Mini Nutritional Assessment

MNA®
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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

BMI ലഭയ്മെലല് ിൽ, േചാദയ്ം F1-ന് പകരം േചാദയ്ം F2 പൂർtിയാkുക.
േചാദയ്ം F1 പൂർtിയാkിയി ുെ
ിൽ, േചാദയ്ം F2-ന് utരം നൽകരുത്.
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യുെട ചു ളവ് (CC) െസന്റീമീ റിൽ

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

സ്്രകീനിംഗ് സ്േകാർ (പരമാവധി 14 േപായിന്റ്)
12 – 14 േപായിന്റ്: സാധാരണ നയ്ൂ്രടീഷണൽ sാ സ്
8 – 11 േപായിന്റ്: േപാഷകാഹാരkുറവിന്െറ aപകടസാധയ്തയിൽ
0 – 7 േപായിന്റ്: േപാഷകാഹാരkുറവ്
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