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نام پہال نام اخری

جنس عمر گرام کلو وزن، مئٹر سئٹی قد، تاریخ

جانچ

(الف)  
ہے؟ ہوئی واقع کمی سے وجہ کی دشواری میں نگلنے چبانے ، مسائل کے ہاضمے کمی، کی بھوک ںمی خوراک میں ماہ تین پچھلے کیا  

کمی شدید میں خوراک: 0  

کمی متعدل میں خوراک:1  

نہیں۔ کمی کوئی میں خوراک: 2

(ب)  

کمی؟ میں وزن میں ماہ تین پچھلے  

کمی زیادہ سے(  پاونڈ 4.4) گرام کلو3 میں وزن: 0  

نہیں معلوم: 1  

کمی تک(  پاونڈ 4.4 سے 2.2) گرام کلو 3 سے 1 میں وزن: 2  

نہیں۔ کمی کوئی میں وزن: 3  

 پ

قابلیت کی پھرنے چلنے  

دمحدو تک کرسی یا بستر: 0  

جاسکنا نہ باہر لیکن سکنا ٹھ ا ُ سے کرسی یا بستر: 1  

سکنا جا باہر: 2  

 ث

ائی ـ ایم بی) انڈیکس میس باڈی ںمی سکوئیر میٹر قد/ گرام کلو وزن ( ۤ   

ئی ۔ایم۔ بی: 0 مک سے 19 ا   

کم سے  21  - 19 ائی ۔ ایم ۔بی: 1  

مک سے 23 -21 ائی بی۔ایم۔: 2  

ہزیاد یا 23 ۔ائی ۔ایم بی: 3  

(2)ث  

ںمی میٹر قطرسینٹی کا پنڈلی  

مک 31 قطر کا پنڈلی: 0  

ہزیاد یا31  قطر کا پنڈلی :1  

 ت

؟ہیں رہے شکار اک بیماری شدید یا دباو نفسیاتی میں ماہ تین پھچلے کیا  

ہاں: 0  

ںنہی: 1

ںپوچھی  نہ( 2 ث) سوال تو ہے مکمل( 1)ث سوال اگر پوچھیں۔ 2ث سوال بجائے کی( 1)ث سوال تو نہیں معلوم ائی ایم بی اگر  

دیے گئے فارم کو مناسب ہندسوں کے ساتھ پر کیجئے۔ حتمی شمار کےلئے تمام ہندسوں کو جمع کیجئے۔ 

 ٹ

لمسائ نفسیاتی و عصبی  

دباو ذہنی یا بیماری شدید کی بھولنے: 0  

یبیمار معمولی  کی بھولنے: 1  

ںنہی مسائل نفسیاتی کوئی: 2  

ٹپوائن 14 زیادہ سے زیادہ) شمار گئے کئے جانچ

ہدرج مناسب کا غذائیت: پوائنٹ 14 سے 12  

ہخطر کا کمی کی غذائیت: پوائنٹ 11 سے 8  

رشکا کا قلت غزائی: پوائنٹ 7 سے 0
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