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 بسمه تعالي

 مقدمه

از جنبه های انكار ناپذير درمان بيماران بستری است و مشاورين تغذيه از اعضاء اصلي تيم درماني محسوب مي  رژيم غذايي مناسب

ين تغذيه و نوع بيماری، با شوند. مشاهدات فعلي حاكي از آن است كه بيماران بستری در بيمارستان اغلب بدليل عدم تناسب ب

 كاهش وزن، سوء تغذيه و بروز انواع كمبودهای تغذيه ای مواجه هستند. افزايش مدت بستری، افزايش دوره و شدت بيماری،

از سوی ديگر، نامناسب بودن ساختار تشكيالتي بخش تغذيه در بيمارستان ها، عدم تعريف دقيق شرح وظايف و حدود اختيارات 

استانداردهايي در ارتباط با  رعايت، بيمارانذيه در بيمارستان ها، فقدان برگه اطالعات تغذيه ای بيماران در پرونده كارشناسان تغ

تعداد كارشناسان تغذيه به ازای تعداد تخت های فعال بيمارستاني، فقدان جايگاهي برای كارشناسان تغذيه در تيم های درماني و 

در  و مهارت كارشناسان تغذيه رابطه با تغذيه در بيمارستان ها، سبب شده اندكه دانش تغذيهنيز مشكالت ديگری از اين دست در 

 مراكز درماني كشور به نحو شايسته مورد توجه قرار نگيرد.

در بيمارستان بستری در  بيمارانارزيابي تغذيه  و دستورالعمل های فرم هامجموعه دوم در مجموعه ای كه پيش رو داريد ويرايش 

به همراه دستورالعمل تكميل آن، جهت درج در  فرم ارزيابي تخصصي وضعيت تغذيهو  فرم غربالگری تغذيهبه ترتيب  رحلهم 2

الزم به ذكر است كه فرم ارزيابي اوليه تخصصي تغذيه ای كه در پرونده بيماران بستری در بيمارستان های تابعه طراحي شده است. 

پرستار در نظر گرفته شده بود، با توجه به مشكالت اجرايي مطالعه شده در فيلد، در اين ويرايش قبل جهت تكميل توسط پزشك و 

پس از  و شدت سوء تغذيه در موارد احتمالي در دستورالعمل فرم ارزيابي تخصصي مدنظر قرار گرفته است. ويرايش حذف گرديده

بلوك های زايماني(، موارد انتخابي و واجد شرايط به مشاور  انجام غربالگری تغذيه ای كليه بيماران توسط كادر پرستاری/مامايي)در

 .تغذيه برای انجام مشاوره و تكميل فرم ارزيابي تخصصي وضعيت تغذيه ارجاع خواهند شد

 فرم فوق الذكر ضروری است: دوعايت نكات زير در استقرار بنابر اين بطور خالصه ر

تجربه در  رود با بكارگيری نيروهای كارشناسي تغذيه فعال و بادانشگاه های علوم پزشكي كشور انتظار مي از كليه  .1

استقرار مديريت تغذيه باليني در بيمارستان در استقرار، تداوم و ارتقاء خدمات غذا و تغذيه بيماران و  ،معاونت های درمان

 ها اقدام نمايند.

بخش تغذيه بيمارستان و ارتقاء شاخص های  استقرار برنامه ساماندهي راستایبيمارستان ها موظفند در مديران اجرايي  .2

تاسيس و بهره برداری نحوه آئين نامه  21اعتباربخشي، نسبت به تامين نيروی كارشناسي تغذيه كافي، مبتني بر ماده 

 ها )پيوست( اقدام نمايند.بيمارستان 

تكميل و  در بخش ان پذيرش بستریدر زم بيمارانبرای كليه تغذيه  غربالگریفرم انتظار مي رود از كليه بيمارستان ها  .3

 در پرونده آنان درج گردد.
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 گردد. بيماران پرونده  تغذيه ای، ضميمه ارزيابيو غربالگری الزم است فرم های تكميل شده  .4

با توجه به شرايط  ، سوختگي و ...جراحي ،های ويژه مراقبت در خصوص ارزيابي تغذيه ای بيماران بستری در بخش های -2تذكر 

، الزم است عالوه بر ارزيابي تغذيه ای با استفاده از فرم های اين مجموعه، خدمات تخصصي ويژه تغذيه ها بيماران اين بخشويژه 

 توسط مشاورين تغذيه صورت گيرد. مربوطه، پروتئين و مايعات مورد نياز و پيگيری های انرژیهمچون محاسبات تخصصي 

بستری در بخش مادران )زنان و زايمان( و بلوك های زايماني،  با توجه به  باردارمادران در خصوص ارزيابي تغذيه ای  -1تذكر 

روند  تغذيه ای، كنترلهای  مراقبتتاريخچه شرايط ويژه بيماران اين بخش ها، الزم است عالوه بر ارزيابي تغذيه ای با توجه به 

توسط  مربوطهو پيگيری های پروتئين و مايعات مورد نياز محاسبات انرژی، شامل وزن گيری و وضعيت باليني بيمار، مشاوره تغذيه 

 صورت گيرد. تغذيه زير نظر متخصص زنان و زايمانمشاور 

م است با توجه به شرايط ويژه بيماران اين بخش، الز بستری در بخش كودكان، كودكاندر خصوص ارزيابي تغذيه ای  -9تذكر 

خدمات تخصصي تغذيه همچون محاسبات انرژی، پروتئين  ني های رشد كودك،عالوه بر ارزيابي شاخص های آنتروپومتريك و منح

 صورت گيرد. زير نظر متخصص اطفال توسط مشاور تغذيه مربوطهو مايعات مورد نياز و پيگيری های 

