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  اياختالالت تغذيه  -م دو  فصل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MNA: Mini Nutritional Assessment  * 

طبقه  اقدام

 بندي
 نتیجه ارسيابی

 توصیه، اقدامات درمانی، ارجاع، پیگیزي

  نکات مهم تغذیه ای را با توجه به شزایط سالمند، به

 سالمند یا همزاه وی یادآوری کنید.

 بیماری های همزاه سالمند را درمان کنید 

  سالمند را جهت مشاوره تغذیه و رصیم درمانی به کارشناس

 تغذیه ارجاع دهید.

 در صَرت ًیبس ثزًبهِ هصزف هگبدٍس ٍیتبهیيD   هىول ولسین ٍ
 سبلوٌذ را ثب دٍس درهبًی تغییز دّیذ.

  به تیم غیز پششک پس خوراند دهید، سالمند را ماهانه

 پیگیزی و به  کارشناس تغذیه ارجاع مجدد دهند.

 به  تالاب

سوء تغذیه 

 الغزی

  سالمند با نمایه توده بدنی

 و  12کمتز اس 

    اس پزسشنامه   0-7امتیاس

 )*  (MNAشماره یک 

  .بیماری های همزاه سالمند را درمان کنید 

 به او و ای را با توجه به شزایط سالمند،  نکات مهم تغذیه

 همزاه وی یادآوری کنید.

  سالمند را  جهت دریافت مشاوره تغذیه و رصیم درمانی  به

 کارشناس تغذیه ارجاع دهید.

  در صَرت ًیبس ثزًبهِ هصزف هگبدٍس ٍیتبهیيD   هىول ولسین ٍ
 سبلوٌذ را ثب دٍس درهبًی تغییز دّیذ.

  تا  ماهیانهبه تیم غیز پششک پس خوراند دهید. سالمند را

سه نوبت پیگیزی و در صورت عدم اصالح الگوی تغذیه یا نمایه 

 .توده بدنی به کارشناس تغذیه ارجاع مجدد دهند

 به ابتال

سوء تغذیه  

 چاقی

  سالمند با نمایه توده بدنی

  وو باالتز  00

  با هز امتیاس 

 ارسيابی                                                            

بزاي سالمند مبتال به سوء تغذيه،   ارسيابی غیز پششک را جمع بندي كنید

 بزرسی و  اقدام كنید

و  12سالمند با نمایه توده بدنی کمتز اس  

 : 0-7امتیاس 

  ِوبّص اضتْبی ًبخَاست 

 ِوبّص ٍسى ًبخَاست 

 ون تحزوی 

 ِاستزس یب ثیوبری حبد در سِ هبُ گذضت 

 (هطىالت عصجی رٍاًی)ًَرٍسبیىَلَصیه 

  اًذاسُ دٍر عضلِ سبق پب 

 

با هز  و باالتز00سالمند با نمایه توده بدنی 

 : امتیاس

 

  

  بیماری های همزاهبزرسی: 

پزوبری ٍ ون وبری غذُ 

تیزٍئیذ،ون خًَی، ًفزٍپبتی، 

سزطبى، هطىالت گَارضی، 

 افسزدگی

  ثزرسی علل ٍ سهیٌِ ّبی

چبلی )صًتیه، الگَی غذایی، 

تغذیِ ای، ثیوبری رفتبرّبی 

سهیٌِ ای، ٍ هصزف دارٍ ٍ 

....( در سبلوٌذ ثب ًوبیِ تَدُ 

 ٍ ثبالتز03ثذًی 

 

  درخواست یا بزرسی

  آسمایشات السم:

Cr ،BUN  ، CBC , Hb , HCT  ،

U/A ،TSH ،FBS ،TG,Chol ،

LDL ،HDL 
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 فصل دوم: اختالالت تغذيه اي  

