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E. Các vấn đề tâm thần kinh

0 = sa sút trí tuệ hoặc trầm cảm nặng
1 = sa sút trí tuệ nhẹ
2 = không có các vấn đề về tâm lý

D. Trong vòng 3 tháng qua có bị căng thẳng tâm lý hoặc mắc các bệnh cấp tính hay không?

0 = Có
2 = không

C. Đi lại

0 = nằm tại giường hoặc di chuyển bằng xe lăn
1 = có thể ra khỏi giường/xe lăn nhưng không ra khỏi nhà được
2 = có thể ra khỏi nhà/ra ngoài được

B. Giảm cân trong 3 tháng vừa qua

0 = giảm cân trên 3 kg
1 = không biết
2 = giảm từ 1 cho tới 3 kg
3 = không giảm cân

A. Trong 3 tháng qua, lượng thức ăn ăn vào bị giảm do không ngon miệng, các vấn đề tiêu hóa, khó khăn khi nhai hoặc nuốt?

0 = khẩu phần ăn giảm nặng
1 = khẩu phần ăn giảm vừa
2 = khẩu phần ăn không giảm

12 - 14 điểm:  Tình trạng dinh dưỡng bình thường 

8 - 11 điểm:   Nguy cơ suy dinh dưỡng 

0 - 7 điểm:    Suy dinh dưỡng 

F2.     Vòng cẳng chân (CC) theo cm 
 0 = CC < 31 
 3 = CC ≥ 31 

F1.    Chỉ số khối cơ thể (BMI) (cân nặng theo kg)/ (chiều cao theo m2) 
 0 = BMI < 19 
 1 = BMI 19 < 21 
 2 = BMI 21 < 23 
 3 = BMI ≥ 23 

NẾU KHÔNG TÍNH ĐƯỢC BMI, THAY THẾ F1 BẰNG F2. KHÔNG HỎI F2 NẾU TRẢ LỜI ĐƯỢC CÂU HỎI F1. 

Điểm sàng lọc (tối đa 14 điểm) 

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