 قابليت بازنگری و ارتقاء را دارد. ،دانشگاه ها ات واصله ازپيشنهادبررسي ا بمجموعه  اين -2تذكر 

طبق روال روتين  ،را برای دريافت مشاوره تخصصي دريافت نكرده اندفرم غربالگری رد بيماراني كه امتياز الزم از در مو -5تذكر 

 . مي شود تنظيممشاور تغذيه وسط دستور رژيم غذايي توسط پزشك معالج داده شده و برنامه غذايي ت

 .انجام شودمشاوره تغذيه  ،ساعت 24در صورت نياز به بستری شدن بيش از  -1تذكر 

دوره های بازآموزی مداوم در كارشناسي است كه دارای گواهي  "كارشناس تغذيه دوره ديده"در متن دستورالعمل منظور از 

  باشد. وزارت بهداشت مصوبموضوعات تغذيه باليني 

 در صفحات بعد ارائه شده استفرايند غربالگری و ارزيابي وضعيت تغذيه و جدول خالصه اجرايي برنامه تغذيه باليني در بيمارستان 
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 تغذيه بيماران وضعيتفرايند غربالگري و ارزيابي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

غربالگری كليه بيماران با استفاده از فرم غربالگری 

 پرونده بيمارتغذيه در 

 مشاورهآيا بيمار نياز به 

 دارد ؟ تخصصي تغذيه

ام ساير مراحل انج

 درمان بيمار

تنظيم رژيم درماني، ارائه مشاوره و پيگيري  

 روند تغذيه بيمار توسط مشاور تغذيه

 تغذيه  مشاوربه  دادن العاستخراج پرونده بيمار و اط

  توسط پرستار

خير 

 خير

    يبل

خي

 ر

درخواست مشاوره تغذيه 

 موردی از سوی پزشك

 در صورت نياز

  بيمار ي تخصصي وضعيت تغذيهارزياب تكميل فرم

 توسط مشاور تغذيه 
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 جدول خالصه اجرايي ارزيابي هاي تغذيه بيماران بستري

          نوع فرم                            

        موضوع     
 تخصصي وضعيت تغذيه فرم ارزيابي  تغذيه فرم غربالگري

 /مامای بلوك زايمانيپرستار بخش مسئول تکميل فرم

 

 مشاورتغذيه بخش

از موردی بالفاصله پس از درخواست مشاوره -1 زمان پذيرش بيمار در بخش زمان تکميل فرم

 پزشك معالجسوی 

بالفاصله پس از تعيين نياز به دريافت مشاوره -2

 فرم غربالگری تغذيه تغذيه بر اساس 

پزشك از سوی  موردی درخواست مشاوره موارد-1 كليه موارد بستری شده انديکاسيونهاي تکميل فرم

 معالج

ر اساس بموارد نيازمند دريافت مشاوره تغذيه -2

 غربالگری تغذيه  فرم در غربالگرینتيجه 

 تواتر زماني 

 تکميل فرم

اگر پاسخ بلي باشد، ارجاع جهت تكميل 

و در يت تغذيه ارزيابي تخصصي وضعفرم 

صورت پاسخ خير برای همه سواالت، 

بفاصله يك هفته بعد مجددا تكميل مي 

 شود.

 مطابقيكبار برای هر بيمار تحت پوشش 

روزانه بيمار تا  ارزيابيدستورالعمل در ابتدا و سپس 

 زمان ترخيص از بخش

 پرونده بيماران پرونده بيماران محل نگهداري فرم
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غربالگري تغذيه بيماران در بدو پذيرشفرم  تکميلدستورالعمل   

 و درج در پروندهدر بخش  پذيرش بستریدر زمان  كليه بيمارانمسئول )در بلوك های زايماني توسط ماما( اين فرم توسط پرستار 

تعيين مي گردد. در صورتي كه بيمار  بيمار غربالگریبت درج اطالعات پايه بيماران درمحل مربوطه، نو تكميل مي گردد. پس از

بعد از  غربالگری تكراربه  ، نيازدر صورتي كه به دليليقرار مي گيرد،  مربع مربوطه پر شده و  غربالگری تغذيه ایبرای بار اول مورد 

 مربع دوم عالمت زده مي شود. ،پيدا كرده استيك هفته 

 و توسط  ء تغذيه در كودكان منحني رشد )قد و وزن( مي باشدابزار غربالگری مورد استفاده جهت شناسايي سو

 متخصصين اطفال در بخش های تخصصي اطفال مورد ارزيابي قرار مي گيرند.

 مادر باردار منحني وزن گيری ،بهترين ابزار غربالگری جهت شناسايي سوء تغذيه در مادر باردار در طول دوران بارداری 

 مي باشد. 

 (1)پيوست با استفاده از نوموگرام  شاخص ارزيابي بدن از نظر وضعيت جسماني استكه بيمار  (BMI)ه بدني نمايه تود ،2 بنددر 

  مي شود:و يا فرمول نسبت وزن )بر حسب كيلوگرم( به مجذور قد )بر حسب سانتي متر به توان دو( محاسبه 

 م(وزن )كيلوگر                                                      

  BMIــــــــــــــــــــ   =                                                     

 قد )متر(  2                                                          

در اين  و در غير اين صورت در محل خير عالمت زده مي شود. بليكمتر باشد، در ستون  5/22در صورتي كه اين مقدار از عدد 

مرحله الزم است توزين كليه بيماران با استفاده از ترازو و با حداقل لباس و بدون كفش صورت گيرد و كنترل دوره ای ترازو از 

 حاصله دقيق باشد BMIجهت دقت و سالمت صورت گيرد تا 

پاسخ ي كه به هر دليل، در صورت رطي سه ماه اخي % وزن5بيش از  با پرسش از بيمار يا همراه او در خصوص كاهش وزن ،1 بنددر 

جهت كنترل دقت پاسخ، بايد ميزان كاهش  ، در محل مربوطه و در غير اين صورت در محل خير عالمت زده مي شود.باشد بلي

 وزن نيز سوال شود و حدود نزديك به يقين در نظر گرفته شود.

