
 
Mini Nutritional Assessment 

MNA® 

12 – 14 േപായിന്റ്: സാധാരണ നയ്ൂ്രടീഷണൽ sാ സ് 

 8 – 11 േപായിന്റ്: േപാഷകാഹാരkുറവിന്െറ aപകടസാധയ്തയിൽ 

 0 – 7 േപായിന്റ്: േപാഷകാഹാരkുറവ് 

F2.     കാൽവ യുെട ചു ളവ് (CC) െസന്റീമീ റിൽ 

0 = CC 31-ൽ താെഴ 
3 = CC 31 aെലല് ിൽ aതിൽ കൂടുതൽ 

. 

േപരിന്െറ aവസാനഭാഗം: േപരിന്െറ ആദയ്ഭാഗം: 

ലിംഗേഭദം  :       ്രപായം:   ഭാരം, കിേലാ്രഗാം: uയരം, െസന്റീമീ ർ: തീയതി: 

uചിതമായ സംഖയ്കൾ uപേയാഗിc് േബാക്സുകൾ പൂരിpിcുെകാ ് സ്്രകീൻ പൂർtിയാkുക. anിമ സ്്രകീനിംഗ് സ്േകാറിനായുll സംഖയ്കളുെട െമാtം. 
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സnർശിkുക 

F1.    േബാഡി മാസ് iൻഡക്സ് (BMI) = (ശരീരഭാരം കിേലാ്രഗാമിൽ) / (uയരം മീ റിൽ) 2 

  0 = BMI 19-ൽ താെഴ 

  1 = BMI 19 മുതൽ 21-ൽ താെഴ വെര 

  2 = BMI 21 മുതൽ 23-ൽ താെഴ വെര     

  3 = BMI 23 aെലല് ിൽ aതിൽ കൂടുതൽ 

E. നയ്ൂേറാൈസേkാളജിkൽ ്രപശ്ന ൾ

0 = തീ്രവമായ മതി്രഭമം aെലല് ിൽ വിഷാദം 

1 = മിതമായ മതി്രഭമം
2 = മാനസികമായ ്രപശ്ന ളിലല് 

D. കഴി  3 മാസtിൽ മാനസിക സmർdം aെലല് ിൽ തീ്രവമായ േരാഗം aനുഭവെpേ ാ?

0 = uv് 
2 = iലല് 

C. ചലനkമത?

0 = കിടkയിേലാ കേസരയിേലാ ആയിരുnു
1 = കിടkയിൽ നിn്/കേസരയിൽ നിn് eഴുേnൽkാൻ കഴി ു, enാൽ പുറtുേപാകാനാവുnിലല്
2 = പുറtുേപാകുnു ്

B. കഴി  3 മാസkാലt് ശരീരഭാരം കുറേ ാ?
0 = 3 കിേലാ്രഗാമിൽ (6.6 പൗ ്) കൂടുതൽ തൂkം കുറ ു 
1 = aറിയിലല്
2 = 1 കിേലാ്രഗാമിനും 3 കിേലാ്രഗാമിനും iടയിൽ തൂkം കുറ ു (2.2 പൗ ിനും 6.6 പൗ ിനും iടയിൽ) 

3 = തൂkം കുറ ിലല്

A. വിശpിലല്ായ്മ, ദഹന ്രപശ്ന ൾ, ചവയ്kാേനാ വിഴു ാേനാ ull ബുdിമു ുകൾ enിവ കാരണം കഴി  3 മാസkാലt് 
ഭkണം കഴിkലിൽ കുറവു ാേയാ?

0 = ഭkണം കഴിkലിൽ ഗൗരവതരമായ കുറവ്
1 = ഭkണം കഴിkലിൽ മിതമായ കുറവ് 

2 = ഭkണം കഴിkലിൽ കുറവിലല് 

BMI ലഭയ്മെലല് ിൽ, േചാദയ്ം F1-ന് പകരം േചാദയ്ം F2 പൂർtിയാkുക. 
േചാദയ്ം F1 പൂർtിയാkിയി ുെ ിൽ, േചാദയ്ം F2-ന് utരം നൽകരുത്. 

സ്്രകീനിംഗ് സ്േകാർ (പരമാവധി 14 േപായിന്റ്) 

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