 را اس نظز احتمال اختالالت تغذيه اي ارسيابي كنيد سالمند

  :اثتذا ثز اسبس ًوبیِ تَدُ ثذًی سبلوٌذ، ارسیبثی غیز پشضه را ثزرسی وٌیذ

عصجی  هطىالت ثیوبری حبد در سِ هبُ اخیز،  رٍاًی یب رٍحی ون تحزوی، استزس وبّص ٍسى ًبخَاستِ، اضتْبی ًبخَاستِ،وبّص  ثبضذ، ارسیبثی غیز پشضه وِ ضبهل: ثزرسی 3-7ٍ اهتیبس  12ووتز اس  در صَرتی وِ ًوبیِ تَدُ ثذًی سبلوٌذ -

 رٍاًی)ًَرٍسبیىَلَصیه( ٍ اهتیبس حبصل اس اًذاسُ گیزی عضلِ سبق پبی سبلوٌذ هی ثبضذ را هَرد ثبسثیٌی لزار دّیذ.

 ٍ.... لیپیذهی خَى ثبال، دیبثت، پَوی استخَاى ٍ دیس فطبر تی، سزطبى، هطىالت گَارضی، افسزدگی،سپس ثِ ارسیبثی ثیوبری ّبی ّوزاُ احتوبلی هزتجط ثب هطىل سَء تغذیِ سبلوٌذ، اس جولِ: پزوبری ٍ ون وبری غذُ تیزٍئیذ،ون خًَی، ًفزٍپب

 وٌیذ. ٍ ثیطتز ثبضذ، علل ٍ سهیٌِ ّبی چبلی) صًتیه، الگَی غذایی، رفتبرّبی تغذیِ ای، ثیوبری سهیٌِ ای ٍ هصزف دارٍ ٍ ...( هیجبضذ را ثزرسی 03وٌذ در صَرتی وِ ًوبیِ تَدُ ثذًی سبل. ثپزداسیذ

 ( را ثزای سبلوٌذ درخَاست ٍ یب در صَرت هَجَد ثَدى آسهبیطبت آى ّب را ثزرسی وٌیذ. Cr  ،BUN  ، CBC , Hb , HCT   ،U/A  ،TSH  ،FBS ،Chol  TG, ،LDL  ،HDLآسهبیطبت السم )درصَرت لشٍم  

 

 سالمند را اس نظز ابتال به اختالالت تغذيه طبقه بندي كنيد    

  اس پزسطٌبهِ ضوبرُ یه  3 - 7اهتیبس   و 12ًوبیِ تَدُ ثذًی ووتز اس  "سبلوٌذ ثب(MNA)"نکات مهم تغذیه ای را با توجه به شزایط سالمند، به سالمند یا همزاه لزار هی گیزد.  "تغذیه الغزیابتال به سوء  "، در طجمِ ثٌذی

ٍ هىول ولسین سبلوٌذ را ثب دٍس   Dيدر صَرت ًیبس ثزًبهِ هصزف هگبدٍس ٍیتبهی سالمند را جهت مشاوره تغذیه و رصیم درمانی به کارشناس تغذیه ارجاع دهید. .بیماری های همزاه سالمند را درمان کنید وی یادآوری کنید.

 به تیم غیز پششک پس خوراند دهید، سالمند را ماهانه پیگیزی و به  کارشناس تغذیه ارجاع مجدد دهند. ثِ هذت دٍ هبُ است.  D، ّفتِ ای یه هگب دٍس ٍیتبهیي  Dدرهبًی تغییز دّیذ. دٍس درهبًی ٍیتبهیي 
 

  بیماری های همزاه سالمند را درمان کنید. نکات مهم تغذیه ای را با توجه به لزار هی گیزد.  "ابتال به سوء تغذیه چاقی "ثٌذی در طجمِ "پزسطٌبهِ ضوبرُ دٍ اس 3 -21اهتیبس  وتز ٍ ثبال 03ًوبیِ تَدُ ثذًی  "سبلوٌذ ثب

ذ را ثب دٍس ٍ هىول ولسین سبلوٌ  Dدر صَرت ًیبس ثزًبهِ هصزف هگبدٍس ٍیتبهیي شزایط سالمند، به او و همزاه وی یادآوری کنید. سالمند را  جهت دریافت مشاوره تغذیه و رصیم درمانی  به کارشناس تغذیه ارجاع دهید. 