 ()مانند تهوع يا استفراغ شديداهش مصرف غذا به هر دليلبا پرسش از بيمار يا همراه او در خصوص بي اشتهايي يا ك ،9 بنددر 

جهت  ، در محل مربوطه و در غير اين صورت در محل خير عالمت زده مي شود.بلي باشدپاسخ ي كه در صورتطي هفته گذشته، 

 فته گذشتهطي ه در حدی كه چند وعده غذايي يا هيچ وعده غذاييدريافت پاسخ دقيق در اين قسمت سوال شود: بي اشتهايي 

 ميل نكرده باشد.

با مشاهده و مصاحبه بيمار و مشاهده شرح حال درج شده در پرونده بيمار، ارزيابي وضعيت او صورت مي گيرد. در  ،2 بنددر 

يا  CCUيا  ICUوخيم ارزيابي شود ) به طور مثال نياز به درمان ويژه در  وضعيت او بيماری فرد حاد بوده ياصورتي كه 

intensive therapy  در محل مربوطه عالمت درج شده و در غير اين صورت در محل خير عالمت زده مي شود. بليپاسخ  ،(دارد 
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قرار  ميزان نياز بيمار به مراقبين بر اساسمراقبت  يا باالتر 2ح سط دربيمار  "سطح بندی خدمات پرستاری" طبقی كه در موارد

 ت مي خورد.پاسخ بلي عالمشدت بيماری  تعييندر مي گيرد، 

لزوم تكميل فرم  " مقابل عبارت در نتيجه ارزيابي، در صورتي كه حتي يك بلي در جدول عالمت خورده باشد، الزم است در مربع

فرم ارزيابي نوشته و به مشاور تغذيه برای تكميل توسط پزشك معالج  مشاوره تغذيهدرخواست عالمت زده و  "ارزيابي تخصصي

 . رجاع داده شودو ارائه مشاوره اتخصصي 

 ،عالمت خورده "بعد از يك هفته غربالگری تغذيهلزوم تكرار "نبود، مربع مقابل عبارت  بليكه پاسخ هيچيك از سواالت  در صورتي

پس از يك هفته از زمان پذيرش بيمار  غربالگریتكرار اين  .وری نوشته شودآمجدد جهت ياد غربالگریدر كارتكس بيمار تاريخ 

 ، اگر جواب حتي يكي از سواالت جدول بلي باشدو د. ضروری مي باش
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  خشدر ب بستريبيماران در بدو  تغذيه غربالگريفرم 
Screen Form of Nutritional status 

 

 :ماره پروندهش 

                       بخش:                  تاريخ پذيرش:

 

                       اتاق:     
 

                       تخت:              

        نام خانوادگي:و  نام  نام پدر:

 

              سرپايي         : اوليه ع پذيرشنو

 اورژانس                         بستري 

     :سن اول            دوم        : غربالگرينوبت  

 قد :

 زن :                   و

   جنس:                                 

  مرد                    

                   زن 

  بلي خير

 1 مي باشد؟ 5/12آيا نمايه توده بدني بيمار كمتر از   

 2 داشته است؟  ناخواستهكاهش وزن  %5بيش از  ماه گذشته  9آيا بيمار طي   

 3 شده است؟ مار طي هفته گذشته دچار بي اشتهايي يا كاهش مصرف غذا به هر دليلآيا بي  

 4  است؟ و مخاطره اميز آيا بيماري فرد شديد  

 الزم است بعد از يك هفته  غربالگريتکرار                                 الزم است وضعيت تغذيه تکميل فرم ارزيابي تخصصي:    غربالگرينتيجه 

 

 نام و نام خانوادگي و

 مهر و امضاي پرستار

 توضيحات:

  تر(تكميل مي شود. توسط پرستار پذيرشاين فرم در زمان   

 توسط پزشك معالج تكميل شود. فرم مشاوره تغذيه، اگر جواب حتي يكي از سواالت جدول بلي باشد 

  مورد با استفاده از همين جدول  "ددابه فاصله يك هفته، مجبايد اگر جواب همه سواالت جدول خير باشد، بيمار

  غربالگری قرار مي گيرد.

آماده شود، بايد  (است پزشك، بنا به نظر توجه: اگر مقرر است بيمار برای يك عمل جراحي بزرگ )تشخيص عمل جراحي بزرگ

در نظر  ات احتمالياز خطراجتناب قبل از عمل جهت  (غربالگری و ارزيابي وضعيت تغذيه)تكميل فرم های برنامه مراقبتي تغذيه 

 گرفته شود. 
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 ارزيابي تخصصي وضعيت تغذيهفرم  تکميلدستور العمل 

 ارزيابي تخصصي وضعيت تغذيهفرم 

 تكميل شود: زير مي توانددو حالت يكي از در اين فرم 

نتيجه و بنابر  ه بيماران در پذيرش بستری تكميل مي گرددكه بطور روتين برای كلي غربالگری تغذيه ر اساس نتايجب .1

تعيين مي گردد.در اين موارد الزم است مشاور تغذيه با  غربالگری، لزوم تكميل فرم ارزيابي تخصصي وضعيت تغذيه 

