
Mini Nutritional Assessment 
MNA® 

ای تغذيه فشرده   سنجش

نهايی غربالگری  قسمت غربالگری را با پرکردن مربع های خالی توسط اعداد مناسب تکميل فرمائيد. برای امتياز
تمام اعداد را با يکديگر جمع کنيد.

غربالگری 
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جنسيت: نام: نام خانوادگی:

تاريخ:

وزن (کيلوگرم):

 
:سن

قد (سانتي متر): کد بيمار:

اشکال در  مشکالت گوارشی، آيا در طول سه ماه گذشته دچار کاهش در دريافت غذا به دليل از دست دادن اشتها،الف) 
ايد ؟  جويدن و يا بلعيدن شده

کاهش شديد در دريافت غذا = 0
کاهش متوسط در دريافت غذا = 1
تغييری در ميزان دريافت غذا ايجاد نشده است. = 2

برده است؟ رنج حادي بيماري يا رواني استرس از گذشته ماه  3 طول در آيا ت) 

بلي  =0
 خير  =2

رواني عصبي مشكالت ث)

شديد افسردگي يامشکالت روانی   =0
خفيف مشکالت روانی  =1
رواني مشكالت وجود عدم  =2

 ) 2اساس متر بر قد / (کيلوگرم اساس بر وزن (BMI) =بدني توده نمايه ج)

19کمتر از  (BMI)بدني  توده = شاخص 0
21 تا کمتر از 19 (BMI)بدني  توده = شاخص 1
23کمتر از   (BMI)بدني  توده = شاخص 2
يا بيشتر 23 (BMI)بدني  توده = شاخص 3

 اگر سوال (ج) سوال (ج) نماييد. نباشد سوال (چ) را جايگزين موجود (BMI) شاخص توده بدنی چنانچه
 (چ) خودداری نماييد. پاسخ به سوال در حال حاضر پاسخ داده شده از

 د)دور عضله ساق پا به سانتی متر:

0cc =  31کمتر از
1CC= 31 يا بيشتر 

)14داکثر امتياز:امتياز غربالگری ( ح

غربالگری

: وضعيت تغذيه ای عادی 14تا  12امتيازات 

: در معرض خطر سوء تغذيه 11تا  8امتيازات  

: دچار سوء تغذيه 7تا  0يازات امت

داشتن تحرك پ)

باشد یم صندلیيا  خواب تنها قادر به نشستن بر روی تخت = 0
نيست رفتن بيرون به قادر ولي است صندلي يا تخت خواب از شدن بلند به قادر  =1

رفتن بيرون توانايي =  2

گذشته ماه سه در وزن کاهش ب) 

پوند) 6..6 کيلوگرم ( 3 از بيشتر وزن کاهش = 0
نيست مشخص  =1
 پوند) 6.6تا  2.2کيلوگرم ( 3تا  1کاهش وزن بين   =2
نداشته وزن کاهش  =3

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

	LastName: 
	FirstName: 
	Sex: 
	Age: 
	Weight: 
	Height: 
	Date: 
	A: 
	B: 
	C: 
	D: 
	E: 
	F: 
	FB: 
	ScreeningScore: 
	Reset: 
	mis: Off
	Print: 
	showbmi: 
	Save: 
	DateofBirthInformative: 


