncelikle düzeltilmesi gerekmektedir. Çocukların öğün saatleri düzenli
olmalı, öğün aralarında çikolata, Ģeker, kolalı içecekler gibi besleyici niteliği olmayan
besinlere alıĢmamasına özen gösterilmelidir.
2.2.5.2. ġiĢmanlık
Okul öncesi çocukların beslenmeleri tamamen baĢkalarına bağlı olduğu için bu yaĢ
grubunda görülen aĢırı yemek yeme yani ĢiĢmanlık daha çok anne-baba ve bakıcıların
hatasıdır. ġiĢmanlık (obezite) dünya genelinde çok ciddi oranlarda artıĢ göstermektedir.
Günümüzde maalesef patlamaya hazır bir bomba olarak değerlendirilmektedir.
ġiĢmanlık, ihtiyacın üzerinde enerji alımı sonucu ortaya çıkmaktadır. ġiĢmanlık bir
sağlık sorunudur ve temeli çocukluktaki hatalı beslenme Ģekline dayanmaktadır.
YetiĢkinlikte ĢiĢman olan bireylerin yaklaĢık 1/3'ünün çocukluk çağında ĢiĢman olduğu
görülmektedir. ġeker, bisküvi, çikolata, patates cipsleri, kolalı içecekler, tatlılar yüksek
enerji verici yiyeceklerdir ve çocuklar tarafından sevilerek tüketilmekte. Bunlar ailenin,
çocuğa bir ödülü olarak sunulmaktadır. Oysa beslenme, kiĢinin kendi sağlığı için besinleri
dengeli ve yeterli tüketmesidir.
2.2.5.3. ĠĢtahsızlık
ĠĢtahsızlık çocuğun besini almak istememesi veya besin seçme davranıĢlarıyla görülen
bir durumdur. Ailelerin en çok yakındıkları “hiçbir Ģey yemiyor” Ģeklindeki sorundur.
Genellikle doktorlar ve diyetisyenler bu sorunu çözmek için zaman harcarlar. Ancak bu yaĢ
grubu çocukların ailelerine karĢı en önemli silahı, besini reddetmesi ve aileye herhangi bir
nedenle duyduğu tepkiyi yemek yememekle dile getirmesi Ģeklindedir.
ĠĢtahsızlık çocuğun besini almak istememesi veya besin seçme davranıĢlarıyla görülen
bir durumdur. Ailelerin en çok yakındıkları “hiçbir Ģey yemiyor” Ģeklindeki sorundur.
Genellikle doktorlar ve diyetisyenler bu sorunu çözmek için zaman harcarlar. Ancak bu yaĢ
grubu çocukların ailelerine karĢı en önemli silahı, besini reddetmesi ve aileye herhangi bir
nedenle duyduğu tepkiyi yemek yememekle dile getirmesi Ģeklindedir.
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1-6 YaĢlarında yeterli ve dengeli beslenmeyen çocuklar sık hastalanır, Hastalıkların
iyileĢmesi uzun sürer, ölümcül olabilir. Protein-enerji yetersizliği, demir eksikliği anemisi,
iyot yetersizliğine bağlı hastalıklar, vitamin ve mineral yetersizlikleri gibi sağlık sorunları sık
görülür.
1-6 yaĢ çocuklarda beslenme sorunlarında annelere Ģu öneriler verilebilir:







Çocuklarının iĢtahsız olduğunu ve iyi beslenemediği düĢünüldüğünde, yeterli
beslenip beslenmediğinin, sadece büyüme ve geliĢmesi izlenerek saptanabilir.
ĠĢtahsız çocuğa besinler ve yemekler farklı sunumlarla verilebilir.
ĠĢtahsız çocukların anne ile birlikte yemek hazırlamaya katılması sağlanabilir.
Çocuğun ara sıra iĢtahsızlık yaĢaması veya iĢtah dalgalanmaları normaldir.
Yemek seçen çocuğa, istemediği besin farklı yemek içinde sunulabilir.
AĢırı yemek yiyen çocukların tabağına büyük porsiyonlar servis edilmemeli,
çocuğa oyun oynarken ve televizyon seyrederken yiyecek verilmemelidir.

2.3. Okul Çağı Çocuklarında ve Ergenlerde Sağlıklı Beslenme
Çağımızda bireyler yaĢamlarının en önemli süreçlerini okulda geçirmektedir. Bu
dönem bireyin hem fiziksel olarak büyüyüp geliĢtiği, zaman zaman yoğun psikolojik
sorunlar yaĢadığı, kimlik kazandığı, hem de akademik ve mesleki birikimlerini sağladığı
yıllardır. Bu dönem; fizyolojik, psikolojik ve sosyal geliĢim ile büyüme ve geliĢmenin hızlı
olduğu, yaĢam boyu sürebilecek davranıĢların büyük ölçüde oluĢtuğu ve bireylerin bilgi
almaya ve alıĢkanlık kazanmaya en elveriĢli oldukları dönem olarak düĢünülmektedir.
Ergenlik çağında hızlı büyümeden dolayı iĢtah artar. Yeterli ve dengeli beslenilirse
boy ve kilo dengeli olarak artar. Yetersiz ve dengesiz beslenilirse, özellikle Ģekerli ve yağlı
yiyeceklere ağırlık verilirse boy uzamasında gecikme, kiloda hızlı bir artıĢ görülür. Kızlarda
daha fazla olmak üzere ĢiĢmanlama ortaya çıkabilir. Bu durum genci hem psikolojik olarak
olumsuz etkiler hem de hastalıklara karĢı vücut direnci düĢer. Örnek, tüberkülozdan ölüm
oranı bu dönemde artmaktadır.

2.3.1. Okul Çağı Çocuklarında ve Ergenlerde Sağlıklı Beslenme Ġlkeleri
Bu çağda arkadaĢlarla birlikte yemek yeme eğilimi vardır. Bu da yanlıĢ beslenmeye
sebep olabilir. Öğünlerin simit, Ģekerli yiyecekler gibi besinlerle geçirilmesi de doğru
değildir. Özellikle yeterli süt içmenin diĢ çürüklerini önlediğini, Ģekerli yiyeceklerin ve
gazoz gibi boĢ enerji kaynağı içeceklerin artırdığını çocuklara mutlaka örneklerle anlatmak
gerekir.
Kısacası okul çocukluğu çağında da temel besinlerin yeterli ve dengeli olarak alınması
gerekmektedir. Bu dönemde yeterli ve dengeli beslenme büyüme ve geliĢmenin yanında okul
baĢarısını da önemli ölçüde etkiler. Bu sebeple okul çağı çocuklarının beslenmesinde
özellikle Ģu dört konuda dikkatli olmak gerekir:
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Besinlerin çeĢitliliğinin sağlanması,
Sağlıklı vücut ağırlığının korunması,
NiĢastalı karbonhidratlar ile liften zengin besinlerin dengeli tüketilmesi,
Yağ ve Ģeker tüketiminin sınırlandırılması dikkat edilmesi gereken önemli
konulardandır.

Besinlerin çeĢitliliği sağlanarak yeterli ve dengeli ve kaliteli bir beslenme sağlanmıĢ
olur. Böylece hem çocuğun büyüme ve geliĢmesinin hem de okul baĢarısının devamı
sağlanmıĢ olur. Yağ ve Ģeker tüketiminin sınırlandırılması, niĢastalı karbonhidratlar ile liften
zengin besinlerin dengeli tüketilmesi sonucu sağlıklı vücut ağırlığı korunur. Böylece bu
dönemde sık görülen sağlık problemleri ile sosyal ve psikolojik sıkıntılara da sebep olan
ĢiĢmanlık da önlenmiĢ olur.
Okulların çevresinde sağlıksız, hijyen kurallarına uymayan, besin değeri düĢük
denetimsiz yiyecekler satılabilmektedir. Bunun okul aile birliği, okul koruma dernekleri ile
ailelerin ve yerel yönetimlerin iĢbirliği ile önlenmesi gerekir. Çocuklar okulda beslenme
konusunda aile ve öğretmenler tarafından eğitilmelidir. Ergenlik çağında süt, yumurta ve et
mutlaka yenmesi gereken besinlerdir. Yemekler mümkünse evde ve düzenli yenmeli. Kolalı,
Ģekerli ve yağlı yiyeceklerden kaçınılmalıdır. Bu dönemde, bu tür yiyeceklere eğilim
artabilir. Aile ve okul iĢbirliği ile bunlar önlenmelidir.
Kızlarda ĢiĢmanlama eğiliminin fazla olması, menstrüasyonun (âdetlerin) baĢlaması ve
psikolojik olarak daha fazla etkilenmeleri sebebiyle bunların beslenmesine daha çok özen
gösterilmelidir.
Ergenlik döneminde gencin günlük enerji ve besin öğesi ihtiyacı yaptığı etkinliklerin
derecesine ve süresine göre farklılık gösterir. Gençlerin cinsiyetlerine göre de beslenme
ihtiyaçları farklılaĢır. Bu sebeple günlük menü planlarken bu durum dikkate alınmalıdır.
Ortalama olarak günlük menüde 2,5 porsiyon süt ve türevleri, 2-2,5 porsiyon et yumurta,
kuru baklagiller, 3-4 porsiyon sebze ve meyveler, 6-8 porsiyon tahıl ve türevleri (kızlarda
daha az olmalıdır.) yer almalıdır.

2.3.2. Okul Çağı Çocuklarında ve Ergenlerde Enerji ve Besin Ġhtiyacı
Ergenlikte büyüme ve geliĢme hızlı olduğu için günlük enerji ve protein ile birlikte
vitamin ve mineraller de verilmelidir. Enerji, protein eksikliği ile vitamin ve mineral
eksikliğinin oluĢturduğu engelleme ile boy artım hızı gecikir ya da azalır. Karbonhidrat ve
yağdan zengin bir beslenme ĢiĢmanlığa yol açar.
Alınması gereken en az protein miktarı, kız-erkek 0,8 mg/kg/gün olarak kabul edilir.
Bunun yarıdan çoğu süt, yumurta, et gibi biyolojik değeri yüksek, örnek protein niteliğinde
olmalıdır. Yeterli miktar enerji, protein ve özellikle örnek protein alınan beslenmede tüm
besinsel öğelerin alındığı varsayılır. Ek olarak vitamin ve minerallere de yer verilmelidir.
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2.3.3. Okul Çağı Çocuklarında ve Ergenlerde Beslenmeye Bağlı Görülen Sağlık
Sorunları
Ülkemizde okul çağındaki çocuklarda beslenme yetersizliğine bağlı olarak görülen
bazı sağlık problemleri Ģunlardır:


GeliĢim bozuklukları,

Zayıflık, iĢtahsızlık,

Vitamin eksikliği belirtileri (uçuk, tırnaktaki beyaz lekeler, büyüme-geliĢme
geriliği vb.),

DiĢ çürükleri,

Bağırsak parazitleri,

Demir eksikliği anemisi,

ġiĢmanlık.
Yetersiz ve dengesiz beslenme birçok ülkede ve ülkemizde çocuklarda çeĢitli sağlık
sorunlarının ortaya çıkmasına ve çocuk mortalite ve morbidite hızlarının önemli ölçüde
etkilenmesine neden olmaktadır. Çocuğun beslenmesinde amaç; normal, sağlıklı büyüme ve
geliĢme ile olumlu beslenme alıĢkanlığının kazandırılmasını sağlamaktır. Ancak çocuğun
toplum yaĢamına ilk kez bilinçli olarak girdiği okul çağı dönemde, genellikle okulda ve okul
dıĢında tek baĢına kalan çocukta yanlıĢ beslenme alıĢkanlıkları sıkça görülmektedir.
Bu sorunlar sonucu, çocuk hastalıklara karĢı dirençsiz olur, sık hastalanır, hastalığı
ağır seyreder ve okula devamsızlık nedeniyle okul baĢarısı düĢer.

Resim 2.3: Çocukta dengeli ve düzenli beslemenin göstergesi kilo ve boy takibidir
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Ergenlik döneminde yetersiz ve dengesiz beslenme problemleri arasında ĢiĢmanlık
(obezite) sık görülmektedir. Ayrıca kızlarda daha çok görülen anorexia nervosa (psikolojik
kaynaklı yemek yememe) da önemli bir beslenme problemidir. Fastfood beslenme bol
kalorili olduğu için ĢiĢmanlığa yol açabilir. Bol kalorili beslenmeyi sevmesine, tercih
etmesine karĢı gençler zayıf kalmak isterler. Çünkü beden algısı konusunda hassastırlar.
Ülkemizde sık görülen ve genellikle ergenlik çağında ortaya çıkan guatrın sebebi olan
iyot eksikliği ile kalsiyum ve çinko ihtiyaçlarının karĢılanmasına da önem verilmelidir.
Ayrıca, besinlerin hijyenik olmasına ve bunlarla bulaĢan hastalıklardan korunma konusuna
da dikkat edilmelidir. Süt ve süt ürünlerinin bu dönemde en önemli besin olduğu
unutulmamalıdır.
Etkinlik: Okul çağı çocuklarında günlük menü örneğinin porsiyon/adet bölümünü
doldurarak tamamlayınız
ÖĞÜNLER
SABAH
KUġLUK

ÖĞLE

ĠKĠNDĠ

AKġAM

YATMADAN ÖNCE

BESĠNLER
Yumurta
Süt
Bal, tereyağı
Ekmek
Peynirli poğaça
Sulu köfte
Nohutlu pirinç pilavı
Salata
Tatlı
Ekmek
Meyve suyu
Kek
Zeytinyağlı pırasa
Kıymalı börek
Ayran
Meyve
Ekmek
Süt
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PORSĠYON / ADET

UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıda verilen iĢlem basamaklarını takip ederek bebek, çocuk ve ergenlerde
beslenme ilkelerini ayırt ediniz.

ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Emzirme ve anne sütünün anne ve bebek
açısından faydalarını gösteren afiĢler
hazırlayınız.
 Süt çocuğunun beslenmesinde temel
ilkeleri gösteren afiĢ hazırlayınız.

 Tecrübeli bir anneden veya bir beslenme
uzmanından destek alabilirsiniz.

 Süt çocuğunun enerji ve besin ihtiyacını
gösteren bir tablo hazırlayınız.
 Tamamlayıcı besinlerin bir listesini
yapınız.

 Ek (tamamlayıcı) besinlerle bebeğini
beslemekte olan bir anne ile
görüĢebilirsiniz.

 Okul öncesi çocuklarda besin grubu ve
ihtiyaç miktarları ile ilgili bir tablo
hazırlayınız.
 Konuyu farklı kaynaklardan araĢtırınız.
 Okul çağı çocuklarının beslenme
ilkelerine uygun günlük bir örnek menü
hazırlayınız. Menü örneğini tartıĢınız
 Ergenlerde, sağlıklı beslenmenin önemini  Sunuyu sınıfta izleyerek tartıĢınız.
ve beslenmeye bağlı görülen sağlık
sorunları ile ilgili sunu hazırlayınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aĢağıdaki soruları cevaplandırarak
ölçünüz.
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

AĢağıdakilerden hangisi bebeğin anne sütü ile beslenmesinin faydalarından olamaz?
A) Anne sütü en doğal ve en taze besindir.
B) Her zaman temiz ve mikropsuzdur.
C) Biraz pahalıdır.
D) Bebeği hastalıklara karĢı korur.
E) Bebeğe güven, anneye huzur verir.

2.

AĢağıdakilerden hangisi süt çocukları için uygun tamamlayıcı besinlerdendir?
A) Kızartmalar
B) Balık ve deniz ürünleri
C) Bol Ģekerli mamalar
D) Hazır meyve suyu
E) NiĢasta maması
3. 3.AĢağıdakilerden hangisi okul öncesi çocukların beslenmesinde uyulması gereken
kurallardan biri değildir?
A) Besin çeĢitliliği fazla, besleyici değeri yüksek yemekler hazırlanmalıdır.
B) Çocuk, aile sofrasına oturtularak kendi kendine yemek yeme alıĢkanlığını
kazanmalıdır.
C) Öğün aralıkları belirli olmalı ve tatlılara odaklanmaktan sakınılmalıdır.
D) Çocuğun tabağına, bol miktarda yemek konulmalıdır.
E) Çocuk, yemekle değil sevgi ve ilgi ile ödüllendirilmelidir.

4.