 تنظيم نمايدبر اساس دستور غذايي پزشك را رژيم غذايي بيمار  را تكميل و، فرم بيماربررسي پرونده 

 كه با تكميل فرم درخواست مشاوره توسط پزشك صورت مي گيرد، ،طرف پزشكاز  موردی ست مشاوره تغذيهدرخوا با .2

 مي گردد. وارد مشاور تغذيه تكميل و در پرونده اين فرم توسط 

ظر مطابق با ن،  تشخيص بيماری را پروندهدرج اطالعات پايه بيماران درمحل مربوطه، مشاور تغذيه بر اساس مندرجات  پس از

 در محل مربوطه درج مي نمايد.معالج  پزشك

شته ذساعت از پذيرش فرد در بيمارستان گ 24كه حداقل  است زماني ؛تعريف پذيرش بستری در بخش يادآوری مي شود، "مجددا

 ارزيابي تغذيه ای خواهد بود.غربالگری و و در اين صورت بيمار كانديد  باشد

كه بيمار در حال حاضر مصرف مي كند درج مي گردد. در صورت وجود  دارويي-ذاييداروها و مکملهاي غ، نام بعددر رديف 

و در مشخص شده سابقه حساسيت در بيمار نسبت به غذا يا دارويي خاص، نام ماده غذايي يا داروی حساسيت زا در بخش مربوطه 

 درج مي گردد.  "ندارد"غير اين صورت در محل مربوطه عبارت 

بيمار است و منظور، غذاهايي است كه بيش از ساير مواد غذايي مورد عالقه بيمار بوده و  عادات غذاييبت مورد بعد مربوط به ث

توجه  مورددر اين خصوص بطور معمول در برنامه غذايي روزانه فرد در خارج از بيمارستان قرار دارد. غذاهای بومي منطقه مي تواند 

  يمار در اولويت قرار گيرد.بوده و برای تنظيم رژيم غذايي مناسب برای ب

 مبني بر اساس تشخيص بيماری كه در پرونده درج شده است ثبت مي گردد. دستور غذايي پزشك معالجدر انتها، 

های ذكر شده اندازه گيری و بر اساس معيار ذكر شده در  بر اساس اندازه ها و شاخص اطالعات تن سنجي بيمار، فرم 2در بند 

 د. محل مربوطه ثبت مي شو
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با استفاده از ترازوهای وزن نحوه اندازه گيری به روش استاندارد های كشوری در هر گروه سني انجام مي شود. اندازه گيری 

با استفاده از متر و يا قدسنج استاندارد انجام مي شود. بطور كلي اندازه گيری های قد، وزن و ...  قداندازه گيری  و استاندارد و سالم

 .عي و در صورت محدوديت در اندازه گيری، بطور غيرمستقيم اندازه گيری شده و برآورد تخميني ثبت مي شودتا حدامكان واق

 به روش زير عمل مي كنيم: بيمار اگر بيمار قادر به بلند شدن از تخت نبود برای محاسبه وزن :2نکته 

و در  گرفتهدر نظر را قد(  -123) منهای صد و سه د ق قد( و برای خانمها معادل -122) قد منهای صد  معادلبرای آقايان وزني 

  نمودار قرار دهيد.

 : گرفتبا يكي از روشهای زير مي توان قد بيمار را اندازه  بوددر صورتي كه بيمار قادر به بلند شدن از تخت ن: 1نکته 

 :است زير جدولمطابق ساعد طول استخوان اولنای تخمين اندازه قد با استفاده از كاربردی ترين و ساده ترين روش،  -1

 

مطابق  (Demispan)تخمين اندازه قد با استفاده از فاصله نوك انگشت وسط دست باز شده تا وسط فرورفتگي باالی جناغ سينه  -2

 دستور العمل زير:
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 تخمين اندازه قد با استفاده از فاصله زانو تا پاشنه )ارتفاع زانو( مطابق دستور العمل زير: -3

 

 با استفاده از فرمول مربوطه و يا با با استفاده از نوموگرام تعيين و ثبت مي گردد.  بدني نمايه توده 

  قبل از شروع بيماری طبق گفته خود بيمار يا همراهان او داشته است وزني است كه بيمار بطور معمول  معمولوزن. 

 مربوطه ثبت مي گردد.  با استفاده از متر استاندارد انجام شده و در محلی دور بازو اندازه گير 

 اين معيار در تخمين دور بازو مفيد است. با استفاده از كاليپر مي توان ضخامت چين پوستي را در ناحيه ميانه  ضخامت چين پوستي؛

ر بازو اندازه گيری كرد و مقدار آن را بر حسب سانتي متر در محل مربوطه درج نمود. اندازه گيری چين پوستي برای تعيين چربي زي

اندازه اين  اگرچه تغييرات آن غير دقيق است ولي مي تواند در پيگيری وضع بيمار مفيد باشد. جلدی مورد استفاده قرار مي گيرد

 در بخش انجام مي گيرد.  استاندارد گيری در صورت وجود كاليپر

  به روش زير عمل كنيد:  استخوان طولكه بستری و غيرقابل وزن كردن هستند به همراه  افرادی  وزن ايده آلبرای اندازه گيری

 45كيلوگرم در نظر بگيريد و برای زنان  7/2سانتيمتر اضافه،  5/2سانتيمتر قد و برای هر  152كيلوگرم به ازای  44برای مردان 

 كيلوگرم در نظر بگيريد.  2/2سانتيمتر اضافه،  5/2سانتيمتر قد و برای هر  152كيلوگرم به ازای 

  ماههای اخير وزن بيمار به گفته خود او تغيير كرده باشد )دچار اضافه وزن  هفته ها يا، در صورتي كه طي اخير تغيير وزندر بخش

يا كاهش وزن شده باشد( پاسخ به شكل بلي يا خير و  نوع آن نيز در همان محل درج شده و يا به دور پاسخ مناسب دايره كشيده 

  اين تغييرات درج مي شود. مقدار جلوی آنشد در سوال بلي بااين در صورتي كه پاسخ مي شود. 