 شناس تغذیه ارجاع مجدد دهند.به تیم غیز پششک پس خوراند دهید. سالمند را ماهیانه تا سه نوبت پیگیزی و در صورت عدم اصالح الگوی تغذیه یا نمایه توده بدنی به کاردرهبًی تغییز دّیذ. 
 

 مداخالت آموسشي در سالمند با احتمال ابتال به اختالالت تغذيه 

 يتغذيه درمان
 

 :12توده بدنی کمتز  اس راهنمای آموسشی سالمند با نمایه  -الف
 افشایص اًزصی دریبفتی 

  (هثل عذس)، حجَثبت (، هبست پٌیز، وطه ٍ ثستٌیهثل ضیز)، لجٌیبت (هثل ثبدام، پستِ، گزدٍ، فٌذق)هصزف حذالل سِ هیبى ٍعذُ غٌی اس پزٍتئیي ٍ اًزصی هبًٌذ تخن هزغ آة پش سفت، ًبى، خزهب، هیَُ ّبی تبسُ، خطه ٍ پختِ، اًَاع هغشّب ٍ 
  ؛ضیزثزًج ٍ فزًی

 استفبدُ اس اًَاع طعن دٌّذُ ّب هثل ادٍیِ، چبضٌی، آثلیوَ، سس ّب ٍ ... ثزای افشایص اضتْبی سبلوٌذ ثِ غذا؛ 

 ؛غي سیتَى یب وبًَال هصزف ضَد.(خَری رٍ هصزف رٍغي ّبی هبیع ًجبتی هثل رٍغي سیتَى ّوزاُ سبالد، سجشی ٍ غذا )رٍساًِ یه لبضك سَح 

 )؛رعبیت تٌَع غذایی در ثزًبهِ غذایی رٍساًِ )استفبدُ اس اًَاع گزٍُ ّبی غذایی 

 ؛استفبدُ ثیطتز اس گزٍُ ًبى ٍ غالت هثل اًَاع ًبى سجَس دار ٍ سٌتی، ثزًج ٍ هبوبرًٍی ٍ سیت سهیٌی ثِ ّوزاُ هَاد پزٍتئیٌی 

 ؛وزثَّیذرات ّبی سبدُدار ٍ وبّص هصزف  هصزف غالت سجَس  
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 ؛هصزف هبّی 

 ًِ؛تَجِ ثیطتز ثِ ٍعذُ صجحبًِ ٍ استفبدُ اس هَاد همَی ٍ هغذی هثل گزدٍ ٍ پٌیز در صجحب 

 ًِ؛ٍ حجَثبت در سبالد، آش ٍ سَح درحذ هتَسط غالت ّب، استفبدُ اس جَا 

 ...ٍ ؛استفبدُ اس اًَاع حجَثبت در خَرش، آش، خَران   

 ؛یی )گَضت ٍ حجَثبت ٍ تخن هزغ ٍ هغشّب(، )ضیز ٍ لجٌیبت(، )هیَُ ( ٍ ) سجشیجبت( ٍ )ًبى ٍ غالت( در ثزًبهِ غذایی رٍساًِاستفبدُ اس پٌج گزٍُ غذا  

 ؛تذریجی ثَدى افشایص ٍسى سبلوٌذ 

 ًِ؛هصزف چٌذ لیَاى آة هیَُ ثِ جبی آة هعوَلی ثِ خصَظ ثعذ اس غذا ثِ طَر رٍسا 

 

 : 00توده بدنی مساوی یا باالتز اس راهنمای آموسشی سالمند با نمایه  -ب
 ؛وبّص اًزصی دریبفتی 