Okul Öncesi dönemde yeterli ve dengeli beslenemeyen çocuklarda hangi sağlık
problemi görülür?
A) Protein enerji yetersizliği
B) Hipertansiyon
C) Hastalıkların çabuk iyileĢmesi
D) Boy ve kilo artıĢı
E). Vitamin ve mineral yetersizlikleri azalır

5.

AĢağıdakilerden hangisi okul çağı çocuklarının beslenmesinde özellikle dikkat
edilmesi gereken hususlardan değildir?
A) Besinlerin çeĢitliliğinin sağlanması
B) Sağlıklı vücut ağırlığının korunması
C) NiĢastalı karbonhidratlar ile liften zengin besinlerin dengeli tüketilmesi
D) Öğün sayısını azaltılması
E) Yağ ve Ģeker tüketiminin sınırlandırılması
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6.

AĢağıdakilerden hangisi okul çağı çocuklarında beslenmeye bağlı görülen sağlık
sorunlarından biri olamaz?
A) GeliĢim bozuklukları
B) Damar sertliği
C) ġiĢmanlık
D) DiĢ çürükleri
E) Zayıflık, iĢtahsızlık

7.

AĢağıdakilerden hangisi ergenlik döneminde yetersiz ve dengesiz beslenme
problemleri arasında sayılır?
A) ġiĢmanlık (obezite) ve zayıflık
B) Boy artıĢının hızlanması
C) Hastalanma sıklığında azalma
D) Enfeksiyonlara direnç artıĢı
E) Anorexia nervosa (psikolojik kaynaklı yemek yememe)

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.
8.

( ) Kuru baklagiller nemli ortamlardan uzak tutulmalıdır.

9.

( ) Çocuğun aldığı enerjinin yeterli olup olmadığı büyümenin izlenmesi ile anlaĢılır.

10.

( ) Doğumdan hemen sonra bebeğin beslenmesi için en uygun besin anne sütüdür.

11.

( ) Günlük tüketilen enerjinin yarısını proteinlerden sağlamalıyız.

12.

( ) Her gün birkaç kez çeĢitli taze sebze ve meyve yemeliyiz.

13.

( ) Her gün orta düzeyde fiziksel aktivite yapmalıyız. .

14.

( ) Bebekleri ilk 4-6 ay sadece anne sütüyle beslemek doğru değildir.

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.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3
ÖĞRENME KAZANIMI
YaĢlılıkta ortaya çıkan sağlık sorunlarının beslenme ile iliĢkisinin farkında olarak
yaĢlılarda doğru beslenme ilkelerini ayırt edebileceksiniz.

ARAġTIRMA







YaĢlı Bakım Evi ve geriatri servislerini ziyaret edip, beslenme uzmanı ile
görüĢerek yaĢlıların beslenme programları hakkında bilgi alıp yemek yapılıĢını
ve servis yapılıĢını izleyiniz. Gözlemlerinizi ve öğrendiklerinizi sınıfta
arkadaĢlarınıza açıklayınız.
YaĢlılıkta beslenmenin önemini ve beslenmeyi etkileyen etmenleri araĢtırınız.
Besin ögelerinin yaĢlılıktaki önemi ve alınması gereken miktarları araĢtırınız.
YaĢlılık döneminde beslenmede dikkat edilecek ilkeleri araĢtırınız.
YaĢlılarda ĢiĢmanlığın sebeplerini ve sonuçlarını araĢtırarak tablo yapıp
sınıfınıza asınız.

3. YAġLILARDA BESLENME
65 yaĢ ve üzeri yaĢlılık olarak değerlendirilmektedir. Günümüzde, yüzyıl öncesine
göre beklenen yaĢam süresi 25-30 yıl artmıĢtır. Bunun sonucu olarak yaĢlı nüfus oranı da
artmaktadır. Bu artıĢ geliĢmiĢ ülkelerde daha fazladır. Dünya Sağlık Örgütü 65 yaĢ ve üzeri
bireyleri “yaĢlı” olarak tanımlamaktadır. YaĢlılığın seyrine ve vücut fonksiyonlarında oluĢan
değiĢikliklere göre yaĢlılık dönemleri;




65-74 yaĢ arası “geç yetiĢkinlik”,
75-84 yaĢ arası “yaĢlılık”,
85 yaĢ ve üzeri de “ileri yaĢlılık” dönemi olarak sınıflandırılmaktadır.

Bir toplumdaki yaĢlı nüfus oranının artması, onların bakım ve sağlık harcamalarını da
artırmaktadır. YaĢlılıkta sağlık problemlerinin önlenmesinde beslenmenin önemli rolü vardır.
Bunların fizyolojik ve metabolik ihtiyaçlarına göre beslenmeleri hem daha rahat bir yaĢam
sürmelerini hem de sağlık giderlerinin azalmasını sağlayacaktır.
YaĢ ilerledikçe insanın fizyolojik ve metabolik yapısında birçok değiĢiklikler olur. Bu
değiĢikliklerin baĢlıcaları Ģunlardır:



Hormon değiĢiklikleri; bazı fizyolojik ve ruhsal sıkıntılara sebep olabilir.
Kadınlardaki menopoz sıkıntıları buna örnektir.
Zihinsel yeteneklerde azalmalara sebep olur.
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Saçlar ağarır, deri buruĢur, duyma ve görme zayıflar ve vücut duruĢu
(kamburlaĢma gibi) değiĢir.
Sindirim, dolaĢım ve boĢaltım organlarında değiĢmeler olur. Bazal metabolizma
hızı yavaĢlar.
Yağsız doku kitlesi azalır. Oksijen tüketimi, sinir iletim hızı ve kas gücü azalır,
tat ve koku alma yeteneği zayıflar.
DiĢlerin kaybı, tat duyusundaki değiĢmeler, yalnızlık ve stres gibi sebeplerle
besin alımı azalabilir.
Kemiklerin mineral (kalsiyum) yoğunluğu azalır, buna hareketsizlik de
eklenince kemikler zayıflar ve osteoporoz sık görülür.

Kemik yapısı zayıf olan yaĢlılarda görülen kemik kırıkları uzun süre iyileĢmez
(kaynamaz) ve genellikle ölümle sonuçlanır. Ayrıca, organların iĢlevlerindeki bozukluklar
sebebiyle koroner kalp hastalıkları, hipertansiyon, diyabet, kanser, unutkanlık gibi kronik
hastalıklar daha fazla görülür. Beslenme durumu, yaĢlanma hızını, bu hastalıkların görülme
sıklığını ve Ģiddetini etkiler. YaĢlılıkta beslenme; yaĢlılığa bağlı hastalıkların önlenmesinde,
geciktirilmesinde ve tedavi edilmesinde etkin bir rol oynamaktadır. Yeterli ve dengeli
beslenme, fonksiyonel durumun sürdürülmesi ve sakatlıklardan korunmada önemlidir.
YaĢlılık döneminde enerji ihtiyacı, hastalıklar, sakatlanma ve kırıklara bağlı olarak
artabilir. Enerji ihtiyacının arttığı bu gibi durumlarda yetersiz beslenilmesi kronik beslenme
yetersizliği denilen duruma neden olmaktadır. Yetersiz beslenme, kronik hastalıkların
görülme sıklığını ve bu hastalıklara bağlı ölümleri artırır. YaĢlılıkta beslenme durumu,
yaĢlanma süreci boyunca vücutta meydana gelen değiĢikliklerden, kronik hastalıklardan,
kullanılan ilaçlardan, fiziksel, psikolojik, sosyal ve ekonomik durumdan etkilenir.
YaĢlanma sürecinin doğal bir sonucu olarak ortaya çıkan bu değiĢikliklere uygun
beslenme planlaması yapılmalıdır. Ayrıca düzenli fiziksel aktivite yapılması, sigara
içilmemesi gibi koruyucu önlemler alınmalıdır. YaĢla birlikte görülme sıklığı artan yüksek
tansiyon, kalp-damar hastalıkları, böbrek hastalığı, Ģeker hastalığı gibi kronik hastalıkların
varlığında bu hastalıklara özel diyetlerin uygulanması gerekmektedir.
Beslenmenin yaĢlanma hızına etkileri Ģu Ģekilde sıralanabilir:





Açlık, oburluk, sigara, alkol, aĢırı tuz ve gereksiz ilâç kullanmaktan kaçınmak
gerekir.
Vücudun fiziksel uygunluğunu koruyacak Ģekilde, yeterli ve dengeli
beslenmek, öğün aralıklarını düzenli tutmak.
Uyku, egzersiz, eğlence ve dinlenmeye dengeli Ģekilde yer vermek.
Kronik hastalıklara kalıtımsal riski olanların uygun beslenmelerini ve düzenli
yaĢamalarını sağlamak gerekir.

Bunlardan anlaĢılacağı gibi beslenme, sağlık ve yaĢlanma faktörleri arasında sıkı bir
etkileĢim vardır. Bu kurallara uyulduğunda yaĢlanma hızının daha yavaĢ olacağı
bildirilmektedir.

36

3.1. YaĢlılıkta Beslenmeyi Etkileyen Etmenler
YaĢlılıkta vücudun yapı ve iĢlevlerinde oluĢan değiĢiklikler onların beslenmesini de
etkilemektedir. Bu etmenleri; fiziksel değiĢiklikler, organ fonksiyonlarındaki değiĢiklikler ve
yaĢam biçimindeki değiĢiklikler olmak üzere 3 grupta toplayabiliriz.

3.1.1. Fiziksel DeğiĢiklikler
YaĢlılıkta vücutta oluĢan fiziksel değiĢiklikler beslenmeyi de etkilemektedir.
YaĢlılıkta eklem esnekliğinde azalma ve eklem hareketlerinde kısıtlılık nedeni ile
hareketlilik azalır. Bu etki, hem besinlere ulaĢmada zorluk hem de iĢtah azalmasına sebep
olabilir.

3.1.2. Organ Fonksiyonlarındaki DeğiĢiklikler
YaĢlılık döneminde vücuttaki organların fonksiyonlarında da değiĢiklikler olmaktadır.
Beslenme durumunu da etkileyerek yetersiz beslenmeye neden olabilecek bu değiĢiklikler
Ģunlardır:











Tat ve koku duyusunda azalma: Tüm duyularla birlikte tat duyusunda da bir
azalma söz konusudur. Tat ve koku duyusundaki azalma, yenilen besinlerden
hoĢlanmamaya ve iĢtah azalmasına neden olarak beslenme durumu için risk
yaratabilir.
Tükürük salgısında azalma: Tükürük salgısının azalması sonucu ortaya çıkan
kuru ağız yakınması besin alımını etkiler, yiyeceklerin yutumunu güçleĢtirir.
Kuru ağız yaĢlılığın bir sonucu olmakla birlikte ilaçların etkisi ile de geliĢebilir.
Ağız ve diĢ problemleri: DiĢ sayısında azalma ve takma diĢ kullanımı bazı
besinlerin parçalanmasını ve çiğnenmesini zorlaĢtırır. Çiğnemenin güçleĢmesi
tüketilen besin çeĢidinde azalmaya neden olarak farklı besin öğelerinin alımını
engelleyebilir.
Yutmada güçlük: Yemek borusunun kasılma yeteneğinin yaĢla birlikte
azalması sonucu ağızda çiğnenen besinlerin yutulması güçleĢir. Bu güçlük,
yemek yeme isteğini ve sıklığını azaltabilir.
Mide fonksiyonlarında azalma: YaĢla birlikte midedeki yiyeceklerin boĢalma
hızının azalması uzun süreli tokluk hissi yaratır. Uzun süreli tokluk hissi, daha
az besin tüketilmesine neden olarak yetersiz beslenme riski yaratabilir.
Tüketilen besinlerin emilimini sağlayan enzimlerin aktivitesinde ve
miktarındaki azalma sonucu kalsiyum, demir, B12 vitamini ve folik asit gibi
bazı besin öğelerinin emilimi azalır. Bu durum kansızlık ve sinir sistemi
hastalıkları riskini artırabilir.
Karaciğer ve safra fonksiyonlarında azalma: Safra enzimlerinin azalması
sonucu özellikle yağda eriyen vitaminlerin vücuttaki etkinliğinde düĢme olur.
Karaciğerden kan akım hızı azalır.
Barsak fonksiyonlarında azalma: Ġnce bağırsaktaki değiĢiklikler sonucunda
besin öğelerinin vücutta kullanımı azalır.
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Sinir sistemi fonksiyonlarında azalma: Sinir hücrelerindeki kayıp sonucu
bilgi depolama, hatırlama gibi yeteneklerde azalma olur. Bunama ve depresyon
en yaygın görülen belirtilerdir. Bu değiĢiklikler besin alımını engeller.
Enerji metabolizması: Bazal metabolizma hızı yavaĢlar. Toplam enerji
harcaması ve buna bağlı olarak da kalori ihtiyacı azalır.
Su metabolizması: Vücuttaki su yüzdesi azalarak % 60’tan % 50’ye düĢer.
Susama hissinin azalmasına bağlı olarak su alımı azalır.

3.1.3. YaĢam Biçimindeki DeğiĢiklikler
YaĢlılıkta, yaĢam biçiminde oluĢan duygusal, fiziksel ve biyolojik değiĢiklikler
Ģunlardır:












Yalnız yaĢama,
EĢini kaybetme,
Aileden ya da arkadaĢlardan ayrılma,
ĠĢten ya da evden ayrılma,
Fiziksel engel, hareket güçlüğü,
Yardımcı kiĢi ve kurumların olmaması,
Gelir yetersizliği,
Bağımlılık,
Sosyal izolasyon,
Ruhsal problemler (depresyon veya bunama),
Ġlaç kullanımı.

Yukarıda sıralanan nedenler, besinlerin satın alınması, hazırlanması, piĢirilmesi ve
tüketilmesi aĢamalarını fiziksel (hareket güçlüğü) ya da psikolojik (iĢtah azalması, yemeği
reddetme) olarak etkileyerek yetersiz beslenme riski doğurabilir.

3.2. Besin Ögelerinin YaĢlılıktaki Önemi ve Alınması Gereken
Miktarlar
Besinler yendikten sonra sindirim organlarında besin öğelerine parçalanır ve vücutta
öyle kullanılır. Ġnsanın büyüme, geliĢme sağlıklı olarak yaĢamını sürdürebilmesi için 40’tan
fazla besin öğesine ihtiyacı vardır.
Ġnsanların ihtiyacı olan baĢlıca besin öğeleri Ģunlardır:







Proteinler
Yağlar
Karbonhidratlar
Vitaminler ve Mineraller
Su
Posa
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Sağlıklı yaĢlanma için: • Uygun beslenilmeli,• Fiziksel aktivite artırılmalı,
• Zararlı alıĢkanlıklardan uzak durulmalı.
Sağlıklı yaĢlanma çocukluktan baĢlar

3.2.1. YaĢlılık Döneminde Protein Ġhtiyacı

Proteinler vücut organlarının yapıtaĢıdır. Hücre yenilenmesi, vücudun dıĢ etkilere
karĢı korunması, bağıĢıklık sisteminin güçlenerek hastalıklara karĢı direnç geliĢmesi, düĢme,
incinme ve kırıklarda hızlı iyileĢmenin sağlanması, kas dokusunun korunması ve güçlenmesi
için, protein gereklidir. (Proteinler besin öğeleri modülünde detaylı olarak açıklanmıĢtır.)
Enfeksiyon, ameliyat, yaralanma ve kırık gibi sağlık problemleri protein ihtiyacını
artırır. Ayrıca yaĢla birlikte azalan bağıĢıklık sistemi fonksiyonları da göz önüne alındığında,
beden ağırlığının kilosu baĢına 1 gram protein günlük gereksinimi karĢılayabilir. Buna göre
70 kg ağırlığındaki bir bireyin günlük protein gereksinmesi: 70 X 1 = 70 gramdır.
Kronik böbrek hastalığı gibi protein alımının kısıtlanması gereken durumlarda günlük
alınması gereken miktar hastalığın durumuna göre uzmanlarca belirlenmelidir.
En Çok Protein Bulunan Besinler

100 Gramındaki Protein Miktarı

Kuru baklagiller

20-25 gram

Soya fasulyesi

30-35 gram

Et, tavuk, balık

15-22 gram

Peynirler

15-25 gram

Yumurta

12-13 gram

Tahıllar

8-12 gram

Süt

3-4 gram
Tablo 3.1:En çok protein bulunan besinler100 gramındaki protein miktarı

3.2.2. YaĢlılık Döneminde Yağ Ġhtiyacı
Hastalık nedeni ile herhangi bir kısıtlama yoksa günlük yağ olarak tüketilmesi gereken
miktar yaklaĢık 35-40 gramdır. Bu miktarın yarısının bitkisel sıvı yağlardan, yarısının da
zeytinyağından temin edilmesi uygundur.
YaĢlılık döneminde sık görülen yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, kalp ve damar
hastalıklarından korunmak için diyetle alınan margarin, tereyağı, kuyruk yağı gibi katı
yağların tüketilmemesi gerekmektedir. Özellikle margarinler, sağlığa zararları nedeni ile
kullanılmamalıdır.
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Hayvansal besinlerin tümünde ve bazı bitkisel besinlerin doğal bileĢiminde de yağ
olduğu için yemeklerde bitkisel sıvı yağların, özellikle de zeytinyağının tüketilmesi daha
sağlıklıdır.
Balık ve deniz ürünlerinde fazla miktarda bulunan omega 3 yağları, yaĢlılık
döneminde, kan yağlarını ve damarlarda plak birikimini azaltarak kalp ve damar sağlığını
korurlar. Ayrıca, eklemlerdeki iltihaplanmaları engeller ve özellikle karın bölgesinde oluĢan
yağ birikimini önleyerek ĢiĢmanlıktan korurlar.
Çoğunlukla bitkisel besinlerde bulunurlar. Bitkiler çeĢitlerine göre farklı miktarlarda
karbonhidrat içerirler. Tahılların % 60-90’ı karbonhidratlardan oluĢmuĢtur. Meyvelerde %
10-20, patateste ve Ģeker pancarında % 18-20, diğer sebzelerde % 10 civarındadır.