 بنابر اظهارات بيمار نيز بر حسب هفته يا ماه در محل مربوطه درج مي گردد. مدت زمان تغييرات وزن اخير 

بيمار در زمان پذيرش بر اساس مندرجات پرونده پزشكي و مصاحبه و پرسش از بيمار مورد  مشکالت گوارشي و غذايي فرم، 1در بند 

)شامل: تهوع، استفراغ، اسهال، يبوست،  ارزيابي قرار گرفته و درج مي گردد. در صورت وجود هر يك از مشكالت درج شده در اين قسمت
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اختالل بلع و جويدن غذا و دندان مصنوعي(، مربع مربوطه عالمت مي خورد. در صورتي كه بيش از يك مشكل در بيمار وجود داشته باشد همه 

 عالمت زده مي شود. موارد مورد نظر

) شامل: تحليل عضالني، ادم، آسيت و تغييرات مو و پوست( با استفاده از مندرجات پرونده پزشكي و  ، وضعيت باليني بيمارفرم 9در بند 

 معاينه بيمار در چهار موضوع ذكر شده با عالمت زدن در محل مربوطه تعيين مي گردد. 

معالج درج  بر اساس دستور پزشك( تغذيه  با دهان، تغذيه دهاني، تغذيه با لوله و  تغذيه وريدی ) شامل: منع نحوه تغذيه فرم، 2در بند 

 شده در پرونده پزشكي بيمار تعيين شده و در محل مربوطه عالمت زده مي شود.

ير تستهای آزمايشگاهي، مي شود. در صورت نياز به كنترل سادرج در اين قسمت  مورد نياز تست هاي آزمايشگاهينتايج  فرم، 5در بند 

درخواست انجام تستهای درصورت نياز  گردد.درخواست مي ان آزمايشات تكميلي مورد نياز عنوان شده و به عنو "موارد در اين قسمت مشخصا

 آلبومين، پره آلبومين، منيزيوم، فسفر، كلسيم و پتاسيم توصيه شود.

 وضعيت بيمار در چهار حالت نداشتن سوء تغذيه، سوء تغذيه و گرددمي  بت ثبيمار  ارزيابي شدت سوء تغذيه نتيجه فرم، 1در بند 

  .بررسي مي شودخفيف، متوسط و شديد 

 

 شاخص هاي غربالگري سوء تغذيه در گروه هاي سني مختلف :

 : يا كارشناس تغذيه بر اساس شاخص های  اطفالتشخيص سوء تغذيه در كودكان توسط متخصص  سوء تغذيه در كودكان

 و مبنای تنظيم رژيم غذايي مشاور تغذيه مي باشد. روپومتريك و منحني های رشد صورت مي گيردآنت

  بخش های زنان و زايمان بر اساس برنامه مراقبت سوء تغذيه مادران باردار بستری در تشخيص   : مادرباردارسوء تغذيه در

 بيمارستان از دو جنبه مورد ارزيابي قرار مي گيرد:صورت مي گيرد و در صورت بستری در های دوران بارداری 

كاهش چربي بدن، ضعف و خستگي، آتروفي عضالت، ابتال به عفونت های  شامل: عالئم سوء تغذيهو ساير وزن گيری ناكافي  (1

 مكرر، ادم، تحمل نكردن سرما، تاخير در بهبود زخم، زخم های پوستي و ريزش مو 

باشد كم وزني  SD 3-و در صورتي كه كمتر از   3-و  1-بين : سال  11زير  ر مادر باردارهفته اول د 12طي  كم وزنيالف( 

 شديد محسوب مي شود.

      kg/m25/14 از كمترنمايه توده بدني   :سال و باالتر 11 هفته اول در مادر باردار 12طي  كم وزنيب( 

ي شدن مدت بارداری، ديابت بارداری، پره اكالمپسي، ( كه سبب طوالن)اضافه وزن و چاقيوزن گيری بيش از مقدار الزم  (2

افزايش احتمال عوارض زمان زايمان، خونريزی بعد از زايمان، ماكروزومي جنين، دشوار شدن زايمان، افزايش احتمال 
حتي با  سزارين، عفونت زخم، عفونت دستگاه ادراری، عفونت لگن، مرده زابي و بازنگشتن وزن مادر به ميزان قبل از بارداری

 گذشت سالها از زمان زايمان مي شود. 

  : سوء تغذيه در بزرگساالن 
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 و تعيين درجه سوء تغذيه مي توان از جدول زير استفاده كرد.  سوء تغذيه در معرضشناسايي بزرگساالن برای 

 

يا فرد بيمار داشته % 5ماه گذشته كمتر از  6تا  3يا كاهش وزن طي بوده  Kg/m222 بيشتر از فرد نمايه توده بدني  در صورتيكه

 باشد، فرد فاقد سوء تغذيه تلقي مي شود.  g/dL 5/3 باالتر از او نباشد و يا آلبومين سرم 

% داشته و 12تا  5ماه گذشته بين  6تا  3بوده يا كاهش وزن طي  Kg/m2 22تا  5/14 فرد بين در صورتيكه نمايه توده بدني 

 باشد، فرد مبتال به سوء تغذيه متوسط تلقي مي شود.  g/dL 5/3 بيمار نباشد و يا آلبومين سرم او باالتر از 

%داشته و فرد 12ماه گذشته بيشتر از  6تا  3بوده يا كاهش وزن طي  Kg/m25/14 در صورتيكه نمايه توده بدني فرد كمتر از 

باشد، فرد مبتال به سوء تغذيه شديد g/dL 3روز دريافت غذا نداشته و يا آلبومين سرم او كمتر از  5بيمار بوده و درضمن بيش از 

 تلقي مي شود. 

