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ni Nutritional Assessment 

MNA® 

12-14 पोइन्टहरू: सामान्य पोषणयुक्त िस्थ�त
8-11 पोइन्टहरू: कुपोषणको जो�खममा
0 -7 पोइन्टहरू: कुपोषण भएको

F2.     सेमीमा �पडंौलाको प�र�ध (CC)
0 = 31 भन्दा CC कम
3 = 31 वा सोभन्दा बढ� CC

. 

थर: नाम:

�लङ्ग: उमेर: तौल, केजी: उचाई, सेमी: �म�त:

्बाकसहरूमा  उपयुक्त नम्बरहरू भनुर्होस।् सबै नम्बरहरू जोडेर पूणार्ङ्क �नकाल्नुहोस।
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थप जानकार�का ला�ग, www.mna-elderly.com मा जानुहोस ्

F1.    शर�र पीण्ड सूचक (BMI) = (केजीमा तौल) / (�मटरमा उचाई)2

0 = 19 भन्दा कम BMI
1 = 19 दे�ख 21 सम्म BMI
2 = 21 दे�ख 23 सम्म BMI
3 = 23 वा सोभन्दा बढ� BMI

E. न्यूरोसाइकोलोिजकल समस्याहरू
0 = गम्भीर डीमेिन्शया(मनोभ्रंश) वा �डप्रेसन
1 = मध्यम डीमेिन्शया(मनोभ्रंश)
2 = कुनै मनोवै�ा�नक समस्याहरू नभएको

D. �वगतका 3 म�हनामा मनोवै�ा�नक तनाव वा एक्युट रोगले पी�डत हनुभएको छ?
0 = छ
2 = छैन

C. हलचल गन� नगन�?
0 = ओछ्यान वा कुस�मा सी�मत
1 = ओछ्यान/कुस�बाट उठ्न स�म हुने तर बा�हर नजाने
2 = बा�हर जाने

B. �वगत 3 म�हनाको अव�धमा तौल घटेको छ?
0 = 3 केजी (6.6 पाउण्ड) भन्दा बढ� तौल घटेको
1 = थाहा नभएको
2 = 1 र 3 केजी बीच तौल घटेको (2.2 र 6.6 पाउण्ड)
3 = कुन तौल नघटेको

A. भोक नलाग्ने, पाचन समस्या, चपाउनमा वा �नल्नमा क�ठनाइहरूले गदार् �वगतका 3 म�हनादे�ख खाना खानमा कमी आएको छ?
0 = खाना खानमा धेरै कमी
1 = खाना खानमा मध्यम कमी
2 = खाना खानमा कुनै कमी नभएको

BMI उपलब्ध छैन भने, प्रश्न F1 लाई प्रश्न F2 ले प्र�तस्थापन गनुर्होस ्
प्रश्न F1 प�हले नै पूरा ग�रएको छ भने, प्रश्न F2 को जवाफ न�दनुहोस।्

।

पर��ण स्कोर (अ�धकतम 14 पोइन्टहरू) 

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