3.2.3. YaĢlılık Döneminde Karbonhidrat Ġhtiyacı
Günlük alınan enerjinin yaklaĢık % 60’ı karbonhidratlardan karĢılanmalıdır.
Karbonhidratlar yetersiz alındığında proteinler enerji kaynağı olarak kullanılacağı için
günlük karbonhidrat ihtiyacının eksiksiz olarak karĢılanması önemlidir. Ancak
gereksinimden fazla alınan karbonhidratlar yağa çevrilerek ĢiĢmanlığa neden olurlar.

Resim 3.1: Karbonhidrat kaynakları

3.2.4. YaĢlılık Döneminde Vitamin ve Mineral Ġhtiyacı
Vitamin sözcüğü “yaĢam için elzem öğe” anlamındadır. Vitaminler ve mineraller
vücuttaki pek çok organın yapısında bulunurlar ve vücut fonksiyonlarının sürdürülmesi için
gereklidirler. Birçoğu insan vücudunda yapılamadığı için besinlerle almak zorunludur.
Yetersiz vitamin ve mineral alımı sonucunda metabolizmadaki bozukluklara bağlı olarak
çeĢitli organların fonksiyonlarında yetersizlikler ortaya çıkar. YaĢlılık döneminde enerji
ihtiyacı azaldığı için enerji metabolizmasında görevli vitamin ve minerallerin alımı da azalır.
Bu nedenle gerekli miktarlar besinlerle alınmalıdır.
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YaĢlılık döneminde enerji gereksinmesinin azalması, vücut direncinin azalması,
hareket kısıtlılığı, kronik hastalıkların görülme sıklığının artması gibi nedenlerle vitamin ve
minerallere olan ihtiyaç artar. D vitamini dıĢındaki vitamin ve mineral ihtiyacı, iyi
planlanmıĢ bir diyetle besinlerden sağlanabilir. Yapılan bazı çalıĢmalarda A vitamini
(betakaroten), E vitamini gibi yaĢlanmayı geciktirici vitamin desteklerinin kanserler ve kalpdamar hastalıklarının görülme sıklığında ya da bu hastalıklardan ölümlerde herhangi bir
olumlu etkisi ya da yan etkisi saptanmamıĢtır. Bu nedenle vitamin ve minerallerin (D
vitamini hariç) diyetle sağlanması, vücuttaki fonksiyonları açısından daha yararlıdır.

Resim 3.2: Vitamin kaynakları

3.2.5. YaĢlılık Döneminde Su Ġhtiyacı
Su, yaĢam için zorunlu bir öğedir. Ġnsan, besin almadan vücudundaki depoları
kullanarak günlerce yaĢayabilir fakat susuz birkaç gün ancak yaĢar. Vücuttaki yağın ve
karbonhidratların tümü, proteinin yarısı kaybolunca insan yaĢamının tehlikeye girmesine
karĢın vücut suyunun % 15’inin kaybı yaĢamın yitirilmesine neden olur.






Yenilen besinlerin sindirimi, emilimi, taĢınması,
Hücrelerin, dokuların, organların çalıĢması,
Vücut ısısının denetimi,
Eklemlerin kayganlığı,
Zararlı atık maddelerin vücuttan atılması su sayesinde olur.

Vücut suyunun %3’ü eksilirse kan hacmi ve fiziksel performans azalır, %5’i eksilirse
konsantrasyon bozulur, %8’i eksilirse baĢ dönmesi aĢırı yorgunluk ve solunum güçlüğü
görülür, %10’u eksilince kas spazmı, aĢırı yorgunluk, dolaĢım ve böbrek yetmezliği, %20’si
eksilirse ölüm görülür. Su kayıplarında sodyum, potasyum ve glikoz içeren sıvıların acilen
verilmesi gerekir. Özellikle bebek ve çocuklar su kaybından daha çok etkilenirler. YaĢlılarda
da suyun önemi büyüktür.
Vücuttan her gün yaklaĢık 2.5 litre (15-20 su bardağı kadar) su atılır. YetiĢkinlik
döneminde vücudun % 60’ı su iken, yaĢlılıkta bu oran % 50’ye düĢer. YaĢlılık döneminde
susama duygusunun azalması, kaybedilen suyun yerine su alınmamasına neden olabilir. Bu
durum da ölümle sonuçlanabilecek ciddi sağlık riskleri oluĢturur.
YaĢlılık döneminde günde en az 8-10 bardak (1500 mililitre) su tüketilmelidir.
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3.2.6. YaĢlılık Döneminde Posa Ġhtiyacı
Posa ya da lif, bitkisel besinlerin vücutta sindirilemeyen bölümleridir.
Günlük 25-30 gram posa tüketimi yeterlidir. Bu miktar tüketilen sebze ve meyve
miktarının artırılması, kuru baklagil tüketimi ve kepekli tahıl ürünlerinin tüketimi( yulaf,
çavdar, bulgur, kepekli ekmek) ile karĢılanabilir.






Barsak hareketlerinin artırılması ve kabızlığın önlenmesi
Kan Ģekerinin düzenlenmesi ve Ģeker hastalığından korunma
Kan kolesterolünün düĢürülmesi ve buna bağlı olarak kalp-damar hastalıklarının
önlenmesi
ġiĢmanlığın önlenmesi
Barsak kanserinden korunma posalı gıdalar ile sağlanabilir.

3.2.7. YaĢlılık Döneminde Enerji Ġhtiyacı
Vücudun çalıĢma hızının düĢmesi ve hareketliliğin azalması sonucunda, enerji ihtiyacı
yetiĢkinlik dönemine kıyasla azalır. Bu durumda tüketilen besinlerin içeriği önemlidir.
Çünkü yaĢlılıkta, enerji ihtiyacının azalmasına karĢın bazı besin öğelerine olan ihtiyaç artar.
Rafine Ģekerler ve yağ alımının azaltılması, enerji ihtiyacının, tahıllar, kuru baklagiller,
sebze, meyve, az yağlı süt ve ürünleri ile balık ve yağsız et gibi besin öğesi yoğun
besinlerden sağlanması gerekmektedir.
Özel bir durumu olmayan, normal ağırlıkta, sağlıklı ve hafif fiziksel aktivitesi olan
yaĢlılar için beden ağırlığının kilo baĢına 30 kalori, günlük enerji ihtiyacını karĢılayabilir.
Buna göre 70 kg. ağırlığındaki bir bireyin günlük enerji gereksinmesi: 70 X 30 = 2100
kaloridir.
Günlük alınan enerjinin 1500 kalorinin altına düĢmemesi önerilmektedir.

3.3. YaĢlılık Döneminde Beslenmede Dikkat Edilecek Ġlkeler





Günlük öğün sayısı 3 ana, 3 ara öğün Ģeklinde düzenlenmelidir. Böylece
öğünlere düĢen yiyecek miktarları azaltılarak sindirim güçlükleri önlenmiĢ olur.
Her öğünde 4 temel besin grubundan (et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, sebze
ve meyveler, tahıllar) besinler bulunmalı ve besin çeĢitliliğinin sağlanmasına
özen gösterilmelidir.
Posa miktarı yüksek olan kuru baklagiller, sebze, meyve ve kepekli tahıllar gibi
besinlerin tüketilmesine özen gösterilmelidir.
Sıvı tüketimi arttırılmalıdır. Günde en az 8-10 bardak su (1500 ml)
tüketilmelidir. Bu miktarın tümü su olarak tüketilemiyorsa, ıhlamur, taze
sıkılmıĢ meyve suyu, bitkisel çaylar, ayran, komposto ya da açık çay tüketimi
ile bu miktar karĢılanabilir. Ancak bunların hiçbirisi vücut fonksiyonlarında su
kadar etkili değildir.
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Kalsiyum içeriği yüksek olan besinler tüketilmelidir. Yağı azaltılmıĢ ya da
yağsız süt ve ürünleri en iyi kalsiyum kaynağıdır.
Omega 3’ün yoğun olarak bulunduğu balık türleri haftada en az 2 kez
tüketilmelidir.
Margarin, tereyağı, kuyruk yağı gibi katı yağların tüketimi kan kolesterol
seviyesinin yükselmesine neden olarak kalp-damar hastalıkları için risk yaratır.
Et ve süt ürünleri gözle görülmeyen doymuĢ yağ içerirler. Bu nedenle bu
besinlerin yağsız olanları, tavuk ve hindi etinin derisiz bölümleri tüketilmeli, et
ile piĢen yemeklere ayrıca yağ ilave edilmemelidir.
Tuz tüketimi sınırlanmalıdır. AĢırı tuz tüketimi, yüksek tansiyon, kalp-damar
hastalıkları, kemik erimesi gibi sorunlara neden olmaktadır. Sofrada yemeklere
tuz eklenmemeli, turĢu, salamura, salça, konserve gibi sodyum içeriği yüksek
besinleri tüketmekten kaçınılmalıdır.
ġekerli besinler ve hamur tatlılarının tüketimi sınırlanmalıdır.
Fast food türü yiyeceklerin (hamburger, patates kızartması, pizza gibi)
tüketiminden kaçınılmalıdır. Yağ ve tuz içeriği çok yüksek olan bu yiyecekler
sağlık riskleri yaratabilir.
Besinlerin satın alınması ve piĢirilmesi sırasında oluĢabilecek risklere dikkat
edilmelidir. Günü geçmiĢ, tazeliğini kaybetmiĢ, ambalajı bozulmuĢ besinler
satın alınmamalıdır.
Yiyecekler kızartma ve kavurma yerine haĢlama ya da ızgara yöntemleri ile
piĢirilmeli, besinlerin hazırlanması ya da saklanması sırasında hijyen kurallarına
dikkat edilmelidir. Böylece yiyeceklerin sindirimi kolay, temiz ve besin değeri
korunarak yeterli ve dengeli beslenme sağlanmıĢ olur.
Uygun vücut ağırlığı korunmalıdır. ġiĢmanlık ve zayıflık hastalık riskini artırır.
Sigara ve alkol kullanılmamalıdır.
Ekonomik durum ve yeme alıĢkanlıkları da dikkate alınarak yağ, protein,
vitamin ve mineraller gibi temel besinlerin günlük ihtiyaçlarının karĢılanmasına
önem verilmelidir.
YaĢlılar aĢırı çay ve kahve tüketmemelidir. SakinleĢtirici etkisi sebebiyle günde
2-3 kez bu içeceklerden alınabilir. Taze meyve suları, ıhlamur, ayran gibi
içecekler yaĢlılar için daha faydalı içeceklerdir.
YaĢlıların tat, koku, görme duyuları ile beslenme alıĢkanlıkları da dikkate alınır.
Gerekirse beslenme eğitimi yapılır.

3.4. YaĢlılıkta Obeziteden Korunma Yolları
Obeziteden korunma, söylemesi çok kolay, yapması o derecede zor bir iĢtir. Çözümü;
yüksek sağlık bilinci ve kiĢinin iradesine hâkim olmasıdır.
YaĢlılıkta obeziteye yol açan iki önemli sebep vardır. Bunlar:



Fiziksel hareketlerin az olması,
Metabolizma ve hormon bozuklukları.
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Sebep ne olursa olsun obezite, uzun süre harcanan enerjiden daha fazla enerji alınması
sonucu ortaya çıkar. BKĠ değerleri takip edilmelidir. Gerekirse Aile hekimi, diyet uzmanı ve
diğer sağlık çalıĢanlarından yardım alınarak ideal kilo korunmalıdır.
YaĢlılık döneminde obeziteden korunmanın baĢlıca yolları Ģunlardır;







Hastalıkların tedavisi: KiĢide obeziteye sebep olabilecek insulin direnci, tiroid
bezi fonksiyon bozukluğu, böbreküstü bezi problemleri gibi hastalıklar
araĢtırılıp tespit edilmesi halinde önce bunların tedavisi yapılmalıdır.
YaĢam biçimi değiĢikliği: Alkollü içkiler kesinlikle içilmemeli, kolalı, asitli,
enerji verici içecekler kısıtlanmalı veya hiç içilmemeli. Bu gibi beslenme
alıĢkanlıklarının değiĢtirilmeli, gündelik hayata hareket etme mecburiyeti
eklenmeli. Araba yerine toplu taĢıma araçları kullanılmalı. Ev dıĢı yemeği
minimuma indirmeli.
Diyet: Diyetler kesinlikle diyetisyen kontrolünde yapılmalı. Gazetelerin
önerdiği ölümcül diyetler sadece ilk haftalarda faydalıdır. Sonrasında genellikle
kiĢi yeniden kilo alır ve eski kilosunu geçer. Fazla kilo varsa diyetisyen
kontrolünde çok yavaĢ kilo vermek ve diyeti yıllara yaymak en garantili
yöntemdir.
Spor: KiĢinin yaĢına ve sosyal özelliklerine uygun bir spora yönlendirilmesi
diyetin etkisini katlayarak arttırır. Suyun kaldırma kuvvetinden faydalanılarak
tüm kasların çalıĢtırıldığı spor olan yüzme ilk tercih olmalıdır. Hızlı yürüyüĢ
ikinci sırada gelir. BaĢka spor çeĢitleri de uzman önerileri doğrultusunda
yapılmalı.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıda verilen iĢlem basamaklarını takip ederek yaĢlılarda beslenme ilkelerini ayırt
ediniz.

ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 YaĢlılıkta vücudun yapı ve iĢlevlerinde

 YaĢlılıkta vücudun yapı ve iĢlevlerinde

oluĢan değiĢiklikleri gözlemleyiniz.

oluĢan değiĢiklikleri farklı kaynaklardan
araĢtırabilirsiniz.

 YaĢlılıkta beslenmenin önemini

 Besin öğelerinin önemini farklı

araĢtırarak sınıfta tartıĢınız.

kaynaklardan araĢtırabilirsiniz.

 YaĢlılık döneminde beslenmede dikkat

 Tabloyu sınıfınıza asınız.

edilecek ilkeleri tablo halinde hazırlayınız
 YaĢlılıkta obeziteden korunma yolları ile

 YaĢlılıkta obeziteden korunma yollarını

ilgili sunu hazırlayarak sınıfta sununuz.

farklı kaynaklardan araĢtırabilirsiniz. Bu
konuda bir sunu hazırlayabilirsiniz veya
tablo hazırlayıp sınıfınıza asabilirsiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aĢağıdaki soruları cevaplandırarak
ölçünüz.
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

AĢağıdakilerden hangisi “sağlık problemlerinin daha az olması için” yaĢam boyu
uyulması gereken kurallardan biri değildir?
A) Uyku, egzersiz, eğlence ve dinlenmeye dengeli Ģekilde yer vermek
B) Açlık, oburluk, sigara, alkol, aĢırı tuz ve gereksiz ilâç kullanmaktan kaçınmak
C) Pahalı yiyeceklerle beslenmek
D) Kalıtımsal hastalık riski olanların uygun beslenmelerini ve düzenli yaĢamalarını
sağlamak
E) Yeterli ve dengeli beslenmek, öğün aralıklarını düzenli tutmak

2.