 فرم شرح داده شده است. 12طريقه برخورد با اين افراد و نحوه پيگيری آنان در بند 

يكه فرد مبتال به سوء تغذيه متوسط و خفيف باشد رژيم غذايي توسط كارشناس تغذيه برای بيمار تنظيم شده و وارد در صورت

فرايند مشاوره تغذيه و پيگيری های الزم خواهد شد. در موارد سوء تغذيه خفيف و يا فقدان سوء تغذيه، رژيم غذايي روتين  طبق 

واست مشاوره تغذيه موردی توسط پزشك، مشاوره الزم و تنظيم رژيم غذايي توسط دستور پزشك اجرا خواهد شد. در صورت درخ

 .كارشناس تغذيه طبق اين فرم ارائه خواهد شد

 

 : سوء تغذيه در سالمندان  

 سال  62باالتر ازافراد  سالمند :

 (    3پيوست) ابزار غربالگری كوتاهابزار غربالگری مورد استفاده جهت شناسايي سوء تغذيه در سالمندان: 

 (Mini Nutritional Assessment) MNA  (1)  

% طي يكماه يا 5كاهش وزن بيشتر يا مساوی بوده يا  Kg/m221 در صورتيكه نمايه توده بدني فرد كمتر از درمورد سالمندان نيز 

باشد، فرد مبتال به سوء تفذيه متوسط  g/dL 5/3 يا آلبومين سرم او كمتر از  ماه داشته باشد 6% طي 12وزن بيشتر يا مساوی كاهش 

 تلقي مي شود. 

 وجود بيماري    ماه گذشته 1تا  9كاهش وزن طي  نمايه توده بدني سوء تغذيه
آلبومين 

 سرم

     

Kg/m بيشتر از  سوء تغذيه فقدان
 بيماری فقدان %5كمتر از  202

 باالتر از 

g/dL 5/3 
     

Kg/mتا  5/14  بين سوء تغذيه متوسط
 بيماری فقدان %12تا  5بين  02 2

5/3-3  

g/dL 
     

Kg/m  زكمتر ا سوء تغذيه شديد
 %12بيشتر از  25/14

وجود بيماری به همراه عدم 

 روز 5ز دريافت غذا بيش ا

كمتر از    

3 g/dL 
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% طي يكماه يا كاهش وزن بيشتر يا 12كاهش وزن بيشتر يا مساوی بوده يا  Kg/m214 در صورتيكه نمايه توده بدني فرد كمتر از 

 باشد، فرد مبتال به سوء تفذيه شديد تلقي مي شود.g/dL 3 يا آلبومين سرم او كمتر از  ماه داشته باشد 6% طي 15مساوی 

 فرم شرح داده شده است. 12طريقه برخورد با اين افراد و نحوه پيگيری آنان در بند 

رای بيمار تنظيم شده و وارد در صورتيكه فرد مبتال به سوء تغذيه متوسط و خفيف باشد رژيم غذايي توسط كارشناس تغذيه ب

فرايند مشاوره تغذيه و پيگيری های الزم خواهد شد. در موارد سوء تغذيه خفيف و يا فقدان سوء تغذيه، رژيم غذايي روتين  طبق 

دستور پزشك اجرا خواهد شد. در صورت درخواست مشاوره تغذيه موردی توسط پزشك، مشاوره الزم و تنظيم رژيم غذايي توسط 

 .اس تغذيه طبق اين فرم ارائه خواهد شدكارشن

 در معرض سوء تغذيه شناسايي سالمندان

 سطح آلبومين سرم كاهش وزن نمايه توده بدني سوء تغذيه

Kg/m  كمتر از سوء تغذيه متوسط
221 

% 5كاهش وزن بيشتر يا مساوی 
طي يكماه يا كاهش وزن بيشتر 

 ماه 6% طي 12يا مساوی 

 g/dL 5/3كمتر از 

Kg/m  كمتر از غذيه شديدسوء ت
214 

كاهش وزن بيشتر يا مساوی 

% طي يكماه يا كاهش وزن 12
 ماه 6% طي 15بيشتر يا مساوی 

 g/dL 3 كمتر از

بيمار شامل انرژی، پروتئين و حجم مايعات مورد نياز روزانه محاسبه شده و در مقابل عبارت  نيازهاي تغذيه اي  فرم، 7در بند 

در محاسبه نيازهای تغذيه ای انرژی مورد نياز، ضرايب استرس بيمار طبق جدول زير مورد استفاده قرار مي مربوطه درج مي گردد. 

