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 :שם פרטי                                                                                                  :שם משפחה

 :תאריך   :גובה, ס"מ  :משקל, ק"ג     :גיל         :מין

Sex: Age: Weight, kg: Height, cm: Date:   ידי מילוי התיבות במספרים המתאימים. חשב את סכום -בדיקת הסקר עלבצע את  
 המספרים כדי לקבל את הציון הסופי בבדיקת הסקר. 
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 בעיות נוירופסיכולוגיות      ה.

= קיהיון )דמנציה( או דיכאון חמורים  0      

= קיהיון קל  1      

= ללא בעיות פסיכולוגיות  2      

 
 

 האם סבל/ה מעקה פסיכולוגית, או ממחלה חריפה במהלך שלושת החודשים האחרונים?     ד.

= כן  0  

= לא  2  

 

 

 ניידות?      ג.
= מרותק למיטה או לכיסא גלגלים 0      

= מסוגל לצאת מהמיטה/כיסא גלגלים, אולם אינו יוצא החוצה  1      
= יוצא החוצה  2      

 

 
 

.ב  ירידה במשקל במהלך שלושת החודשים האחרונים?     
פאונד(  6.6ק"ג ) 3-= ירידה במשקל של יותר מ 0  
= אינו יודע 1  
 פאונד( 6.6-ו 2.2ק"ג )  3-= ירידה במשקל של בין קילוגרם אחד ל 2
פאונד(   6.6-ו 2.2)  
= ללא ירידה במשקל 3  

 
 

.א החודשים האחרונים עקב אובדן תיאבון,האם צריכת המזון פחתה במהלך שלושת       
 בעיות עיכול, קשיי לעיסה או בליעה? 

= ירידה חמורה בצריכת המזון  0      
= ירידה בינונית בצריכת המזון  1  
= אין ירידה בצריכת המזון  2  

  

נקודות: מצב תזונתי תקין 14-12  
תזונה-נקודות: בסיכון לתת 11-8   

תזונה -נקודות: סובל מתת 7-0   

2ו'  בס"מ( CCהיקף שריר הסובך )       

31-= היקף שריר סובך של פחות מ 0    

יותר או   31= היקף שריר סובך  3       

 

 

  

1ו'  { 1} 2{1}מ'(/ )משקל בק"ג(-גובה ב( = )BMIגוף )מדד מסת       
    0  =BMI 19-נמוך מ  

    1   =BMI  21-עד פחות מ 19של  
    2  =BMI  23-עד פחות מ 21של  

    3  =BMI   או יותר  23של  

 . 2בשאלה ו'  1אינו זמין, החלף את שאלה ו'  BMIאם   
כבר מולאה.   1אם שאלה ו'  2אין לענות על שאלה ו'   

 

נקודות( 14ציון בדיקת הסקר )ציון מרבי,   

 

 

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