AĢağıdakilerden hangisi yaĢlılık döneminde organ fonksiyonlarındaki değiĢikliklerden
biridir?
A) Sinir sistemi fonksiyonlarında azalma
B) Vücut ağırlığındaki azalma
C) BağıĢıklık sistemi fonksiyonlarında artma
D) Karaciğer ve safra fonksiyonlarında artma
E) Toplam enerji harcaması ve buna bağlı olarak da kalori ihtiyacında artma

3.

AĢağıdakilerden hangisi “sağlıklı yaĢlanma için” uyulması gereken kurallardan
değildir?
A) Uygun beslenmek
B) Fiziksel aktiviteyi artırmak
C) Zararlı alıĢkanlıklardan uzak durmak
D) Yeterli protein alarak bağıĢıklık sistemini güçlü tutmak
E) Yeterli karbonhidrat alarak kalın bağırsakların çalıĢmasını yavaĢlatmak

4.

AĢağıdakilerden hangisi yaĢlılık döneminde enerji ihtiyacı için doğrudur?
A) YaĢlılıkta enerji ihtiyacı yetiĢkinlik dönemine göre artar.
B) Günlük alınan enerjinin 1500 kalorinin altına düĢmemesi önerilmektedir.
C) Proteinler gibi bazı besin öğelerine olan ihtiyaç azalır.
D) Kilo baĢına 30 kalori, günlük enerji ihtiyacını karĢılayamaz.
E) Rafine Ģeker ve yağ ihtiyaç artar.
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5.

AĢağıdakilerden hangisi yaĢlılık döneminde beslenmede dikkat edilecek ilkelerden biri
değildir?
A) Sıvı tüketimi arttırılmalıdır.
B) Kalsiyum içeriği yüksek olan besinler tüketilmelidir.
C) Et ile piĢen yemeklere ayrıca yağ ilave edilmemelidir.
D) Margarin, tereyağı, kuyruk yağı tüketimi artırılmalıdır.
E) ġeker, Ģekerli besinler ve hamur tatlılarının tüketimi sınırlanmalıdır.
6. AĢağıdaki seçeneklerden hangisi obeziteden korunma önlemi değildir?
A) Yeterli ve dengeli beslenme alıĢkanlığı.
B) Sık sık yemek yeme.
C) Alınan ve harcanan enerji dengesinin sağlanması.
D) Yağlı ve Ģekerli besinleri az tüketmek.
E) Bol su içmek.

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.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-4
ÖĞRENME KAZANIMI
YanlıĢ beslenmenin doğuracağı sorunların farkında olarak zayıf ve ĢiĢman kiĢilerde
beslenme ilkelerini ayırt edebileceksiniz.

ARAġTIRMA





Beden Kitle Ġndeksi değerlerini tablo haline getirerek sınıfınıza asınız.
Bir beslenme uzmanı ile görüĢerek zayıflık ve ĢiĢmanlık konusundaki
görüĢlerini dinleyiniz.
Farklı kaynaklardan araĢtırarak zayıflıkta ve ĢiĢmanlıkta beslenme ilkelerini
tablo haline getirerek sınıfınıza asınız.
ġiĢmanlığın sebeplerini ve sonuçlarını baĢka kaynaklardan araĢtırarak tablo
yapıp sınıfınıza asınız.

4. ZAYIFLIKTA VE ġĠġMANLIKTA BESLENME
Ġdeal kilo önemli bir sağlık göstergesidir. Yani sağlıklı yaĢam için insanın ideal kilo
sınırları içinde olması önemli bir kriterdir. Hem zayıflık hem de ĢiĢmanlık kiĢinin sağlığı ile
ilgili bazı risklerin olduğunu gösterir. Bu sebeple zayıf kiĢilerin kilo alması, ĢiĢman kiĢilerin
ise zayıflaması için beslenme Ģekilleri düzenlenir.

4.1. Zayıflıkta Beslenme
Zayıflık, vücut ağırlığının boy uzunluğuna göre istenilenin altında olması durumudur.
Genellikle besinlerin yetersiz alınması, aĢırı fiziksel aktivite, yeme bozuklukları, besinlerin
eksik emilimi durumlarında meydana gelmektedir. Ailenin bilgisizliği, ekonomik gücün
yetersizliği, çocuğun yeterli ve dengeli beslenmemesi de zayıflığa neden olmaktadır.
Zayıflık, enerji ve proteinden yetersiz beslenmenin bir göstergesidir. Bu durum hastalıklara
karĢı direnci azaltır, kırık riskini artırır, yaĢam kalitesini düĢürür. Vücut ağırlığının istem dıĢı
azalması bir sağlık sorununun iĢaretidir ve sağlık kontrolünü gerektiren bir durumdur.

4.1.1. Zayıflığın Nedenleri





Alınan gıdaların kalite ve miktar olarak yetersizliği,
Sindirim ve dolaĢım bozuklukları,
Enfeksiyon hastalıkları ve paraziter hastalıklar,
Hormonal dengesizlikler. Örneğin; tiroid hormonu fazlalığında bazal
metabolizma hızlanır, harcanan enerji artar böylece zayıflık ortaya çıkar.
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Ağır iĢlerde çalıĢma. Ağır iĢlerde çalıĢan kiĢiler fazla enerji harcarlar, bu enerji
karĢılanamazsa vücuttaki yağ dokuları harcanarak zayıflık oluĢur.

Bütün bu sebeplere bağlı olarak artan enerji ihtiyacının karĢılanamaması zayıflığa yol
açan en önemli faktördür. Ayrıca bu konudaki bilgi eksikliği, maddi imkânsızlıklar, yanlıĢ
beslenme ve vücudun kendine özgü yapısı da etkili faktörlerdir. Örneğin, geniĢ kemikli,
adaleli insanların enerji ihtiyacı daha fazladır. YanlıĢ beslenmede özellikle çocuk ve
gençlerin yemek aralarında Ģeker, çikolata gibi yiyeceklerle iĢtahlarının azaltılması veya
öğünlerin simit, dürüm gibi yiyeceklerle geçiĢtirilmesi önemli problemlerdendir. Ayrıca
yanlıĢ zayıflama rejimleri de zayıflığa sebep olabilir. Sık doğum yapan ve ağır iĢlerde çalıĢan
(tarım iĢleri) kadınlar da harcadıkları enerjiyi alamazlarsa zayıflar. Ülkemizdeki zayıflık
oranı kadınlarda % 3,2, erkeklerde % 7,3’tür.

4.1.2. Zayıflığın Zararları
Zayıflıkta ĢiĢmanlık gibi bir sağlık problemi olarak değerlendirilmektedir. Zayıflığın
önemli zararları Ģunlardır:







Çocuklarda ve gençlerde zayıflık, büyüme ve geliĢmeyi olumsuz etkiler.
Gebelerde aĢırı zayıflık erken doğuma, düĢük ağırlıktaki bebek doğumlarına,
emziklilerde süt azlığına sebep olur.
AĢırı zayıflık ağır iĢlerde çalıĢanların iĢ verimini düĢürür, sporcuların hareket
yeteneklerini azaltır.
Zayıf kiĢilerin vücut direnci azalır ve hastalıklara kolay yakalanır. Hastalıklar
ağır seyreder ve geç iyileĢir.
Zayıflıkta deri altı yağ tabakası yetersiz olduğundan soğuğa ve travmalara
dayanıklılık azalır.
Ayrıca zayıflığın yaĢam süresini kısalttığı görüĢü de benimsenmektedir.

4.1.3. Sağlıklı Kilo Almanın Yolları
Zayıflığın nedeni herhangi bir hastalığa bağlı ise bu sebebin ortadan kalkması
gerekmektedir. Eğer zayıflığın sebebi alınan enerjinin harcanan enerjiden az olmasına bağlı
ise yeterli ve gerekli olan besinlerin alımı için özel diyetler uygulanmalıdır.
Hazırlanacak diyette Ģunlara dikkat edilmelidir:






Diyette özellikle sindirimi kolay, enerji değeri yüksek olan besinler yer
almalıdır.
Vücuda fazla alınan 6-7 kalori enerji vücut ağırlığını 1 gr artırır.
Zayıf birinin haftada yarım kilogram ağırlık artıĢına ulaĢması için uygun diyet
hazırlanmalıdır. Bu artıĢı sağlamak için günlük ortalama 500 kalori alması
gerekir.
Enerji ihtiyacına bağlı olarak vitamin ve minerallerin alımı sağlanmalı.
Besinlerin miktarı ve hacmi az, ancak kalorisi ve proteini yüksek yiyecekler
olmalı.
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Harcanandan daha fazla enerji alması için Ģekerli ve karbonhidratlı besinlerden
faydalanılmalıdır ( hamur tatlıları, tahin, pekmez, reçel gibi).
Besinlerin fazla yağlı olmamasına dikkat edilmeli.
Günlük öğün sayısı artırılmalı.
Mümkünse bütün besin gruplarından faydalanılmalı.
Yememe sebebi psikolojik durum ise gerekli tedavi yapılmalı.
Bireyin gerginliği varsa yemek saatine kadar giderilmeli.
Süt ve yoğurt alımı artırılmalı.
Meyve suları ve limonata gibi Ģekerli içecekler artırılmalı.
Haftada bir tartılarak sonuca göre yeni diyet hazırlanmalı.

4.1.4. Zayıf KiĢilerde Beslenme Ġlkeleri
Zayıflığın düzeltilebilmesi için öncelikle zayıflığın sebebinin belirlenmesi, sonra da bu
sebeplerin ortadan kaldırılması gerekir. Örneğin, kiĢide sindirim sistemi bozukluğu varsa bu
bozukluk belirlenip giderilmeden diyete eklenecek enerji vücut tarafından kullanılamayacağı
için önemli bir fayda sağlayamaz. Zayıflığın sebebi paraziter hastalıklarsa bunların tedavi
edilmesi gerekir.
Zayıflık sadece harcanan enerjiden az enerji alınmasına bağlı ise enerji değeri yüksek
besinlerle, harcanan enerjiden daha fazla enerji sağlayacak diyet uygulanır. Harcanandan
fazla alınan 6-7 kalori enerji 1 gram vücut ağırlığına dönüĢür. Buna göre günlük harcanan
enerjiden 150 -200 kalori fazla enerji alan bir kiĢinin ağırlığı bir ayda yaklaĢık 1 kg artar.
Diyette özellikle enerji değeri yüksek, sindirimi kolay besinler bulunmalıdır. Enerji
artıĢına paralel olarak vitamin ve mineral miktarları da artırılır. Ġhtiyaç kadar yüksek kaliteli
protein verilir.
Zayıf kiĢilerin günlük harcadıkları ve aldıkları enerji mutlaka hesaplanmalı ve diyet
buna göre düzenlenmelidir. Bu kiĢiler Ģeker, un ve yağlardan yapılan tatlılardan yiyebilirler.
Mümkünse diyetteki süt ve yoğurt miktarı artırılmalıdır. Yoğurda pekmez eklenerek enerji
değeri yükseltilebilir. Ġstenilen vücut ağırlığına ulaĢıldığında alınan ve harcanan enerji
dengelenir. 1-4 haftada bir tartılarak sonuca göre diyet ayarlanır.
Zayıf kiĢilerin iĢtahsız olmaları durumunda yeterli besin alımını sağlamak için Ģu
konulara dikkat edilir:





Diyette az hacimli, yüksek kalorili yiyeceklere yer verilir.
Yemeklerin renk, görünüĢ ve kıvam yönünden uygun olması sağlanır.
Yemek yenilen ortamın temiz, yemeklerin uygun ısıda olmasına, fazla sulu
olmamasına önem verilir.
Yiyecekler kızartma yerine suda, fırında veya ızgarada piĢirme yöntemi ile
piĢirilir. Fazla yağlı olmamasına dikkat edilir. Bu tedbirlerle iĢtahsızlık
azaltılabilir. Ayrıca iĢtahsızlığın sebebi psikolojik durum ise gerekli tedavi
yapılır.
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4.1.5. Anoreksia Nevrosada Beslenme Ġlkeleri
Bir kiĢinin olması gereken kilosunun en az %15 kadar altında olmasıdır. Anoreksia
Nevrosa olan kiĢiler kilo almaktan çok korkar, sık sık tartılır ve çok sıkı diyetler yaparak kilo
vermeye çalıĢır. Gereğinden fazla egzersiz yapar, bazen yediklerini kusarak veya laksatif ilaç
(bağırsakları çalıĢtıran ilaç, müshil) kullanarak vücudundan atmaya çalıĢır. Diyet ilacı
bağımlılığı, diüretik (vücuttan su atan ilaçlar) kullanımı kilo vermek için kullanılan diğer bir
yöntemlerdir.
Anoreksiya, çok sıkı, sağlıksız bir diyet sonucu ciddi miktarda kilo kaybıyla kendini
belli etmeye baĢlar. Anoreksiya olan kiĢiler, hangi kiloda olurlarsa olsunlar kendilerini
ĢiĢman görürler. Bu spesifik bir hastalık değildir. Adölesanların ve genç yetiĢkin kadınların
%1-5 oranında görülür. KiĢinin ĢiĢmanlamamak amacıyla bilinçli olarak aç kalması ve
böylece giderek artan kilo kaybı ile seyreden bir yeme bozukluğudur. ABD de 1990 yılında
yapılan bir araĢtırmada 9-12. sınıflarda kızların % 44’ünün, erkeklerin % 15’inin kilo
vermeye çalıĢtığı tespit edilmiĢ. Kızların %21’inin diyet hapı ile %14’ünün kusma ile kilo
vermeye çalıĢtığı belirlenmiĢtir.
Bu bozukluğun baĢlıca sebepleri:




Biyolojik Faktörler
Psikolojik Faktörler
Sosyo-kültürel Faktörler.

Tedavisi oldukça zor ve bir ekip tarafından yapılması gerekir. Bu ekip;






Psikiyatrist ve psikolog
Medikal izlemden sorumlu doktor
Diyetisyen
Sosyal hizmet uzmanı
HemĢireden oluĢur.

Bu ekibin öncelikle kiĢiyi ĢiĢman olmadığına ikna etmesi gerekir. Sonra kiĢinin
kilosuna, boyuna, yaĢına ve yaĢam biçimine göre bir diyet belirlemeli. Özellikle uzun süren
hastalıklar, aile ile iliĢkilerinin ve sosyal uyumunun bozulması tedaviyi zorlaĢtırmaktadır. Bu
vakaların % 5-18 ölüm ile sonuçlanır.

Resim 4.1: Anoreksia Nervosa
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4.1.6. Anoreksia Bulumiada (Bulimia Nervosa) Beslenme Ġlkeleri
Bir kiĢinin devamlı diyet ve egzersiz yapmasına rağmen normal kilosunun çok az
altında, normal kilosunda, hatta normal kilosunun üzerinde olmasıdır. Bulimia nervosa olan
bir kiĢi kısa bir zaman dilimi içerisinde, yarım saat ile 2 saat arası, binlerce kalorilik besin
tüketip bunu kusma veya laksatif ilaç (müshil) kullanımı ile vücutlarından ishalle atmaya
çalıĢır. Yemek yediği sırada kendini kontrolden çıkmıĢ gibi hisseder ve yemek yeme
krizlerini herkesten gizli tutarlar.
Yeme, kusma veya müshil kullanımının sıklığı kiĢiden kiĢiye değiĢir. Eğer kiĢi her üç
ay içinde kilo kontrolü amacı ile en az bir kez kusuyor, müshil veya idrar söktürücü ilaç
alıyorsa Bulimia Nervosa teĢhisi konulabilir. Kusma ve/veya müshil kullanımı sıklığı ayda
birden fazlaya, haftada birkaç defaya çıkabilir. Hatta kronik durumlarda günde birkaç kereye
kadar varabilir.
Bulimia nervosa olan bir kiĢi anoreksiyadan farklı olarak daha sosyal, dıĢa dönük bir
kiĢilik sergiler. Duygu durumundaki iniĢ çıkıĢlar gün içinde sık sık değiĢir. Genellikle ilgi
çekmeyi, dikkati üzerine toplamayı sever. Özgüven problemi vardır.
Alkol, madde ve alıĢveriĢ bağımlılığına bu grup içinde oldukça sık rastlanır. Oburluk
ve kilo almayı engelleyen davranıĢlarla karakterizedir. Adolesan ve genç yetiĢkin kadınlar
arasında görülme sıklığı %1-3’tür. 18 yaĢ altı kadınlarda %1,7-5, erkeklerde % 1’dir. Tedavi
edilmediği zaman bu bozukluk senelerce devam edebilir.