 :گيرد. ضريب استرس بيمار بر اساس عامل ايجاد استرس تعيين مي شود

مورد نياز فرد و  انرژیمحاسبه شده كه به تفكيك جنسيتي مرد و زن صورت گرفته است، پروتئين )بر اساس  انرژیبر اساس  

ميلي ليتر به ازای هر كيلوكالری انرژی( مورد  1-1.5و حدود وضعيت باليني بيمار( و حجم مايعات )بر اساس وضعيت باليني بيمار 

  :است Harris Benedict، استفاده از فرمول انرژی نياز نيز به روش های مختلف قابل محاسبه است. يكي از روش های محاسبه

 درمردان : ) A (year)] ×76/6[-Ht (cm)] ×5[+wt (kg)] ×75/13[+47/66=Male) (kcal/day)× ضريب استرس() =

 در زنان: A (year)] ×64/4[-Ht (cm)] ×45/1[+wt (kg)] ×56/1[+1/655= (Female) (kcal/day)× )ضريب استرس( =

عامل ايجاد 

 استرس

ضريب 

 استرس

عامل ايجاد 

 استرس

ضريب 

 استرس

ضريب  عامل ايجاد استرس

 استرس

عامل ايجاد 

 رساست

ضريب 

 استرس

 1 عفونت خفيف 1-5/1 %(2-22سوختگي ) 1ـ1/1 جراحي كوچك 3/1ـ55/1 آسيب با عفونت

 2/1-4/1 عفونت متوسط 5/1-45/1 %(21-42سوختگي ) 2/1-3/1 جراحي بزرگ 15/1 ترومای بافت نرم

 4/1ـ6/1 عفونت شديد 45/1-25/2 %(41-122سوختگي ) 15/1 پريتونيت 1/1ـ45/1 سرطان

در چندين  آسيب

 ناحيه بدن

تب)به ازای هر درجه  2/1ـ25/1 شكستگي ها 4/1

 (c 37 باالتر از 

2/1   
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 ،بندهای قبلي فرم،  بررسي كليه جوانب سالمت و بيماری فردبا در نظر گرفتن اطالعات اخذ شده در  رژيم غذايي بيمار ،فرم 8در بند 

 درج مي شود. و بطور مشخص نظيمو نيازهای انرژی محاسبات شده بيمار توسط مشاور تغذيه تمستندات و آزمايشات موجود 

توسط اساتيد تعيين مي شود.              )آماده يا دست ساز،    )فرموال(نياز بيمار به مكمل ها و محلول های بيمارستاني  فرم، 3در بند 

  (محترم اين تعريف اصالح يا تكميل شود

 به شرح زير است: نحوه پيگيري بيمار ،فرم 21در بند 

   تغذيه روتين بيمارستاني اجرا شود و يك هفته بعد ( تغذيه )فقدان سوء سوء تغذيه ندارددر صورتي كه بيمار در حال حاضر

 غربالگری مجدد صورت گيرد.

  صورت گيرد. روتين بيمارستاني اجرا شود و يك هفته بعد غربالگری مجدد نيز تغذيه سوء تغذيه خفيفدر 

  صورت گرفته و برنامه تغذيه ای تنظيم شود و در  پيگيری بيمار توسط كارشناس تغذيه، الزم است سوء تغذيه متوسطدر

صورت عدم پيشرفت به سوی بهبودی، بعد از يك هفته به متخصص تغذيه و يا كارشناس تغذيه دوره ديده ارجاع داده شود. 

 هر سه روز يكبار توسط كارشناس تغذيه ويزيت شده و وضعيت او بررسي شود. در سوء تغذيه متوسط الزم است بيمار

  در صورت وجود متخصص تغذيه در بيمارستان ، با نظر پزشك معالج به متخصص تغذيه و در غير اين  سوء تغذيه شديد،در

د كه بايد به متخصص صورت به كارشناس تغذيه دوره ديده ارجاع صورت گيرد. ساير بيماران در معرض سوء تغذيه شدي

 تغذيه يا كارشناس تغذيه دوره ديده ارجاع شوند عبارتند از: 

I.  گاواژ معده -دارای تغذيه انترال بيماران  

II. تركيبات پرنترال  هبيماران دريافت كنند 

III.  كمتر از آلبومينg/dl 3  

 

 ا مي گردد.مهر و امضتوسط مشاور تغذيه  تاريخ تکميل فرم و تنظيم رژيم غذايي فرم، 22در بند 

 ، توسط پزشك معالج مربوطه درج و  ممهور به مهر و امضاء مي گردد. فرم تکميل شدهتاريخ رويت  فرم، 21در بند 

های  مشاور تغذيه موظف است با استناد به فرم ارزيابي اوليه و تعيين رژيم غذايي بيمار، سير وضعيت تغذيه و شاخصدر نهايت 

، شاخص های انتروپومتری و ...( در بيمار را با همكاری پرستاران بخش ثبت و ارزيابي outputو  intakeمربوطه)همچون ميزان 

 نموده و با درج در پرونده به اطالع پزشك مربوطه برساند.
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                                                                   بار حقوقي ندارداز اطالعات تن سنجي خالي ماندن هرمورد كه شد سوالدفتر حقوقي  از
 بزرگساالنتغذيه وضعيت  تخصصيارزيابي  فرم

Professional Nutritional Assessment Form                                                                                                                                           ان.............بيمارست 

   :شماره پرونده

 بخش:                                نام پدر:    نام و  نام خانوادگي:

 

                      اتاق:      

 

 تخت:      

 تاريخ پذيرش:       

 اورژانس                       بستري               سرپايي    : اوليه نوع پذيرش

 مرد                     نس:    ج

               زن                   

 سن:     

    :يا غربالگري از سوي پزشك تاريخ درخواست مشاوره تغذيه

 :                                                                                 بيماري بر اساس نظر پزشك معالج تشخيص                          شغل:                                                                    متأهل                 مجرد               

 سابقه حساسيت  غذايي يا دارويي:                                                                                                                                                                                                                                داروها :                                                                       و   تغذيه ايمکمل هاي سابقه مصرف 

 دستور غذايي پزشك معالج: :عادات غذايي

 ( اطالعات  تن سنج :       2

                           Current Body Weight)كيلوگرم(: فعلي وزن 

                             
                                                              Height قد )سانتيمتر(: 

