
 
 "تقییم التغذیة المصغر"

Mini Nutritional Assessment-Short Form 
MNA® 

            
 

      
 

 
   

        

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 2-بالسؤال و 1-ستبدل السؤال وإ ذا تعذر حساب معامل كتلة الجسم , إ  
. 1-ذا تمت االجابة على السؤال وإ  2-ال تجب عن السؤال و  
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 المسح األولي 

 
المضغ أو البلع؟   فيلطعام خالل الثالثة أشھر الماضیة نتیجة لفقدان الشھیة أو مشاكل في الھضم أو صعوبات ا. ھل نقص تناول  أ     

= فقدان شدید للشھیة  0  
= فقدان متوسط  للشھیة1  
                                                                               لشھیة= ال یوجد فقدان ل2

 ب. مدى فقدان الوزن خالل األشھر الثالثة األخیرة                                                                  
كجم  3= فقدان الوزن أكثر من 0  
= غیر معروف  1  
كجم  3لى إ 1 = فقدان الوزن من 2  
= ال یوجد فقدان في الوزن 3  

 ج. القدرة على الحركة    
             = مالزم للفراش أو للكرسي0
= قادر على القیام من الفراش / الكرسي ولكنھ غیر قادر على مغادرة المنزل  1  
= یغادر المنزل  2  

 
 د. أي إصابة بضغط نفسي أو مرض حاد في األشھر الثالثة الماضیة        

. = ال 2= نعم                    0  
 ه. أي إصابات عصبیة ونفسیة 

كتئاب إ=خرف شیخوخة شدید أو 0  
= خرف شیخوخة خفیف (معتدل)1  
غیر مصاب بأمراض =  2  

 و1. معدل كتلة الجسم[(الوزن بالكیلوجرام ) ÷ (الطول بالمتر)2]
19= معدل كتلة الجسم أقل من 0  
21إلى أقل من  19= معدل كتلة الجسم من   1  
   23إلى أقل من   21= معدل كتلة الجسم من  2

           
 

               
               

 و2. محیط كتلة (بطة) الساق (بالسنتیمتر)                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                   سم  31= أقل من  0
                                                                                                                                                                                   أكثر  سم أو  31=   1

 

 
                     

 

نقطة)14(الحد األقصى مجموع النقاط المحرزة  فى المسح األولي   
                                                                                               

                
 

     
               
 

 

 

 

 

 

 

 

  

: سم العائلةإ             

    الجنس:                                    العمر: الوزن(كجم):                                    الطول(سم):                                التاریخ:

سم األول: اإل  

. معرض لخطر سوء تغذیة نقطة :               8-11  
 نقطة :            الحالة الغذائیة طبیعیة. 14 -12

  

  elderly.com-www.mna  :لمزید من المعلومات

 

 .اط  للحصول على المجموع النھائي للنقاط المحرزة لھذا المسحجمع النقإ ,أكمل المسح األولي  بمأل المربعات باألرقام (النقاط) المناسبة

 

.حالة سوء تغذیة     نقطة:               7 -0  

 

F2 

http://www.mna-elderly.com/