4.2. ġiĢmanlıkta Beslenme
Ġnsanın vücut ağırlığının arzu edilenden fazla olmasına ĢiĢmanlık denir. ġiĢmanlık,
boy ve ağırlık ölçüsünün standart ölçülerle karĢılaĢtırılması veya deri kıvrım kalınlığının
ölçülmesi ile belirlenir.

4.2.1. ġiĢmanlığın Temel Nedenleri
Ġhtiyacın üzerinde kalori alınması sonucu, yağ hücrelerinin geniĢlemesi ve vücut
ağırlığının artması ile obezite (ĢiĢmanlık) geliĢir. Beslenme bozukluklarına veya çeĢitli
nedenlere bağlı olmak üzere vücut ağırlığının normalden % 20 fazla olan kiĢiler ĢiĢman
(obez) olarak tanımlanmaktadır. ġiĢmanlık, endüstrileĢmiĢ ülkelerde giderek yaygınlaĢmakta
ve ciddi bir sağlık riski oluĢturmaktadır.
Vücut ağırlığı sağlıkla doğrudan iliĢkisi olan bir göstergedir. YaĢa ve cinsiyete göre
belirlenmiĢ ideal kilodan daha azına ya da daha fazlasına sahip olmak hastalık riskini
artırmaktadır. YaĢlılık dönemindeki ĢiĢmanlık, Ģeker hastalığı, yüksek tansiyon, kalp-damar
hastalıkları gibi kronik hastalıkların ortaya çıkıĢını kolaylaĢtırır. Ayrıca hareket kısıtlılığına
neden olarak kazalara, düĢmelere yol açabilir. Zayıflık ise enerji ve proteinden yetersiz
beslenmenin bir göstergesidir. Bu durum hastalıklara karĢı direnci azaltır, kırık riskini artırır,
yaĢam kalitesini düĢürür. Vücut ağırlığının istem dıĢı azalması ise bir sağlık sorununun
iĢaretidir ve sağlık kontrolünü gerektiren bir durumdur.
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Vücut ağırlığının değerlendirilmesi üç farklı yöntemle yapılmaktadır.


Beden Kitle Ġndeksine (BKĠ) göre değerlendirme

En pratik yöntemdir. Ağırlık ve boy ölçümü yapıldıktan sonra aĢağıda verilen formülle
hesaplanır ve sonuç değerlendirilir.
Ağırlık (kg)
Beden Kitle Ġndeksi =
Boy² (metre olarak)
70 kg ağırlığında, 1.68 metre (168 cm) boyunda bir bireyin Beden Kitle Ġndeksi Ģöyle
hesaplanır:
70 kg
Beden Kitle Ġndeksi =
(1.68 m) X (1.68 m)
70 kg
Beden Kitle Ġndeksi =
2.82 m
Beden Kitle Ġndeksi = 24.8 kg/m2
Örnek, 1.70 cm boyunda, 63,5 kg ağırlığındaki bir kiĢinin BKĠ;
63.5
BKĠ =

= 22 olur.
1.70 X 1.70

BKĠ 18.5 altında olan bireyler, zayıflamalarına neden olan herhangi bir sağlık
problemleri yoksa besin tüketimlerini artırarak uygun ağırlığa ulaĢmalıdırlar.
BKĠ 25 ve üzerinde olanlar ise normal değerlere diyet ve egzersiz yardımı ile
inebilirler. Ağırlık kazanımı ya da kaybı için uygulanacak diyet programlarının mutlaka bir
diyetisyen denetiminde yürütülmesi gereklidir.
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Resim 4.2: Beden Kitle Ġndeksi kontrolü



Bel çevresine göre değerlendirme

Bel çevresi ölçümü vücuttaki yağ dağılımını belirleyen yöntemlerden biridir. Bel
çevresi ölçümünün yüksek olması sağlık risklerinin bir göstergesidir. Bel çevresi erkeklerde
94 santimetrenin, kadınlarda 80 santimetrenin üzerinde olmamalıdır. Erkeklerde 102
santimetre, kadınlarda 88 santimetre üzerine çıkması sağlık risklerini artırır.
Vücutta toplanan yağın dağılımı özellikle kalp-damar hastalıkları riski ile ilgilidir.
Vücuttaki yağ miktarının vücudun üst kısmında toplanması (elma tip) sağlık açısından
istenmeyen bir durumdur. Vücudun alt bölgesinde (kalçalarda) toplanan yağ dokusu ile
oluĢan (armut tip) ĢiĢmanlıkta hastalık riski daha azdır.


Bel ve kalça çevresine göre değerlendirme

Vücuttaki yağ dağılımını saptamaya yarayan diğer bir yöntem bel/kalça çevresi
oranının hesaplanmasıdır.
Bel çevresi (cm)
Bel /kalça çevresi oranı =
Kalça çevresi (cm)
85
Örnek =

= 0.85
100

Bel çevresinin kalça çevresine oranı, kadınlarda 0.8’i, erkeklerde 1.0’ı geçmemelidir.
Bu değerlerin üstü kalp-damar hastalıkları ve Ģeker hastalığı için risk faktörüdür.
Yukarıda hesaplanan örnekteki kiĢi kadın ise riskli grupta, erkek ise normal grupta yer
almaktadır.

54

ġiĢmanlık, uzun süre harcanan enerjiden daha fazla enerji alınması sonucu ortaya
çıkar. Bu sebepler dört grupta toplanmaktadır.





Çok yemek yeme,
Fiziksel hareketlerin az olması,
Metabolizma ve hormon bozuklukları,
Psikolojik bozukluklardır.

Hormonal sebeplerle ve yaĢın ilerlemesi ile (özellikle 45 yaĢ ve üzeri) bazal
metabolizma yavaĢlar ve enerji tüketimi azalır. Bunun sonucu besinlerin bir kısmı yağ olarak
vücutta depolanır ve ĢiĢmanlık ortaya çıkar.

4.2.2. ġiĢmanlığın Yol Açtığı Sağlık Sorunları
ġiĢmanlık insanların sağlığını birçok yönden olumsuz olarak etkilemektedir. Bu
olumsuzluklar özellikle gençlerde çirkinlik ve beğenilmeme duygusuna sebep olur. Vücudun
ağırlığından dolayı kas ve eklem ağrılarına sebep olur. ĠĢ ve hareket verimi düĢer, fiziksel ve
mental (aklî) tembelliğe yol açar. Kalp, damar, böbrek, pankreas gibi organ ve sistem
bozukluklarına sebep olur. Bunun sonucunda kronik hastalıklara ve yaĢam süresinin
kısalmasına yol açabilir. Örneğin, 40-45 yaĢ grubunda normal kilodan % 20 fazla kiloya
sahip insanlardaki ölüm oranı normal kilolulara göre % 30-40 daha fazla bulunmuĢtur.
Yapılan araĢtırmalarda ĢiĢmanlık ile diyabet, hipertansiyon sıklığı ve kalp-damar hastalıkları
arasında sıkı bir iliĢki olduğu tespit edilmiĢtir.

4.2.3. ġiĢman KiĢilerde Beslenme Ġlkeleri
Ġnsanlar kolay ĢiĢmanlar fakat zor zayıflar. Bu sebeple ĢiĢmanlamadan önce alınan
enerji ile harcanan enerjinin BKĠ ’ye göre ayarlanması daha uygun, kolay ve kalıcı bir
tedbirdir. Bunu bir yaĢam biçimi hâline getirmek gerekir. Burada dikkat edilecek iki önemli
faktör vardır.
Birincisi, kiĢinin fiziksel hareketleri, yani günlük ne kadar enerji harcadığıdır.
Ġkincisi ise alınan enerjidir. Ya harcanan kadar enerji alınmalı veya alınan kadar enerji
harcanmalıdır. Ancak insan ĢiĢmanlamıĢ ise beslenme Ģekli değiĢir. Bu durumda, ihtiyaçtan
fazla enerji alınmıĢ ve yağ olarak vücutta depolanmıĢtır.

4.2.4. Sağlıklı Kilo Vermenin Genel Ġlkeleri







Önce zayıflamak için karar verilmelidir.
Zayıflama diyetleri diyetisyen tarafından hazırlanmalıdır.
Kilo verecek kiĢinin boyuna göre kaç kilo fazla olduğu tespit edilmelidir.
Kilo verecek kiĢinin sağlık durumu göz önünde bulundurulmalıdır.
Kilo verecek bireyin diyeti yaĢı ve cinsiyetine göre belirlenmelidir.
Her bireyin fizyolojik ihtiyaçları farklı olduğu için diyetler bireylere özel
uygulanmalıdır.
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KiĢinin ekonomik durumu göz önünde bulundurulmalı ve besinler ona göre
seçilmelidir.
Diyetle birlikte fiziksel aktiviteler artırılmalı ve bunun için günde en az yarım
saat tempolu yürüyüĢ yapılmalıdır.
Yemekler 5-6 öğün olarak verilmelidir (3 ana öğün - 3 ara öğün Ģeklinde
olabilir).
Yemekler kızartma yerine haĢlama ve yağsız tavada piĢirme Ģeklinde olmalıdır.
Karbonhidratlı ve yağlı yiyeceklerde kısıtlama yapılmalıdır. Ancak protein,
vitamin ve mineraller azaltılmadan uygulanmalıdır.
Her besin grubundan ölçülü bir Ģekilde alınmalıdır.
Yüksek enerjisi olan (gazoz, kola, Ģekerli çay, kahve gibi) içecekler
alınmamalıdır.
Doyurucu özelliği olan kepekli ekmek, sebze ve meyveler diyette yer almalıdır.
Bağırsak faaliyetinin düzenli olması için posalı yiyecekler verilmelidir.
KiĢilerin sık aralıklarla ama az yemek yemeleri sağlanmalıdır.
Yüksek kalorili abur cubur yiyeceklerden kaçınılmalıdır.
Birey, besin hazırlama konusunda eğitilmelidir.
Aylık kilo kaybı 1-2 kg arasında olmalıdır.

Etkinlik: ġiĢmanlığa yol açan 10 önemli sebebi aĢağıdaki boĢ yerlere yazınız.
1. ……………………………………….....…...
2. ………………………………………..….….
3. ……………………………………….…..….
4. ………………………………………….…...
5. ……………………………………………....
6. ………………………………………………
7. ………………………………………………
8. ………………………………………………
9. ………………………………………………
10. ………………………………………………
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını takip ederek zayıf ve ĢiĢman insanlarda beslenme
ilkelerini ayırt ediniz.

ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Zayıflık ve ĢiĢmanlık tanımların

 AfiĢi sınıfınıza asınız.

araĢtırarak bir afiĢ hazırlayınız.
 Zayıflığın nedenlerini araĢtırınız. Bir afiĢ

 Bu afiĢleri sınıfınıza asınız.

hazırlayınız.
 ġiĢmanlığın nedenleri ile ilgili bir afiĢ
hazırlayınız.
 Zayıf kiĢilerin beslenme ilkeleri ile ilgili

 Sunuyu sınıfta göstererek tartıĢınız.

sunu hazırlayınız.
 ġiĢmanlığın yol açtığı sağlık sorunlarını

 Listeyi sınıfınıza asınız.

sıralayınız.
 ġiĢman kiĢilerin beslenme ilkelerini

 Sunuyu sınıfta göstererek tartıĢınız.

sıralayınız.
 Beden kitle endeksini araĢtırarak erkek ve  Tabloyu sınıfınıza asınız
bayanlarda ideal kilo tablosu yapınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aĢağıdaki soruları cevaplandırarak
ölçünüz.
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçenekleri iĢaretleyiniz.
1.

AĢağıdakilerden hangisi zayıflığın sebeplerinden değildir?
A) Alınan gıdaların kalite ve miktar olarak yetersizliği
B) Sindirim ve dolaĢım bozuklukları
C) Hafif iĢlerde çalıĢma
D) Enfeksiyon hastalıkları ve paraziter hastalıklar
E) Hormonal dengesizlikler

2.

AĢağıdakilerden hangisi sağlıklı kilo alma yollarından biri olabilir?
A) Protein değeri düĢük, karbonhidrat değeri yüksek bol yiyecekle beslenilmelidir.
B) Mümkünse bütün besin gruplarından faydalanılmalıdır.
C) Vitamin ve minerallerin alımı kısıtlanmalıdır.
D) Besinlerin miktarı, hacmi, kalorisi ve proteini yüksek yiyecekler olmalıdır.
E) Süt ve yoğurt alımı azaltılmalıdır.

3.

AĢağıdakilerden hangisi zayıf kiĢilerde beslenme ilkelerinden değildir?
A) Zayıflığın sebebi belirlenmeli ve ortadan kaldırılmalıdır.
B) Paraziter hastalıklar varsa tedavi edilmelidir.
C) Diyette özellikle enerji değeri yüksek, sindirimi kolay besinler bulunmalıdır.
D) Yiyeceklerin kızartma ve yağlı olmasına dikkat edilmelidir.
E) Diyette az hacimli, yüksek kalorili yiyeceklere yer verilmelidir.

4.

AĢağıdakilerden hangisi Anoreksia Nevrosa’da tedavi ekibinde mutlaka yer almalıdır?
A) Diyetisyen
B) Aileden bir kiĢi
C) Yakın arkadaĢ
D) Aile hekimi
E) Anne veya baba

5.

AĢağıdakilerden hangisi Anoreksia Bulumia’nın özelliklerinden biri değildir?
A) KiĢi normal kilosunun çok az altında veya normal kilosundadır.
B) AĢırı yemek yer ve bunu kusar.
C) AĢırı yemek yer ve bunu laksatif ilaç (müshil) kullanımı ile vücutlarından atmaya
çalıĢır.
D) DıĢa dönük bir kiĢilik yapısına sahip olabilir.
E) Bu kiĢiler ĢiĢman olduklarını düĢünmezler.
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6.

AĢağıdakilerden hangisi ĢiĢmanlığın temel sebeplerinden biridir?
A) Psikolojik bozukluklar
B) GeliĢim bozuklukları
C) Metabolizmanın hızlı olması
D) Fiziksel hareketlerin fazla olması
E) Az yemek yeme

7.

AĢağıdakilerden hangisi ĢiĢmanlığın yol açtığı sağlık sorunları arasında yer almaz?
A) Özellikle gençlerde çirkinlik ve beğenilmeme duygusuna sebep olur.
B) kas ve eklem ağrılarına sebep olur.
C) ĠĢ ve hareket verimi düĢer, fiziksel ve mental (aklî) tembelliğe yol açar.
D) Kalp, damar, böbrek, pankreas gibi organ bozukluklarına sebep olur.
E) Boy artıĢının hızlanmasına yol açabilir.

8.

AĢağıdakilerden hangisi sağlıklı kilo vermenin genel ilkelerine uymaz?
A) Günlük enerji tüketimini artırmak
B) Her hafta orta düzeyde fiziksel aktivite yapmak
C) Yağlı, Ģekerli ve unlu yiyecekleri azaltmak
D) Diyeti kararlı ve düzenli olarak sürdürmek
E) Bol su içmek

AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız
9.
10.
11.

Ġnsanın vücut ağırlığının arzu edilenden az olmasına ………… fazla olmasına
………… denir.
Zayıflama diyetinde öncelikle yağlı, Ģekerli ve unlu yiyecekler ………………….
Vücuda fazla alınan 6-7 kalori enerji vücut ağırlığını …… gram artırır.

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler
doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.
12.
13.
14.

( ) Zayıflama diyetleri kiĢinin kendisi tarafından hazırlanmalıdır.
( ) Doyurucu özelliği olan kepekli ekmek, sebze ve meyveler zayıflama diyetinde yer
almalıdır.
( ) Kilo verecek kiĢinin boyuna göre kaç kilo fazla olduğu tespit edilmelidir.

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.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-5
ÖĞRENME KAZANIMI
Yanıklı hastalarda yara iyileĢmesi açısından beslenmenin öneminin farkında olarak
yanıklarda beslenme ilkelerin ayırt edeceksiniz.