  
                     :BMI (kg/m2) ده بدن )كيلوگرم/متر مربع(:نمايه تو

  Body weight                                )كيلوگرم(: معمولوزن 

 (Normal weight)                                       

 thickness  Skin                          ضخامت چين پوستي                                                        :MAC (cm)دور بازو )سانتيمتر(:  

fold  Biceps , Triceps:                                                       

    Weight Change                     تغيير وزن اخير: )بلي/خير(:                                               Ideal Weightوزن ايده آل )كيلوگرم(: 
 افزايش / كاهش)كيلوگرم( : مقدار   

 Duration                                    مدت زمان تغييرات وزن اخير:
           )          هفته / ماه )

                                                                                                                                                                                                              ( مشکالت گوارشي و غذايي :                                                    1

                                     Diarrheaاسهال                                                                                                    Vomitingاستفراغ                                            Nauseaتهوع   

    Dentureدندان مصنوعي                              Swallowing and  Chewing  Problemsاختالل بلع و جويدن غذا                                 Constipationيبوست    

                                                                                                                                                                                                                              ( وضعيت باليني: 9

    تغييرات مو و پوست                                                آسيت                                             ادم                                (Wastingتحليل عضالني مشهود )

 طبق دستور پزشك: ( نحوه تغذيه2 

     Total Parenteral Nutritionتغذيه وريدی                                                                                                     Nil by Mouth                 منع تغذيه  با دهان     

       Oral Nutrition                             تغذيه دهاني                                                                                                   Enteral Nutrition            تغذيه با لوله          

     مورد نياز:  تست هاي آزمايشگاهي(5

    شديد                                         متوسط                                 خفيف                  ندا رد سوء تغذيه                 نتيجه ارزيابي شدت سوء تغذيه: :(1

 نيازهاي تغذيه اي( 7

 :روزانه  حجم مايعات مورد نياز                                                             :روزانه پروتئين مورد نياز                                                                    : روزانه مورد نياز انرژي

 توسط مشاور تغذيه:                    تنظيم شده ( رژيم غذايي 8  

 

 

 

   ندارد                             دارد       ( نياز به مکمل )فرموال(:            3

 (  نحوه  پيگيري بيمار:21

 يا كارشناس تغذيه آموزش ديده ارجاع به متخصص تغذيه                                               پيگيري بيمار توسط كارشناس تغذيه                                     ارائه تغذيه روتين بيمارستاني

 توسط مشاور تغذيه :   ، تاريخ تکميل فرم (22

 

                                                                                                                                   مهر و امضاء مشاور تغذيه:                                                                                            

 :پزشك معالج  توسط ، تاريخ رؤيت  فرم تکميل شده(21

 

                 مهر و امضاي پزشك معالج:                                                    
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 بيمار روند تغذيه و پيگيري كارتکس ثبت غذايي 

 نام پزشك معالج:        تاريخ پذيرش:                             نام و نام خانوادگي بيمار:                            

 تاريخ:  

 آخر شب ميان وعده شام عصرانه ناهار صبح ميان وعده صبحانه

      

      

      

      

 نتيجه ارزيابي تغذيه اي:

 

 

 تاريخ:  

 آخر شب ميان وعده شام عصرانه ناهار صبح ميان وعده صبحانه

      

      

      

      

 نتيجه ارزيابي تغذيه اي:

 

 

 تاريخ:  

 آخر شب ميان وعده شام عصرانه ناهار صبح ميان وعده صبحانه

      

      

      

      

 نتيجه ارزيابي تغذيه اي:
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 پيوست ها
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: نومو گرام جهت تعيين نمايه توده بدني2پيوست 

5/22 
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 خالصه شده( MNA يکي از روش هاي تعيين سوء تغذيه در سالمندان ): 1پيوست 
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/س 2113/8شماره  هآيين نامه تاسيس و بهره برداري بيمارستان ها بفصل هايي از 

امضاي مقام محترم وزارت وقت، جناب آقاي دكتر مسعود  با 25/2/82مورخ 

 در ارتباط با واحد تغذيه بيمارستان وزيريان
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Introduction: 

An appropriate diet is one of the most important parts of the treatment of patients. As well, 

dietitians are among the main members of the treatment teams. At this time, most patients 

suffer prolonged bed ridding, increased duration and severity of their diseases, weight loss, 

malnutrition and many other nutritional deficiencies, mostly due to inappropriate 

nutritional care. 

On the other hand, problems such as inappropriate structure of nutrition units at hospitals, 

lack of proper TORs for dietitians, lack of nutritional information in the patients’ health 

files, and inadequate number of dietitians at hospitals, have caused inappropriate 

utilization of the knowledge and skill of dietitians in the treatment of patients. 

This booklet is the first edition of the “Forms of Nutritional Assessment of Inpatients at 

General Wards of Hospitals”, which include three parts, namely; Form of “Screening of 

Nutritional status” and Form of “Professional Nutritional Assessment”.  

For proper utilization of these forms, the following notes should be remembered: 

1. It is expected that universities of medical sciences use experienced and active 

nutrition officers at their treatment undersecretaries for supervising proper 

implementation of nutritional cares at hospitals. 

2. The administrative managers of hospitals should do their best to employ adequate 

dietitians for their hospitals, according to the Article 21 of the “Protocol of 

Establishing and Utilizing Hospitals”. 

3. At all stages, it is necessary that the filled forms be entered in the patients’ health 

files. 

 

Note 1: Specific forms of other hospital units such as Pediatrics, ICUs, Surge ry and 

Burning wards are to be added to the next edition of this booklet. 

Note 2: This booklet can be corrected or improved, based on suggestions of nutritionists 

and Dietitians. 

 

 


