فزم ارسيابي ايليٍ تغذيٍ
Nutrition Screening Form

ضمارٌ پزيوذٌ:
وام ي وام خاوًادگي:

وام پذر:

جىس:

سه:

مزد

تاريخ پذيزش در بخص:

بخص:
اتاق:

سن

وًع پذيزش ايليٍ :

سزپايي

بستزي

ايرصاوس

وًبت غزبالگزي:

تخت:

قذ :

ايل

تاريخ:

يسن :

ديم

تاريخ:
بلي

1

آيب ًوبيِ تَدُ بذًي بيوبر كوتز اس  20/5هي ببؽذ؟

2

آيب بيوبر طي  3هبُ گذؽتِ بيؼ اس  %5كبّؼ ٍسى ًبخَاعتِ داؽتِ اعت؟

3

آيب بيوبر طي ّفتِ گذؽتِ دچبر بي اؽتْبيي يب كبّؼ هصزف غذا بِ ّز دليل ؽذُ اعت؟

4

آيب بيوبري فزد ؽذيذ ٍ هخبطزُ آهيش اعت؟ *

وتيجٍ غزبالگزي وًبت ايل :تكويل فزم ارسيببي تخصصي ٍضعيت تغذيِ السم اعت
وتيجٍ غزبالگزي وًبت ديم :تكويل فزم ارسيببي تخصصي ٍضعيت تغذيِ السم اعت

خيز

تكزار غزببلگزي بعذ اس يك ّفتِ السم اعت
تكويل فزم ارسيببي تخصصي ٍضعيت تغذيِ السم ًيغت

* هٌظَر اس ضذت بيواري هَارد ابتال بِ يكي اس بيواريْاي سيز بِ ٍيضُ با ػَارض حاد هاًٌذ بيواريْاي كليِ ٍ سيزٍس ،COPD ،دياليش  ،ديابت
كٌتزل ًطذُ ،فطار خَى باال ،بيواريْاي دستگاُ گَارش ،اًٍكَلَصي ،بيواري ّاي ًَرٍلَسيك ،سكتِ ،پٌَهًَي ،پيًَذ اػضاء ،سَختگي ،بيواراى
كاًذيذ ػول جزاحي هي باضذ.

ًبم ٍ ًبم خبًَادگي ٍ
هْز ٍ اهضبي پزعتبر
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داًؾگبُ علَم پشؽكي ٍ خذهبت بْذاؽتي درهبًي ..........................
فزم ارسيببي تخصصي ٍضعيت تغذيِ بشرگغبالى
Adults' Professional Nutrition Assessment Form

بيوبرعتبى.............

ؽوبرُ پزًٍذُ :
ًبم ٍ ًبم خبًَادگي:

هزد

جٌظ:

ًبم پذر :

بخؼ:

ًَع پذيزػ اٍليِ  :عزپبيي

اتبق:

عي:

سى
هتأّل

تبريخ پذيزػ:
بغتزي

تبريخ درخَاعت هؾبٍرُ تغذيِ اس عَي پشؽك يب غزببلگزي:

تخت:
هجزد

اٍرصاًظ

تؾخيص بيوبري بز اعبط ًظز پشؽك هعبلج :

ؽغل :

بيوبري سهيٌِ اي :

عببقِ حغبعيت غذايي يب دارٍيي:

عبدات غذايي :

دارٍّبي تجَيش ؽذُ تَعط پشؽك هعبلج :

عببقِ اخيز هصزف هكول ّبي تغذيِ اي ٍ دارٍّب :

دعتَر غذايي پشؽك هعبلج :

 )1اطالعبت تي عٌجي :
ٍسى فؼلي (كيلَگزم):

Current Body Weight

Height

قذ (ساًتيوتز):

MAC (cm):

ٍسى هؼوَل (كيلَگزم):

Usual weight

دٍر باسٍ (ساًتيوتز):

ٍسى ايذُ آل (كيلَگزم):

Ideal Weight

تغييز ٍسى اخيز( :بلي/خيز):
هقذار افشايص  /كاّص(كيلَگزم) :

Weight Change

2

BMI (kg/m ):

ًوايِ تَدُ بذًي (كيلَگزم/هتز هزبغ):

Skin fold thickness
(Biceps-Triceps ):

ضخاهت چيي پَستي

Duration

هذت سهاى تغييزات ٍسى اخيز:
( ّفتِ  /هاُ (

 )2هطكالت گَارضي ٍ غذايي :
تَْع
يبَست

استفزاؽ Vomiting

Nausea
Constipation

اختالل بلغ ٍ جَيذى غذا

كاّص هصزف يا بي اضتْايي طي ّفتِ گذضتِ Anorexia

اسْال Diarrhea

هطكالت دّاًي يا دًذاًي يا دًذاى هصٌَػي Denture

Swallowing and Chewing Problems

ٍ )3ضؼيت باليٌي:
تحليل ػضالًي هطَْد ()Wasting

ادم

كاّص چزبي سيز جلذي

آسيت

ً )4حَُ تغذيِ طبق دستَر پشضك:
Nil per os
هٌغ تغذيِ با دّاى
Enteral Nutrition
تغذيِ با لَلِ