ARAġTIRMA




Çevrenizdeki hastanelerde yanık ünitesi varsa bu üniteyi ziyaret ederek gözlem
yapınız.
Yanık tedavisinde beslenmenin önemi konusunda bilgi edinmeye çalıĢınız.
Gözlemlerinizi ve öğrendiklerinizi sınıfta arkadaĢlarınıza açıklayınız.
Yanıklarda beslenme ilkelerini baĢka kaynaklardan araĢtırarak yanıklarda
beslenme ilkelerini tablo haline getiriniz.

5. YANIKLARDA BESLENME
Yanık, ülkemizde halen önemli bir halk sağlığı sorunudur. Yanık yaralanmasına
maruz kalan hastaların %90 gibi önemli bir kısmı ayakta tedavi edilebilmektedir. Yanık
ünitesine yatarak tedavi edilmesi gereken hasta grubu ciddi, bazen karmaĢık olabilen izlem,
bakım ve tedavi gerektirir.
ġiddetli yanık hasarı ciddi metabolik bozukluklara sebep olmaktadır. Bu durum yara
iyileĢmesini geciktirmekte, kas kaybını arttırmakta, çocuklarda büyüme ve geliĢme geriliğine
yol açmakta ve zaman içerisinde enfeksiyonlara eğilimi artırmaktadır. Bu kadar ağır bir
travma çeĢidinde morbiditesi ve mortalitesi yüksek olan komplikasyonların önlenmesinde
beslenme desteği tedavi stratejileri içerisinde hayati bir önem taĢımaktadır.
Yanıklı hastada, metabolik değiĢiklikler sebebiyle baĢlangıçta sıvı ve elektrolit sorunu
ortaya çıkabilir. Doku harabiyeti nedeniyle protein ihtiyacı artmıĢtır. Yanıklı dokunun
iyileĢmesinde en büyük metabolik enerji kaynağı glikozdur. Bu sebeple glikoz ihtiyacı iki
kat artabilir. Yanıklı hastalarda serbest yağ asitleri ve trigliseritler yükselebilir. Hastalığın
yanık derecesine göre bazal metabolizma yükselmektedir. Ġstirahat hâlinde kalori
gereksinmesi 3300-3600 kalori civarındadır.

5.1. Yanıklarda Beslenme Ġlkeleri




Yanıklarda ilk günlerde hastalar intravenöz (damar) yolla beslenmeli, öncelikle
sıvı ve elektrolit ihtiyacı karĢılanmalıdır.
Plazma transfüzyonu yapılmalı ve uygun proteinli karıĢımlar verilmelidir.
Hastanın aldığı ve çıkardığı sıvı denetim altına alınmalıdır.
60





Ġlerleyen günlerde bol protein, kalori ve vitamin içeren diyete geçilmelidir.
Besin değeri yüksek ancak hacmi az (tüketimi kolaylaĢtırmak 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.

Sonuç olarak; yanıklarda erken elektrolit-sıvı dengesinin sağlanması, iki katına çıkan
enerji ihtiyacını karĢılanması, yaraların hızlı iyileĢebilmesi ve organ yetmezliği, anemi,
enfeksiyon gibi yeni sağlık problemlerinin önlenebilmesi için protein, vitamin ve
minerallerden hastanın ihtiyacı kadar verilmesi hayati önem taĢımaktadır. Beslenmede
öncelikle sindirim sistemi (oral, nazal, rektal) tercih edilmeli, gerektiği zaman damar yolu ile
beslenme de ihmal edilmemelidir.
Yanık yaralanmasından sonra ortaya çıkan beslenme desteği ihtiyacı ağır bir travma
veya enfeksiyon sırasında görülen beslenme desteği ihtiyacından çok daha fazladır.

61

UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıda verilen iĢlem basamaklarını takip ederek yanık tedavisinde beslenmenin
önemini ayırt ediniz.

ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Yanıklarda beslenmenin önemini

 Çevrenizdeki hastanelerde yanık

maddeler halinde sıralayınız.

bölümü/ünitesi varsa ziyaret ederek
gözlem yapınız. Bölüm sorumlusundan
bilgi alınız.

 Ciddi yanıklarda beslenmenin önemini

 AraĢtırma sonuçlarınızı sınıfta

araĢtırarak beslenme ilkelerini liste haline

arkadaĢlarınızla tartıĢınız. Listeyi

getiriniz.

sınıfınıza asınız

 Yanık tedavisinde beslenmenin önemi ile

 Sununuzu görsellerle

ilgili sunu hazırlayınız. Sunuda özellikle

zenginleĢtirebilirsiniz.
 Konuyu sınıfta arkadaĢlarınıza

elektrolit sıvı dengesi, protein ve enerji
ihtiyacı ile enfeksiyon riskine önem

sunabilirsiniz.

veriniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aĢağıdaki soruları cevaplandırarak
ölçünüz.
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

AĢağıdakilerden hangisi kritik yanıklar grubuna girer?
A) Üçüncü derece ve vücut yüzeyinin %2-10 arası yanıklar
B) Ġkinci derece ve vücut yüzeyinin % 5-10 arası yanıklar
C) Solunum yolunu içine alan yanıklar
D) Koldaki ikinci derece yanıklar
E) Bacaktaki birinci derece yanıklar

2.

AĢağıdakilerden hangisi yanıklarda tehlikeli bir durum değildir?
A) Metabolik bozukluklar
B) Yara iyileĢmesinin gecikmesi
C) Enfeksiyonlara eğilimin olması
D) Çocuklarda büyüme ve geliĢme geriliğine yol açması
E) Tedavide acele edilmemesi

3.

AĢağıdakilerden hangisi yanıklarda beslenme ilkelerinden biri olamaz?
A) Öncelikle sıvı ve elektrolit ihtiyacı karĢılanmalıdır.
B) Yumurta, et, süt gibi protein kalitesi yüksek besinler verilmelidir.
C) A, B ve C vitaminleri içeren yiyeceklere ağırlık verilmelidir.
D) Yumurta, sütlü tatlılar, meyveler, yoğurt gibi yiyecekler sınırlanmalıdır.
E) Hastanın aldığı ve çıkardığı sıvı denetim altına alınmalıdır.
AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü

yazınız
4.

Yanık yaralanmasından sonra ortaya çıkan ………….. …………..

…………. ağır

bir travma veya enfeksiyon sırasında görülen beslenme desteği ihtiyacından çok daha
fazladır.
5.

ġiddetli yanık hasarı ciddi …………… …………………… sebep olmaktadır.
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AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.
6.

( ) Yanıklarda ilk günlerde hastalar intravenöz (damar) yolla beslenmeli, öncelikle sıvı
ve elektrolit ihtiyacı karĢılanmalıdır.

7.

( ) Yanıklarda yaralılara ağızdan tuz ve bikarbonat içeren içecekler ve limonata gibi
sulu besinler verilebilir.

8.

( ) Hastanedeki yanık hastalarına iyileĢme sürecini hızlandırmak için protein oranı
düĢük, yüksek kalorili besinler verilir.

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.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–6
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-6

ÖĞRENME KAZANIMI

Besin alerjisinin kiĢiye vereceği zararların farkında olarak alerji durumunda beslenme
ilkelerini ayırt edebileceksiniz.

ARAġTIRMA




Alerji ve besin intoleransı konularında baĢka kaynaklardan araĢtırma yaparak
bir sunu hazırlayıp sınıfta sununuz.
Besin alerjisine sebep olan gıdaların bir listesini yaparak sınıfınıza asınız.
BağıĢıklık sistemini güçlendirmek için yapılacakları araĢtırarak tablo hâlinde
gösteriniz.

6. ALERJĠ DURUMUNDA BESLENME
6.1. Alerji ve Besin Ġntoleransı
Vücudumuzun savunma mekanizması sağlıklı bir yaĢam sürmemiz açısından çok
önemlidir. Ġnsan vücuduna giren ve kanda kendine özgü bir karĢıt madde (genellikle bir
proteine karĢı) oluĢturan yabancı maddelere “antijen”, oluĢturulan karĢı maddeye ise
“antikor” adı verilir. Bu antijen bir alerjiye yol açarsa o zaman alerjen adını alır. Her hangi
bir yiyeceğin ağız yolu ile alınmasından sonra ortaya çıkan anormal reaksiyona besin
reaksiyonu denir. Besin alımından sonra ortaya çıkan bu anormal yanıt verme durumu
immünolojik mekanizmalarla geliĢiyorsa besin alerjisi, fizyolojik mekanizmalarla oluĢuyorsa
besin intoleransı, olarak tanımlanır.
Alerji, besine karĢı bir bağıĢıklık sistemi yanıtıdır. Vücudun yabancı olarak tanıdığı
solunan, yenebilen, iğne ile enjekte edilebilen veya deriye/göze doğrudan temas eden
organik veya bazı inorganik maddelere karĢı var olan savunma mekanizmasının biraz abartılı
çalıĢma halidir.
Vücudumuzdaki antikorlar kendince “istilacı” kabul ettiği besine karĢı savaĢa
giriĢtiklerinde alerji belirtileri ortaya çıkar. Buna da besin alerjisi denir. En sık rastlanan
besin alerjileri ceviz, badem, çilek, kabuklu deniz ürünleri, süt, yumurta, soya ürünleri ve
buğday alerjileridir.
Besin intoleransı, bir bağıĢıklık sistemi yanıtından ziyade bir sindirim sistemi
yanıtıdır. Besindeki bir maddenin kiĢinin sindirim sistemini tahriĢ etmesi veya kiĢinin besini
doğru Ģekilde sindirememesi ya da parçalayamaması sonucunda besin intoleransı
(duyarlılığı) ortaya çıkar.
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Kısacası herhangi bir alerjenin ve savunma sisteminin aĢırı reaksiyonunun söz konusu
olmadığı, diğer mekanizmalarla oluĢan, anormal yanıtların bulunduğu durum “besin
intoleransı” olarak nitelendirilmektedir.
Besin alerjileri küçük miktarda besinle bile tetiklenebilir ve o besin her alındığında
kısa sürede ortaya çıkar. Bazen çok küçük bir miktar, kısa bir sürede ciddi durumlara yol
açabilir. Besin alerjisi olan kiĢilerin, o besinlerden uzak durmaları gereklidir.
Buna karĢılık besin intoleransları daha çok dozla iliĢkilidir ve besin alındıktan belirsiz
bir süre sonra ortaya çıkabilir. Örneğin, domatese karĢı besin intoleransı olan bir kiĢi
domates yedikten birkaç gün sonra yorgunluktan Ģikâyet edebilir. Besin intoleransı döküntü
gibi belirli bir Ģekilde değil, belirsiz ve kesin olmayan Ģikâyetler Ģeklinde ortaya çıkar.
Ġntoleransa sebep olan besinden büyük bir porsiyon veya sık sık yenilmediğinde belirtiler
ortaya çıkmayabilir. Örneğin laktoz intoleransı olan bir kiĢi sütlü kahve ya da bir kaĢık süt
içince belki bir Ģey olmayabilir ama birkaç bardak süt içerse hastalanabilir.
Kısacası besin alerjisinde az bir miktar ile kısa sürede tehlikeli bir tablo ortaya
çıkarken, besin intoleransında çok miktar ile belirsiz bir sürede değiĢen Ģekilde ve Ģiddette
bir tablo ortaya çıkabilir.

6.1.1. Besin Alerjisinde Görülen Belirtiler
Besin alerjisi ve belirtileri kiĢiden kiĢiye ve hafiften Ģiddetliye kadar değiĢebilir. Besin
alerjisi bulguları genelde karın ağrısı, ishal, kusma, ağızda ĢiĢme Ģeklinde ortaya çıkar.
Ancak sadece geliĢme geriliği, kilo alamama, alerjik astım, eksersiz Ģoku, saman nezlesi ya
da özellikle çocuklarda alerjik egzama bulguları da görülebilir.
Besin alerjileri sadece besinin tüketimi ile değil dokunma ve hatta kokusunun
solunması ile de ortaya çıkabilmektedir.
Besinler çoğunlukla birden fazla maddenin karıĢımı Ģeklinde olduklarından besindeki
hangi maddenin alerjiye yol açtığını anlamak kolay değildir. Bazı kimyasal ve fiziksel
özellikleri besinlerin alerjen olmasını sağlar. Alerjen tabiatındaki gıdalar ile vücudun
askerleri olan antikorlar karĢılaĢınca ortaya pek çok kimyasal madde salgılanır. Örneğin,
“histamin” bunlardan biri olup bazı alerjik reaksiyonların da sebebidir.


Bazı histamin/alerji reaksiyonları





Kılcal damarların daralması (kızarma),
Damarların geçirgenliğinin artması (kabartı, ĢiĢme),
Solunum yolu veya bağırsaktaki düz kaslarda kasılma (solunum zorluğu,
ağrı),
Derideki sinir uçlarında uyarılma (kaĢıntı ve ağrı).

Bir besinin alerjiye yol açtığını kabul etmek için o besinin her alınıĢında alerjik
belirtilerin bir veya birkaçının olması gerekmektedir.
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Yaygın olan alerji belirtileri Ģunlardır:












Deri belirtileri: KaĢıntı, yanma, kızartı, ateĢ, üĢüme, karıncalanma, terleme,
ürtiker, su toplayarak kabarma, kırmızı lekeler, sivilce gibi belirtilerdir.
Kulak-Burun-Boğaz belirtileri: Burun tıkanıklığı, hapĢırma, burun kaĢıntısı,
burnun devamlı akması, boğazdan akıntı, boğazda ağrı, kuruluk veya gıcık,
damaklarda kaĢıntı, kuru öksürük., kulaklarda çınlama, tıkanma, ağrı, orta
derecede sağırlık, baĢ dönmesi ve dengesizliklerdir.
Göz belirtileri: Görmede bulanıklık, gözlerde ağrı, sulanma, ĢaĢılık, ıĢıklardan
rahatsız olma, gözkapağında seğirme, kaĢıntı, düĢme, kızarma ve ĢiĢme gibi
belirtilerdir.
Solunum belirtileri: Nefes darlığı, hırıldama, öksürük, bronĢlarda mukus
oluĢu.
Kardiyovasküler belirtiler: Kalpte çarpıntı, nabız hızının artması, düzensiz
nabız, solgunluk, ateĢ, üĢüme, karıncalanma, ellerde kızarıklık veya morarma,
bayılma, omurlarda ağrı gibi belirtilerdir.
Sindirim sistemi belirtileri: Ağızda kuruluk, tükürük salınımında artma,
pamukçuk oluĢumu, dilde acılık, diĢ ağrısı, geğirme, midede yanma,
hazımsızlık, bulantı, kusma, yutmada zorluk, karında gurultu, ağrı, kramplar,
ishal, rektumda kaĢıntı veya yanma gibi belirtilerdir.
Üriner sistem belirtileri: Sık, ağrılı idrara çıkma, idrarını kontrol edememe,
vajinal kaĢıntı veya akıntı gibi belirtilerdir.
Kas belirtileri: Yorgunluk, kas zayıflıkları, eklem ve kaslarda ağrı, gerginlik,
göğüs ağrısı, sırt ağrısı, boyun kaslarında spazm gibi belirtilerdir.
Sinir sistemi belirtileri: BaĢ ağrısı, migren, devamlı uyku hali, sersemlik,
yavaĢlık, durgunluk, donukluk, keyifsizlik, ciddiyet, ağlama nöbetleri, gerginlik, anksiyete, hiperaktiflik, huzursuzluk, sinirlilik, konsantrasyon bozukluğu,
gülme, kendini diğer insanlardan farklı hissetme, kelimeleri, isimleri, ya da
numaraları unutma, kekelemek gibi belirtilerdir.

Besin alerjisi olan birçok insan için bu reaksiyonlar tehlikeli olmaktan çok rahatsızlık
vericidir. Ancak az da olsa bazı durumlarda anaflaktik reaksiyonlar oluĢabilir. Farklı vücut
sistemleri aynı anda çalıĢtıklarında bu alerjik cevap ciddi ve hatta hayatı tehdit edici olabilir.
Duyarlı bir kiĢi, alerjen ile karĢılaĢtığında vücudunda kızarıklık, ĢiĢlik, kaĢıntı, nefes almada
zorluk ve tansiyon düĢüklüğü ortaya çıkar buna anaflaksi denir. Anaflaksiye yol açan
maddenin çok az bir kısmı bile çok ciddi sonuçlara yol açabilir.