 ؛هصزف غذاّبی آة پش، ثخبرپش ٍ تٌَری ثِ جبی غذاّبی سزخ ضذُ ٍ پز چزة  

 ؛وبّص هَاد غذایی وٌسزٍ ضذُ، ّوجزگز، سَسیس ٍ وبلجبس  

 َُ؛هصزف هیَُ ثِ جبی آة هی  

 ؛رًٍیاستفبدُ اس ًبى ٍ تزجیحبً ًبى سجَس دار ثِ جبی ثزًج ٍ هبوب  

 )؛اجتٌبة اس هصزف ًَضبثِ ّبی گبسدار ضیزیي )حتی رصیوی 

 ؛هصزف ضیز ٍ لجٌیبت ون چزة  

 ؛(استفبدُ اس هبّی ٍ هزغ ثذٍى پَست ثِ جبی گَضت لزهش ٍ اجتٌبة اس هصزف گَضت ّبی احطبیی )دل، للَُ، ولِ، پبچِ ٍ هغش 

  ؛ًطبستِ ای هثل هبوبرًٍی ٍ سیت سهیٌیاستفبدُ هتعبدل اس غذاّبی 

  عذد در ّفتِ(؛ 0هحذٍد وزدى هصزف سردُ تخن هزغ )حذاوثز 

  هثل سس هبیًَش، اًَاع ضیزیٌی ّب ٍ ضىالت؛ حبٍی همبدیز سیبد چزثی ٍوزثَّیذرات پزوبلزیاجتٌبة اس هصزف غذاّبی 

 ؛ٍعذُ ّب استفبدُ اس هیَُ ٍ سجشیجبت در هیبى 

  ِ؛جبی رٍغي جبهذاستفبدُ اس رٍغي هبیع ث 

  ّوزاُ غذا ٍ استفبدُ اس آة ًبرًج، سزوِ ٍ آثلیوَ ثِ جبی سس سبالد؛هصزف اًَاع سبالد ثذٍى سس تزجیحبً لجل اس غذا یب 
 

 رفتار درمانی
 

 :12رفتار درمانی در سالمند با نمایه توده بدنی کمتز اس  -الف
 

 ؛تز وطیذى غذا در ظزف ثشري  

  خبًَادُ؛ دٍستبى، الَام یبهیل وزدى غذا در جوع 

  هیل ًىزدى آة لجل اس غذا ٍ یب ّوزاُ آى؛ 

 افشایص تعذاد ٍعذُ ّبی غذایی ٍ وبّص حجن غذا در ّز ٍعذُ؛ 

 ؛غذا خَردى در هحیط آرام ٍ ضبد 
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 : 00رفتار درمانی در سالمند با نمایه توده بدنی مساوی یا باالتز اس  -ب
 

  وبّص سزعت غذا خَردى ٍ افشایص هذت جَیذى غذا؛ 

 ؛تز ًَضیذى حذالل یه لیَاى آة لجل اس غذا ٍ وطیذى غذا در ظزف وَچه  

 )؛خزیذاری ًىزدى هَاد غذایی چبق وٌٌذُ هثل چیپس، ضیزیٌی ٍ.... ٍ ًَضبثِ ّبی گبسدار ضیزیي )حتی رصیوی 

 ؛ضزوت در والس ّبی ٍرسش   

 

 

 پیگیزي

  تین غیزپشضه پسخَراًذ دّیذ سبلوٌذ را هبّبًِ پیگیزی ٍ ثِ وبرضٌبس تغذیِ ارجبع هجذد دّذ.لزار گزفت، ثِ  "به سوء تغذیه الغزی  ابتال "چٌبًچِ سبلوٌذ در طجمِ  -

َرت عذم اصالح الگَی تغذیِ یب ًوبیِ تَدُ ثذًی ثِ وبرضٌبس ثِ تین غیزپشضه پسخَراًذ دّیذ سبلوٌذ را یه هبُ ثعذ ٍ سپس ّز سِ هبُ یىجبر تبسِ ًَثت پیگیزی ٍ در صلزار گزفت،  "ابتال به سوء تغذیه چاقی "چٌبًچِ سبلوٌذ در طجمِ  -

 تغذیِ ارجبع هجذد دّذ.

 

 

 

 
         


