
 

 

 باشد. یاز پرسشنامه م  یمشاهده قسمت  ی فقط برا لیفا نیا

 ن یاکامل  ل یفا افتی و در دیخر ی برا 

 .دیمراجعه نما ت یپرسشنامه به داخل سا 

 

 غربالگری تغذیه ای پرسشنامه  

 

پرسشنامه های این بخش، ابزاری برای ارزیابی اولیه وضعیت مراجعین به مراقب سالمت به عنوان اولین سطح ارائه  

خدمت به مراجعین به پایگاه های سالمت تحت پوشش شبکه بهداشتی درمانی کشور به تفکیک گروه های سنی  

 باردار می باشد.و مادران 

در این پرسشنامه ها منظور از غربالگری؛ هرگونه ارزیابی اولیه، کلی و غیر تخصصی الگوی غذایی و فعالیت بدنی  

گروه های سنی و تعیین چگونگی تداوم خدمات بهداشتی درمانی به مراجعین پایگاه های سالمت از جمله لزوم  

 ارجاع به کارشناس تغذیه و یا پزشک می باشد. 

 

 میانساالن( -سال )جوانان  59تا   19غربالگری تغذيه ای 

 

 غربالگری تغذيه ای مادران باردار 

 

 سال به باال(  60غربالگری تغذيه ای سالمندان )

 

 سال 6-18غربالگری تغذيه ای نوجوانان 



 

 

 نوجوان: معیار نمايه توده بدنی  معیار وضعیت  قد و  .1

 قد برای سن :  

     3Z Scoreتا   2Z SCORE- مطلوب :    •

   2Z SCORE-  کمتر از  نامطلوب:  •

:BMI   

          1z score+تا    2Z SCORE-مطلوب:  •

     1Z score+و باالتر از   2Z SCORE- کمتر از  نامطلوب: •

 تغذيه: معیار الگوی   .2

 مصرف میوه روزانه شما چقدر است؟ .1

                زهرگ= بندرت/ 0

 سهم2= کمتر از 1

 سهم یا بیشتر 2=  2

 مصرف سبزی روزانه شما چقدر است؟ .2

                زهرگ= بندرت/ 0

 سهم 3= کمتر از 1

 سهم یا بیشتر 3=  2

 مصرف شیر و لبنیات روزانه شما چقدر است؟  .3

                زهرگ= بندرت/ 0

 سهم 3= کمتر از 1

 سهم یا بیشتر 3=  2

چقدر تنقالت کم ارزش یا بی ارزش )هله هوله شور و شیرین و چرب مانند چیبس ، پفک ، نوشابه ، آب میوه صنعتی   .4

 و ... ( مصرف می کنید؟ 

 هر روز(  "=  روزانه )تقریبا0

   = هفتگی )هفته ای یکی دوبار(1

 بندرت/ هرگز )حداکثر یک یا دو بار در ماه( =  2

 چند وعده غذایی در شبانه روز )شامل وعده اصلی و میان وعده ( مصرف می کنید؟  .5

 وعده یاکمتر   2= 0

 وعده   4-3=1

 وعده   5= 2

 ؟  می کنیداز تلویزیون، کامپیوتر یا بازیهای الکترونیکی بدون تحرک استفاده روز چند ساعت در شبانه  .6

 =  بیشتر از دو ساعت  0



 

 

 =  دو ساعت  1

 = کمتر از دو ساعت  2

دقیقه در روز با   60دقیقه در هفته معادل با    420در هفته چقدر فعالیت بدنی دارید؟ )حداقل فعالیت بدنی متوسط   .7

 رزش های هوازی نظیر پیاده روی تند ، دوچرخه سواری ، شنا و...( روز در هفته شامل و 7تواتر 

 بدون فعالیت بدنی هدفمند  "= تقریبا0

 دقیقه در هفته  420= کمتر از 1

 دقیقه در هفته یا بیشتر  420= 2

 نحوه محاسبه امتیاز:  .8

 = امتیاز14امتیاز         بیشترین امتیاز  2امتیاز       گزینه سوم =   1امتیاز        گزینه دوم =  0گزینه اول =

 امتیاز بدست آمده از سواالت  -2و قد     BMI- 1نحوه تصمیم گیری برای ارائه خدمت يا ارجاع:   .9

امتیاز(= تشویق مراجعه کننده و ادامه الگوی تغذیه مناسب و تاکید بر تغذیه ویژه    14مطلوب و امتیاز کامل )  BMIقد برای سن و  

 گروه سنی 

 امتیاز              عدم ارجاع به مشاور تغذیه + آموزش در موارد مشکل دار 7-13+ مطلوب     BMIقد برای سن و 

امتیاز             آموزش در موارد مشکل دار توسط مراقب سالمت + ارجاع فرد برای شرکت  0-6+ مطلوب    BMIقد برای سن و

تعیین زمان مراجعه مجدد یک ماه بعد به مراقب سالمت جهت کنترل میزان    در جلسات آموزش گروهی توسط کارشناس تغذیه +

 پیروی از آموزش ها

نا مطلوب با هر امتیاز            ارجاع به پزشک جهت بررسی های تشخیصی   BMIدر هر یک از موارد قد برای سن نامطلوب و/یا  

غذایی مناسب )مراجعه و کنترل مجدد توسط مشاور تغذیه بعد از    و درمانی           ارجاع به کارشناس تغذیه جهت تنظیم رژیم

 یکماه( 

کلیه افرادی که بیماری تشخیص داده شده دارند، پس از غربالگری تغذیه ای توسط مراقب سالمت، ابتدا به پزشک جهت انجام 

 شوند. مراحل درمانی و سپس از پزشک به کارشناس تغذیه جهت دریافت رژیم غذایی ارجاع داده می 

 

 سال 2-6غربالگری تغذيه ای كودكان 

 

 ماهه12-24غربالگری تغذيه ای شیرخواران 

 

 ماهه 6-12غربالگری تغذيه ای شیرخواران 



 

 

 

 ماهه 0-6غربالگری تغذيه ای كودكان 

 

 "توسط مراقبین سالمت مراجعه كنندگان به پايگاه  تغذيه  الگویعمل ارزيابی ال دستور"     

 )جوانان و میانساالن(  سال 59تا  19ای  تغذيه   غربالگری- الف

 ر مادران بارداای  تغذيه   غربالگری-ب

 Mini Nutritional Assessment (MNA) سال به باال)سالمندان( 60غربالگری تغذيه ای  -ج

 

در میان سالمندان است. در میان    تغذیه  ابتال به سوء    خطر  مختصر تغذیه سالمندان«  تشخیص  » ارزیابی    از  هدف

غربالگری،   های  روش  از   MNAدیگر  اعتبار  بیشترین  تشخیص    دارای  و  بررسی  دقت  کاربرد،  سهولت،  لحاظ 

سوءتغذیه در مراحل ابتدایی در سالمندان می باشد زیرا شامل تمام جنبه های جسمی و روانی سالمند به همراه  

سوال    6ارزیابی رژیمی بوده و در حقیقت ترکیبی از یک ابزار غربالگری و ارزیابی می باشد. این پرسشنامه دارای 

 است. 

 سال( 18تا  6نوجوانان )ای تغذيه   غربالگری -د

 سال 6تا  2 كودكانای تغذيه  غربالگری -ه 

 ماهه 24تا  12 شیرخوارانای تغذيه  غربالگری -و

 ماهه 12تا  6 شیرخوارانای تغذيه  غربالگری -ز

 ماهه  0-6 كودكانای تغذيه  غربالگری -ح