6.1.2. Alerjiye Yol Açan Besinler
Besin öğeleri arasında alerjiye yol açan maddeler genellikle protein yapısındadır. Her
insan herhangi bir besine karĢı alerjik tepki verebilirse de insanlarda sıklıkla alerjiye neden
olan besinler vardır.
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Ġnek sütü, yumurta, balık ve deniz ürünleri, fındık, fıstık ve diğer yağlı tohumlar,
tahıllar, etler, meyveler, sebzeler ve kuru baklagiller, baharatlar ve çeĢni vericiler, çikolata,
bal, içecek ve gıda katkı maddeleri insanlarda alerjiye neden olan besinlerin baĢında
gelmektedir.
Bu besinlerden bazıları diğerlerine göre daha sık alerjiye neden olurlar. Örneğin; süt
ve yumurta, meyve ve sebzelere göre daha sık alerjik reaksiyona sebep olur. Yine bu
besinlerden bazıları da diğerlerine göre daha ciddi reaksiyonlara neden olurlar. Yer fıstığı ve
ağaç fıstıkları gibi. Bazı besinler özellikle erken çocukluk döneminde alerjik reaksiyonlara
neden olurken (12-24 ay inek sütü alerjisi), bazıları ise hayat boyu devam eder (fıstık
alerjisi).
Kendileri alerjik reaksiyona neden olmanın yanında bu besinler benzer türde besinlerle
çapraz reaksiyonlara girerler. Örneğin, ağaç fıstıklarından (badem, ceviz vb.) birine alerjisi
olan birinin tüm diğer ağaç fıstıklarına da reaksiyon vermesi söz konusu olabilir.
Çapraz duyarlılık olabilecek diğer besinler

Besin
Ġnek sütü

Diğer hayvan sütleri

Tavuk yumurtası

Diğer kuĢların yumurtaları

Yer fıstığı

ÇeĢitli diğer ağaç fıstıkları, nadiren diğer baklagiller

Soya fasulyesi

Nadiren diğer baklagiller

Balık

Çoğunlukla (bazen tüm) diğer balıklar

Kabuklu deniz ürünleri

Diğer kabuklu deniz ürünleri

Buğday

Buğday ürünleri (ama sıklıkla arpa, çavdar, mısır, yulaf ve pirinç
değil)
Tablo 6.1: Besinler ve çapraz duyarlılık durumları

6.1.2.1. Ġnek Sütü
Ġnek sütüne karĢı her yüz çocuktan üçünde alerji görülmektedir. Sağlıklı olan bir
bebekte inek sütü verilmeye baĢlandıktan sonra ishal ve kusma gözlenirse, bazen dıĢkısında
kan varsa ve çocukta sancılanmaya bağlı huzursuzluk ve ağlama varsa inek sütü alerjisi akla
gelmelidir. Ġnek sütü alerjisi olan çocuklara protein hidrolizatı (parçalanmıĢ protein) içeren
mamalar verilmesi tercih edilmelidir.
Ġnek sütünün çıkarıldığı bir diyet tüketiliyorsa aĢağıdaki besinler ve besin öğeleri
içeriğinde olan diğer ürünler de tüketilmemelidir. Bunlar:







Tereyağı, tereyağı aromalı diğer yağlar, margarin,
Kazein,
Peynir çeĢitleri, yoğurt, krema, muhallebi,
Yarı hidrolize edilmiĢ ürünler,
Laktalbumin, laktoglobulin, laktoz, laktuloz içeren ürünler,
Süt (az yağlı yarım yağlı, süt tozu, süt proteinleri, diğer hayvan sütleri),
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Puding, helva,
Aroma katıcı maddeler (doğal veya yapay).

6.1.2.2. Yumurta
Yumurta hem sık tüketildiği hem de birçok yiyeceğin içinde bulunduğu için yaygın bir
besin alerjenidir. Yumurta beyazına karĢı alerji sarısına oranla daha fazla görülmektedir.
Yumurta alerjisi özellikle bebeklikte ve erken çocukluk döneminde yaygın olarak
görülmektedir. Yıllar geçtikçe etkisi azalmakta ve yetiĢkinlik döneminde ise tamamen
kaybolmaktadır. Yumurta alerjisinde egzama, kaĢıntı, deri ve göz lezyonları görülme sıklığı
diğer besin alerjenlerine kıyasla daha fazladır. Özellikle bebeklerde egzamanın en önemli
nedenidir.
Yumurta alerjisi, yumurtanın kendisinin veya yumurta içeren yiyeceklerin
alınmasından sonra, dakikalar veya saatler içinde ortaya çıkar. Yaygın kızarıklık, hırıltılı
solunum, kusma ve ishal ile kendini belli eder. Çapraz duyarlılık gözlenebilir.
Yumurta akının bir yaĢından önce verilmemesi, baĢlandığında ise yavaĢ yavaĢ
arttırılması gereklidir. Alerji belirtileri ortaya çıktığında yumurtaya en az altı ay ara
verilmelidir. Kızamık ve kabakulak aĢılarının tavuk embriyosundan hazırlanıyor olması
nedeniyle yumurta alerjisi olan çocuklarda kızamık ve kabakulak aĢıları yapılırken dikkatli
olunmalıdır. Yumurta alerjisi olan bireyler yumurtayı ve yumurtalı besinleri diyetlerinden
çıkarmalıdır.
6.1.2.3. Balık ve Deniz Ürünleri
Bu grup birçok farklı çeĢit ve türü kapsar. Oldukça güçlü alerjenlerdir. Zorlu ve ani
reaksiyonlara neden olurlar. Alerjiye sebebiyet veren balık ve deniz ürünü yendikten sonra
deride; kızarma, kaĢıntı, göz ve deride lezyonlar, sindirim siteminde; karın ağrısı, kusma,
bulantı, ishal ve karında kramplar, solunum sisteminde; astım, alerjik burun nezlesi ve genel
bir reaksiyon olarak anaflaksi gözlenebilir.
Balık alerjisi yıllar geçtikçe azalabilir ama bu durum yumurta veya süt alerjisi gibi
kolaylıkla gerçekleĢmez.
6.1.2.4. Fındık, Fıstık ve Diğer Yağlı Tohumlar
Bu grup ani ve çoğu zaman da ciddi alerjik reaksiyonların nedenini oluĢturmaktadır.
Sık görülen klinik belirtiler astım, dudaklarda ve yanak mukozasında kabarma, yutakta görülen ödem, ürtiker ve bazen de egzamadır. Bu gruptaki alerjik besinler ise aslında kuru baklagil ailesine mensup olan yerfıstığı, erik ailesinin üyesi olan badem, hindistancevizi, Brezilya
kestanesi, kestane, ceviz, ġam fıstığı, Amerikan elması ve fındıktır. Etkilerini genelde
yendikleri zaman göstermelerine rağmen; badem, kestane, fındık ve yerfıstığı yağları soluma
yoluyla alerjik reaksiyon oluĢturabilir.
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Yerfıstığı alerjisi yaĢamın erken dönemlerinde kendini gösterir ve çoğu bireyde yaĢam
boyu sürer. Bazı çok duyarlı kiĢilerde mikrogramla ifade edilebilecek kadar küçük miktarlar
reaksiyona neden olurken, miligram miktarında alımlar ise sistemik reaksiyonlara neden
olmaktadır. Hatta bazı kiĢilerde, içinde fıstık ezmesi olan bir kavanozun açık bırakılması
nedeniyle bile ürtiker ve hırıltılı solunumun ortaya çıktığı görülmüĢtür.
6.1.2.5. Tahıllar
Buğday ve mısır bu gruptaki diğer besinlere kıyasla daha sıklıkla görülen alerjen
besinlerdir. Her ikisi bir çocuğun ve doğal olarak bir yetiĢkinin diyetlerinde sıklıkla bulunan
ürünler olup, çiğ ya da piĢmiĢ olarak çeĢitli Ģekillerde tüketilmektedir.
Buğday alerjisi olan bireylerin diyetinde bulundurmaması gereken besin ve besin
öğeleri Ģunlardır;






Kepek, ekmek, bulgur, tahıl ekstraktı,
Kuskus, krakerler,
Durum buğdayı ve durum unu,
Glüten, makarna, eriĢte, malt, soya sosu,
NiĢasta

6.1.2.6. Etler
Sütün ve yumurtanın çapraz antijenik özelliğinden dolayı tavuk ve sığır etine karĢı
besin alerjisi de genelde bebeklik çağında görülür. Kuzu eti ise daha az alerjendir. Domuz eti
genelde ürtikere sebep olur.
Yakın antijenik iliĢkilerden dolayı grup reaksiyonları görülebilir. Süte duyarlı hastalar,
sığır etine alerjik reaksiyon gösterebildikleri gibi; yine aynı Ģekilde yumurta alerjisi olan
bireyler de tavuk etine karĢı duyarlılık gözlemlenebilir.
6.1.2.7. Meyveler
Fazlaca tükettiğimiz meyveler özellikle ürtiker olmak üzere, sıklıkla alerjik
reaksiyonlara sebep olurlar. Herhangi bir meyve alerjik reaksiyona neden olabileceği için,
tespit edilmesi zordur. Özellikle çocuklarda elma, armut, asitli meyveler, çilek, kavun,
karpuz ve sert çekirdekli meyveler (kiraz, viĢne, kayısı, Ģeftali) alerjiye neden olurlar. Portakal sık tüketimi nedeniyle erken çocukluk döneminde semptomlara neden olabilir. Bu
nedenle eğer eliminasyon diyeti uygulanıyorsa C vitamini alımına dikkat edilmelidir.
6.1.2.8. Sebzeler ve Kuru Baklagiller
Domates ve kabak gibi sebzeler çeĢitli klinik belirtilere neden olabilir. Aynı
meyvelerde olduğu gibi sebzelerde de grup reaksiyonları gözlemlenebilir. Çiğ sebzelere karĢı
alerji belirtileri gözlemlenirken, piĢmiĢ Ģekillerine karĢı herhangi bir reaksiyon
oluĢmayabilir.
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Ya da patates veya havuç gibi sebzelerin kabuğuna karĢı bir duyarlılık mevcutken,
yenebilir kısımlarına karĢı bir belirti belki gözlenemez. Kereviz veya kuĢkonmaz gibi
sebzelere ise dokunma ya da yıkama sonucu deride sorunlar (dermatit gibi) gözlenebilir.
Kuru baklagiller bu grupta alerjen özelliği en aktif olan yiyeceklerdir. Özellikle
bezelye, fasulye veya yerfıstığı ciddi alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Bu nedenle alerji
testleri yapılırken dikkatli olunmalıdır. Baklagillerden olan soya fasulyesi özellikle
çocuklarda olmak üzere alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Ucuz, yüksek kalitede protein
içeriği nedeniyle birçok ticari besinde kullanılmaktadır.

Resim 6.1: Kuru baklagiller, baharatlar ve çeĢni vericiler

6.1.2.9. Baharatlar ve ÇeĢni Vericiler
Bu grup piĢirme alanında, tıbbi veya ticari alanlarda kullanılan çok sayıda bileĢiği
içermektedir. Her türlü baharat, dereotu, anason, kimyon, kakule (Asya ve Hindistan’da
yetiĢen bir tür zencefil), kereviz tohumu, tarçın, karanfil, zencefil, Hindistan cevizi, hardal,
karabiber, kırmızı biber, nane, haĢhaĢ tohumu, adaçayı, kekik ve vanilya besin alerjilerine
neden olan yiyeceklerdir.
Hardal: Kuvvetli bir alerjendir. Özellikle çocuklarda astım veya ürtikere neden olur.
Karabiber: Bir besin alerjeni olarak özellikle soluma yoluyla tehlike oluĢturabilir.
6.1.2.10. Çikolata
Bu alerjen önemlidir. Özellikle çocuklarda sık tüketiminden dolayı alerjik burun
akıntısı, migren, deride kızarma, kaĢıntı, ĢiĢlik ve sindirim sistemi bozukluklardan sorumludur. Semptomlar kaynağı aynı olan çikolata ya da kakaonun tüketilmesiyle ortaya çıkabilir.
6.1.2.11. Bal
Bal nadiren alerjiye sebep olur ve reaksiyonlar genelde deride kaĢıntı, kızarıklık,
ĢiĢlikler ve sindirim sisteminde bozukluk Ģeklinde gerçekleĢir.
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6.1.2.12. Ġçecekler
Bazı besinlerin içerdiği maddeler (vazoaktif aminler) damar üzerinde çeĢitli reaksiyonlara neden olabilmektedir. Örneğin, kafein ve teobromin gibi aminler içeren kahve, çay ve
kolalı içecekler baĢ ağrısı, çarpıntı, sinirlilik, karın ağrısı gibi yakınmalara yol
açabilmektedir. Bu kategoride alkolsüz grupta süt, kakao, çay ve kahve klinik olarak en
önemlileridir.





Çay: Çok sık olmasa da en çok sindirim alerjik reaksiyonlara neden olur.
Kahve: Kafein sebebiyle nadiren de olsa besin alerjisi nedenidir.
Hafif içecekler: ġeker ve diğer tatlandırıcı bileĢiklerden oluĢan, sade ya da
gazlı su, boya maddeleri ve meyve suyu veya yağlar gibi tat verici maddelerden
oluĢan karıĢımlara hafif içecek adı verilmektedir.
Alkollü içecekler: Alerjik bireylerde ürtikere neden olur. Genelde içkinin
hazırlanıĢ Ģekli alerjik reaksiyon oluĢmasına neden olur.

6.1.2.13. Gıda Katkı Maddeleri ve
Besinlerin iĢlenmesi sırasında çeĢitli amaçlarla teknolojik olarak katkı maddeleri
katılmaktadır. Bu maddeler koruyucu, Ģekillendirici, renklendirici ve tatlandırıcı olarak
konulmaktadır. Bu katkı maddelerini belirten etiketlerin üzerinde E ile baĢlayan kod
numaraları bulunur. “E” katkı maddesinin Avrupa Birliğinde onaylandığını gösterir.
Besin üretim teknolojilerindeki geliĢmeyle birlikte, ürünlere eklenen katkı
maddelerinin, çeĢitli alerjik reaksiyonlara neden olduğu bilinmektedir. Bunlar arasında
önemli bir yer tutan sülfitler çok sayıda yiyecek (turĢu, patates cipsi), içecekte (Ģarap, bira
gibi) ve ilaçta bulunur. Astımlı hastaların % 5’inde sülfitlerin yenilmesi sonucunda ciddi
nefes darlığı oluĢmaktadır. Bu atakların dıĢında kiĢilerde ağızda ve deride kızarma ve kaĢıntıya sebep olmaktadır.
Barsak mikro florası, barsak savunma sisteminin geliĢmesinde önemli rol
oynamaktadır. Yapılan son araĢtırmalarda barsak mikro florası ve alerjik durum arasında bir
iliĢki olduğu belirtilmiĢtir. Bağırsaklarda mikrobik dengeyi sağlayan canlı organizmalara
probiyotik denir. Probiyotikler, zararlı canlıların bağırsak duvarlarına tutunmasını
engelleyerek sağlığımız üzerinde olumlu faydalar sağlarlar.
Prebiyotik, barsaktaki bazı mikroorganizmaların çoğalmasını artıran ve/veya
aktivitesini uyaran ve insan ya da hayvan sağlığını olumlu yönde etkileyen maddelere
(besinsel lifler gibi) denir.
Probiyotiklerin vücut için faydaları Ģunlardır:





BağıĢıklık sistemini güçlendirir.
Yiyeceklerin hazmını kolaylaĢtırır.
Vitaminlerin (K vit biyotin B12 niasin vb) sentezini yapar.
Barsak duvarını zararlı maddelerden korur ve barsak geçirgenliğini azaltır.
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Zararlı maddelerin (toksinler) kan dolaĢımına geçmesini engellerler.
Kronik iltihabi hastalıkların oluĢumunu engellerler.
Depresyonu hafifletir.