تغذيِ ٍريذي
تغذيِ دّاًي

تغييزات هَ ٍ پَست
Total Parenteral Nutrition
Oral Nutrition

)5دادُ ّاي آسهايطگاّي هَجَد:
آسهايطات تكويلي هَرد ًياس:
عَء تغذيِ ًذا رد

ً :)6تيجِ ارسيببي ؽذت عَء تغذيِ:

عَء تغذيِ ؽذيذ

عَء تغذيِ هتَعط

ً )7حَُ پيگيزي تغذيِ بيوبر :
ارائِ تغذيِ رٍتيي بيوبرعتبًي

ارجبع بِ هتخصص تغذيِ يب هؾبٍر تغذيِ دٍرُ ديذُ

پيگيزي بيوبر تَعط هؾبٍر تغذيِ

بزًبهِ ريشي ٍ هذاخالت تغذيِ اي
ً )1يبسّبي تغذيِ اي
اًزصي هَرد ًيبس رٍساًِ :

پزٍتئيي هَرد ًيبس رٍساًِ:

حجن هبيعبت هَرد ًيبس رٍساًِ :

هكول تغذيِ اي هَرد ًيبس :

 )2هذاخلِ تغذيِ اي ٍ رصين غذايي تٌظين ؽذُ تَعط هؾبٍر تغذيِ در اٍليي ٍيشيت:

آهَسػ ّبي ارائِ ؽذُ بِ بيوبرّ/وزاّبى:
)10تبريخ تكويل فزم تَعط هؾبٍر تغذيِ :

)11تبريخ رؤيت فزم (تكويل ؽذُ) تَعط پشؽك هعبلج:

هْز ٍ اهضبء هؾبٍر تغذيِ:

هْز ٍ اهضبء پشؽك هعبلج:
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كارتكس ثبت غذايي ي پيگيزي ريوذ تغذيٍ بيمار تًسط مطاير تغذيٍ
تبريخ پذيزػ:

ًبم ٍ ًبم خبًَادگي بيوبر :
تبريخ :

*

ًبم پشؽك هعبلج:

ًبم ٍ ًبم خبًَادگي هؾبٍر تغذيِ:
هيبى ٍعذُ صبح

صبحبًِ

عصزاًِ

ًبّبر

هيبى ٍعذُ آخز ؽب

ؽبم

وتيجٍ ارسيابي تغذيٍ اي بيمار:

* بِ اساي ّز رٍس بغتزي ،رديف هجشايي بزاي ثبت غذايي ٍ پيگيزي بيوبر تكويل هي ؽَد

جذيل پيگيزي تغييزات ريساوٍ ضاخص َاي تغذيٍ اي بيمار تًسط مطاير تغذيٍ
تبريخ ٍيشيت
ًبم ؽبخص

رٍس اٍل

رٍس دٍم

رٍس عَم

رٍس چْبرم

رٍس پٌجن

رٍس ؽؾن

رٍس ّفتن

...................

...................

..................

...................

....................

....................

.....................

ٍسى
هحيط دٍر ببسٍ

)(MAC

ًحَُ تغذيِ
)(EN-TPN-PO-NPO

آسهبيؾبت
عبيز هَارد........... :
هكول تَصيِ ؽذُ
 ٍ Planرضين غذايي
پيؾٌْبدي
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وًمً گزام جُت تعييه ومايٍ تًدٌ بذوي بشرگساالن

22/5

طبیعی

الغری

 هحذٍدُ سرد رًگ كِ در حذ فاصل ٍسى گيزي  12/5تا  18كيلَگزم قزار گزفتِ ،هحذٍدُ ٍسى گيزي تَصيِ ضذُ بزاي خاًن باردار الغز با ًوايهِ
تَدُ بذًي قبل اس بارداري كوتز اس  18/5است.
 هحذٍدُ سبش رًگ كِ حذ فاصل ٍسى گيزي  11/5تا  16كيلَگزم قزار گزفتِ ،هحذٍدُ ٍسى گيزي تَصيِ ضذُ بزاي خاًن باردار طبيعي با ًوايِ
تَدُ بذًي قبل اس بارداري  18/5تا  24/9است.


هحذٍدُ ًارًجي رًگ كِ حذ فاصل ٍسى گيزي  7تا  11/5كيلَگزم قزار گزفتِ ،هحذٍدُ ٍسى گيزي تَصيِ ضذُ بزاي خاًن بهاردار داراي اضابفِ

ٍسى با ًوايِ تَدُ بذًي قبل اس بارداري  25تا  29/9است.
 هحذٍدُ قزهش رًگ كِ حذ فاصل دٍ خط چيي ٍسى گيزي  5تا  9كيلَگزم قزار گزفتِ ،هحذٍدُ ٍسى گيزي تَصيِ ضذُ بزاي خاًن باردار چبق بها
ًوايِ تَدُ بذًي قبل اس بارداري بيطتز يا هساٍي  30است.

مىحىي يسن گيزي كًدكان سيز  6سال (پسز)

مىحىي يسن گيزي كًدكان سيز  6سال (دختز)