6.1.3. Alerji Durumunda Beslenme Ġlkeleri


















Besin alerjisi olan kiĢilerin beslenmesinde temel ilke; alerjik besinin diyetten
çıkarılarak yerine eĢdeğerde baĢka besinin konması, yeterli ve dengeli
beslenmenin sağlanmasıdır.
Hastanın dikkatle alerji ve diyet öyküsü alınır. Bu öyküye göre diyet düzenlenir.
Bebekler ilk 6 ayda anne sütü ile beslenir.
Alerjiye yol açan besin, diyetten çıkarılır. Eliminasyon diyeti uygulanarak dört,
sekiz gün alerjen besinler diyetten çıkarılır sonra az miktarda teker teker diyete
eklenir.
Alerjik reaksiyonlar gözlemlenir.
Üç ya da altı ay alerjen besin verilmez sonra tekrar az miktarlarda diyete
eklenerek hasta kontrol altında tutulur.
Bazı hastalarda alerji tekrar görülmezken bazılarında yaĢam boyu devam
edebilir.
Alerjiye yol açan besin süt gibi temel besin ise yerini tutabilecek uygun besin
verilir.
Alerjiye yol açan besinlerin deneme aĢamasında; hazırlama, piĢirme teknikleri
değiĢtirilir. Örneğin; çiğ yumurta alerjiye yol açarken piĢirildiğinde alerjiye yol
açmayabilir.
Aynı familyadan olan besinlerin hepsi alerjiye yol açabilir. Hastanın, bezelyeye
alerjisi varsa mercimek de alerjik etki yapabilir.
Besinlere katılan tat ve renk vericiler alerjiye yol açtığından bunlardan kaçınılır.
Sık görünen süt ve süt proteini alerjisinde süt yerine yoğurt, peynir verilir.
Çiğ besinler, piĢmiĢ besinlere göre daha alerjiktir.
Besinler, çok sıcak ve soğuk verilmez. Oda sıcaklığında olmasına özen
gösterilir.
BağıĢıklık sistemi güçlendirilir.
Hastalar, az ve sık beslenir.
Besin alerjisi olan kiĢilerin diyetleri prebiyotiklerden zengin olmalıdır.

BağıĢıklık sistemini güçlendirmek için yapılması gerekenler Ģunlardır:






Yeterli ve dengeli beslenilmeli.
Güvenli gıda tüketmeye özen gösterilmeli.
Açıkta satılan, içeriğine güvenilmeyen hiçbir gıda yenmemeli.
Nedenini tespit edemediğimiz rahatsızlıkların nedeninin beslenme kaynaklı
olabileceği düĢünülmeli.
Antioksidan vitaminlerden zengin olan taze sebze ve meyvelerin tüketimi
artırılmalı.
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Her meyve ve sebzeyi kendi mevsiminde tüketmeye özen gösterilmeli.
Rafine Ģeker tüketimini azaltıp, tam taneli tahıllar gibi kompleks Ģeker içeren
besinler tüketilmeli.
Aktif bir yaĢam sürülmeli, düzenli egzersiz yapılmalı.
KiĢisel temizliğe önem verilmeli.
Yiyecekler sağlıklı piĢirme yöntemleri ile hazırlanmalı.
Çiğ et içeren gıdalardan uzak durulmalı.
Probiyotik bakteriler içeren gıdaları düzenli olarak tüketilmeli.
Bebekler için probiyotik mamalar, çocuk ve yetiĢkinler için probiyotik süt ve
süt ürünleri tüketilmeli.
Uyku düzenine ve stresten uzak durmaya özen gösterilmeli.
Her gün 1,5-2 litre su içilmeli ve sıvı alımı ihmal edilmemelidir.

Süte alerjileri olan bebekler soya unundan yapılan mamalarla beslenebilir. Soya
ununda % 50 oranında protein vardır. Et, yumurta gibi protein değeri yüksek olan besinlerde
piĢirilip ezilerek süt yerine bebeklere verilebilir. Bunlar da yoksa nohut ve kırmızı mercimek
gibi tahıllar piĢirilip zarları ayrılır, tahıl unları ile karıĢtırılıp iyice piĢirilerek bebek besini
olarak kullanılabilir.
Etkinlik: Besinler ve çapraz duyarlılık durumları ile ilgili uygun eĢleĢtirmeleri
yapınız.
Besin

Çapraz duyarlılık olabilecek diğer besinler

Ġnek sütü

Çoğunlukla (bazen tüm) diğer balıklar

Tavuk yumurtası

Diğer hayvan sütleri

Yer fıstığı

ÇeĢitli diğer ağaç fıstıkları, nadiren diğer baklagiller

Soya fasulyesi

Nadiren diğer baklagiller

Balık

Diğer kuĢların yumurtaları

Kabuklu deniz ürünleri

Buğday ürünleri (ama sıklıkla arpa, çavdar, mısır, yulaf ve pirinç
değil)

Buğday

Diğer kabuklu deniz ürünleri
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıda verilen iĢlem basamaklarını takip ederek alerjilerde beslenme ilkelerini ayırt
ediniz.

ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Besin alerjisinde görülen belirtileri liste

 Besin alerjisinde görülen belirtileri farklı
kaynaklardan araĢtırabilirsiniz. Liste

yapınız.

yaparak sınıfınıza asabilirsiniz.
 Alerjiye yol açan besinleri Ģema haline

 ġemayı sınıfınıza asınız.

getiriniz.
 Alerji durumunda beslenme ilkelerini ile

 Sunuyu sınıfta sunabilirsiniz.

ilgili sunu hazırlayınız.
 BağıĢıklık sistemini güçlendirici

 Panoyu sınıfınıza asınız.

tedbirlerin panosunu hazırlayınız.

75

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aĢağıdaki soruları cevaplandırarak
ölçünüz.
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

AĢağıdakilerden hangisi besin alerjisinin tanımıdır?
A) Alınan besinlere karĢı vücudun verdiği anormal immünolojik mekanizmalardır.
B) Alınan besinlere karĢı vücudun verdiği anormal fizyolojik mekanizmalardır.
C) Besinlerin insanı zehirlemesidir.
D) Mikrobik bir olaydır.
E) Ġnsanın kendisini kötü hissetmesidir.

2.

AĢağıdakilerden hangisi besin intoleransının tanımıdır?
A) Alınan besinlere karĢı vücudun verdiği anormal immünolojik mekanizmalardır.
B) Alınan besinlere karĢı vücudun verdiği anormal mikrobik mekanizmalardır.
C) Alınan besinlere karĢı vücudun verdiği anormal fizyolojik mekanizmalardır.
D) Alınan besinlere karĢı vücudun verdiği anormal mekanik mekanizmalardır.
E) Alınan besinlere karĢı vücudun verdiği normal immünolojik mekanizmalardır.

3.

AĢağıdakilerden hangisi besin alerjisinde görülen belirtilerden olamaz?
A) Döküntü veya kurdeĢen
B) Ani baĢ ağrısı
C) Göğüs ağrısı
D) Ġshal
E) Nefes darlığı

4.

AĢağıdakilerden hangisi alerjiye yol açan besinler arasında yer almaz?
A) Yumurta
B) Gıda katkı maddeleri
C) Balık ve deniz ürünleri
D) Demir eksikliği anemisi
E) Ġnek sütü

5.

AĢağıdakilerden hangisi alerji durumunda beslenme ilkelerinden değildir?
A) Temel ilke; yeterli ve dengeli beslenme sağlanmalıdır.
B) Alerjik besinin diyetten çıkarılarak yerine eĢdeğerde baĢka besinin konmalıdır.
C) Alerjik tepkiye yol açtığı belirlenen besinler 3-6 ay gibi uzunca süre diyetten
çıkarılmalıdır.
D) Çocuklar için en zengin pre ve probiyotik kaynakları anne sütü ve yoğurttur.
E) Alerji yapsa bile süt ve yumurta azar azar mutlaka verilir.

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.
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MODÜL DEĞERLENDĠRME
MODÜL DEĞERLENDĠRME
Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aĢağıdaki soruları cevaplandırarak
ölçünüz.
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

AĢağıdakilerden hangisi gebelikte ortaya çıkan beslenme sorunlarından biridir?
A) Miadında doğumlar
B) Kaza sonucu oluĢan sakatlıklar
C) Paraziter hastalıklar
D) Miyop
E) Enfeksiyon hastalıkları

2.

AĢağıdakilerden hangisi gebelik döneminde sigara kullanan kadınlarda görülen
risklerden biri değildir?
A) Hipertansiyon
B) Lohusalıkta süt miktarının artması
C) Sütün C vitamini seviyesinin düĢmesi
D) DıĢ gebelik
E) Erken doğum riski

3.

AĢağıdakilerden hangisi gebe beslenmesinde dikkat edilecek noktalar içinde yer alır?
A) Hazır gıda ve içeceklerden kaçınmalı
B) Su tüketimi sınırlanmalı
C) Sindirimi güç gıdalardan alınmalı
D) Posası az gıdalar alınmalı
E) Ġki kiĢilik yemek yenmeli

4.

AĢağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur?
A) Anne emzirmeye baĢlamadan önce bebeğin ihtiyaçlarını karĢılamalı.
B) Annenin yoğun üzüntülü ve stresli olması süt salgısını azaltmaz.
C) Emzirmeden önce annenin ellerini sabunlu suyla yıkaması gerekmez.
D) Emzirirken anne rahat edeceği bir yerde yarı oturuĢ Ģeklinde oturmalı.
E) Bebeği emzirirken burnunun açık olması sağlanmalı.

5.

AĢağıdakilerden hangisi süt çocukları için uygun tamamlayıcı besinlerden biri
değildir?
A) KaĢık mamalar ve hazır ek besinler
B) Balık ve deniz ürünleri
C) Kolalı ve asitli içecekler
D) Kuru baklagiller
E) Pekmez
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6.

AĢağıdakilerden hangisi
uygundur?
A) Sebze-meyve grubu
B) Süt grubu
C) Et grubu
D) Ekmek ve tahıl grubu
E) ġeker grubu

okul öncesi çocukların günlük beslenme planlarına
5 porsiyon
1 porsiyon
1 porsiyon
1-3 porsiyon
1-2 porsiyon

7.

AĢağıdakilerden hangisi yaĢlılıkta, yaĢam biçiminde oluĢan duygusal, fiziksel ve
biyolojik değiĢikliklerden biri olamaz?
A) Fiziksel engel, hareket güçlüğü
B) Ruhsal problemler (depresyon veya bunama)
C) Ġlaç Kullanımı
D) Yeni bir iĢ bulma
E) EĢini kaybetme

8.

AĢağıdakilerden hangisi posası fazla olan besin grubunda yer alır?
A) Beyaz ekmek
B) Sütlaç
C) ġekerlemeler
D) Unlu gıdalar
E) Tahıllar

9.

AĢağıdakilerden hangisi zayıflama diyetinde öncelikle azaltılacak besin grubudur?
A) Süt ve ürünleri
B) Yağlı, Ģekerli ve unlu yiyecekler
C) Kuru baklagiller
D) Meyve ve sebzeler
E) Su

10.

AĢağıdakilerden hangisi yanıklarda beslenme ilkeleri arasında yer almaz?
A) Sıvı desteği
B) Protein desteği
C) Karbonhidrat kısıtlaması
D) Mineral desteği
E) Vitamin desteği
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AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız
11.

Gebelikte doğru beslenme hem bebeğin iyi geliĢmesi hem de annenin sağlığı açısından
……………. …………. taĢır.

12.

Gebelik dönemindeki beslenme, bebeğin …………….

…………. ve sağlığı

açısından çok önemlidir.
13.

Büyüme ve geliĢmenin en hızlı olduğu dönemler ise ……………… ve …………….
dönemleridir.

14.

Anne sütü, bebeğin ilk 4-6 ayında bütün ihtiyaçlarını tam olarak karĢılayabilen ve
sindirim sisteminin özelliklerine …... ………….. olan besindir.

15.

Çocukların beslenmesinde reçel yerine ………………. tercih edilmelidir.

16.

YaĢlılık döneminde günde en az ….-… bardak (1500 mililitre) su tüketilmelidir.

17.

Yapılan araĢtırmalarda ĢiĢmanlık ile ….………….., ……………….. sıklığı ve kalpdamar hastalıkları arasında sıkı bir iliĢki olduğu tespit edilmiĢtir.

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 kontrol listesine geçiniz.
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KONTROL LĠSTESĠ
Bu modül kapsamında aĢağıda listelenen gebe ve emziklilerde, bebek ve çocuklarda,
yaĢlılarda, zayıf ve ĢiĢman kiĢilerde, yanıklarda, alerji durumunda beslenme ilkelerini ayırt
etme ile ilgili davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet, kazanamadığınız becerileri Hayır
kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri
1

2

3

4

5

6

Evet Hayır

Gebe ve emzikli beslenmesine uygun örnek menü planı hazırladınız
mı?
Emzirme ve anne sütünün beslenmedeki önemi ile ilgili sunu
hazırladınız mı?
Okul öncesi çocuklarda besin grubu ve ihtiyaç miktarlarını gösteren
tablo hazırladınız mı?
Okul çağı çocuklarının beslenmesine uygun bir günlük örnek menü
planı hazırladınız mı?
YaĢlılıkta sık görülen sağlık sorunları ve hastalıklarda beslenme
ilkeleri ile ilgili sunu hazırladınız mı?
Zayıf ve ĢiĢman kiĢilerde beslenme ilkeleri ile ilgili sunu hazırladınız
mı?

7 Yanık tedavisinde beslenmenin önemi ile ilgili sunu hazırladınız mı?
8 Alerjiye yol açan besinleri Ģema ile gösterdiniz mi?
9

BağıĢıklık sistemini güçlendirmek için yapılacakları tablo hâlinde
gösterdiniz mi?

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1’ĠN CEVAP ANAHTARI
1

B

2
3
4

C
D
E

5
6

A
E

Etkinlik 1. Değerlendirme
Besin
Süt ve süt ürünleri
Et, yumurta, kuru
baklagiller
Taze sebze ve meyveler
Tahıllar
Yağlar
ġekerler

Miktarı
2 su bardağı süt veya yoğurt, 1 porsiyon peynir
(2 dilim) veya 2 yemek kaĢığı çökelek
1 yumurta
1 porsiyon et, balık, tavuk, hindi (60-90 g)
1 porsiyon kuru baklagil yemeği (120 g)
2 porsiyon piĢmiĢ taze sebze
3 porsiyon çiğ taze sebze
2-3 adet orta boy meyve ve taze meyve suyu
6-8 adet ince dilim ekmek
1 porsiyon pilav veya makarna
1 porsiyon çorba
3-4 silme yemek kaĢığı sıvı yağ
1-2 tatlı kaĢığı bal reçel veya pekmez

Etkinlik 2: Değerlendirme







Süt, yoğurt, peynir, kalsiyum, protein; en elzem besinlerdir.
YeĢil yapraklı sebzeler; C vitamini, lif, folik asit kaynaklarıdır.
Yağsız kırmızı et; protein, demir kaynaklarıdır.
Tavuk eti; protein, demir kaynaklarıdır.
Sardalya; kalsiyum, demir, protein kaynaklarıdır.
Kepekli ekmek; protein, lif, folik asit kaynaklarıdır.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2’NĠN CEVAP ANAHTARI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

C
B
D
A
D
B
E
D
D
D
Y
D
D
Y

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3’ÜN CEVAP ANAHTARI

1
2
3
4
5
6

C
A
E
B
D
B
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4’ÜN CEVAP ANAHTARI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

C
B
D
A
E
A
E
B
zayıflık, ĢiĢmanlık
azaltılır
1
Y
D
D

Etkinlik: Değerlendirme
1. Genetik yapı
2. Cinsiyet
3. YaĢ
4. Beslenme bilgisindeki yetersizlik
5. Ekonomik durumun iyi veya kötü olması
6. Metabolik hızın düĢük olması
7. Besin alımındaki dengesizlik
8. Beslenme alıĢkanlıkları
9. Fiziksel aktivitenin azlığı
10. Psikolojik faktörler
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5’ĠN CEVAP ANAHTARI

1
2
3
4
5
6
7
8

C
E
D
beslenme desteği ihtiyacı
metabolik bozukluklara
D
D
Y
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–6’NIN CEVAP ANAHTARI

1
2
3
4
5

A
C
B
D
E

Etkinlik Değerlendirme
Çapraz duyarlılık olabilecek diğer besinler

Besin
Ġnek sütü

Diğer hayvan sütleri

Tavuk yumurtası

Diğer kuĢların yumurtaları

Yer fıstığı

ÇeĢitli diğer ağaç fıstıkları, nadiren diğer baklagiller

Soya fasulyesi

Nadiren diğer baklagiller

Balık

Çoğunlukla (bazen tüm) diğer balıklar

Kabuklu deniz ürünleri

Diğer kabuklu deniz ürünleri

Buğday

Buğday ürünleri (ama sıklıkla arpa, çavdar, mısır, yulaf ve pirinç
değil)
MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

D
B
A
E
C
A
D
E
B
C
hayati önem
beyin geliĢimi
bebeklik ve ergenlik
en uygun
pekmez
8-10
diyabet, hipertansiyon
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