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                                  اختالالت تغذيه اي  -فصل دوم

 21سالمند با نمايه توده بدنی کمتر از  (الف 

 

 

 

 

 

 دریافت جهت پزشک طرف از سپس. دنشو می ارجاع پزشک به درمانی مراحل انجام جهت ابتدا،  سالمت یا بهورز مراقب توسط غربالگری از پساختالالت تغذیه  و خون پرفشاری، لپیدمی دیس، دیابت های بیماری سالمندان مبتال به کلیهنکته مهم :

 .شد خواهد ارجاع تغذیه کارشناس به تغذیه مراقبت
 

1*BMI  حاصل تقسیم وزن برحسب کیلوگرم بر مجذور قد بر حسب متر : 

      :MNA Mini Nutritional Assessmentارزیابی مختصر تغذیه ای   *2 

  سالمند را محاسبه نمایید *1 (BMI)نمایه توده بدنی  

)شماره یک( را تکمیل نموده و بر اساس  *MNA 2پرسشنامه  21کمتر از  بدنیبرای سالمند با نمایه توده 

 امتیاز حاصله، طبقه بندی نمایید.

ماه اخیر به علت از دست دادن اشتها، مشکالت گوارشی، مشکالت دندانی و جویدن  3آیا مصرف غذا طی  -1
 یا اختالل در بلع، کاهش یافته است؟                   

 = کاهش نیافتن مصرف غذا2= کاهش متوسط مصرف غذا       1شدید مصرف غذا        = کاهش 0
 ماه گذشته داشته اید؟ 3آیا کاهش وزن ناخواسته طی  -2
 = نمی داند1کیلو گرم کاهش وزن                3= بیش از 0
 = بدون کاهش وزن3کیلو گرم کاهش وزن              3تا  1= بین 2

 تحرك معمول شما چقدر است؟میزان  -3
  = قادر به ترك کردن تخت یا صندلی است اما قادر به بیرون رفتن نیست1= وابسته به تخت یا صندلی     0

 = بیرون می رود                                                                       2 
 بیماری حاد به شما وارد شده است؟ماه اخیر استرس روحی روانی یا یک  3آیا طی  -4

 = خیر2                             = بلی  0
 روانی هستید؟ –آیا مبتال به مشکالت عصبی  -5
 = فاقد مشکالت روانی 2       خفیف= فراموشی 1یا افسردگی شدید       = فراموشی شدید0

 عضله ساق پا :   اندازه دور دور عضله ساق پا را اندازه بگیرید.  -6
 سانتی متر یا بیشتر 31= 3سانتی متر           31= کمتر از 0 

  مجموع امتیازات:

انشانه ه  توصیه ها طبقه بندي 

7- 0  

 امتیاز

کل
مش

 

احتمال 
به  ابتال
 غذیهت سوء

  آموزش به سالمند و همراه وی تغذیه و فعالیت بدنی مناسب را
 دهید و آنها را جهت شرکت در کالس های آموزشی تشویق کنید.

 های تکمیلی به پزشک ارجاع غیر فوری  را جهت بررسی سالمند
شناس تغذیه توسط پزشک، سالمند را دهید و بعد از ارجاع به کار

 جهت بررسی مجدد توسط کارشناس تغذیه، ماهانه پیگیری کنید.

11- 8 
 امتیاز
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در معرض 
 ابتال به

هسوء تغذی   

   بدنی را  تمریناتبه سالمند و همراه وی تغذیه مناسب و
آموزش داده و آنها را جهت شرکت در کالس های آموزشی 

  .تشویق کنید

 ه رژیم غذایی مناسب، به یسالمند را برای ارزیابی تکمیلی و ارا
 کارشناس تغذیه ارجاع دهید.

   سالمند را سه ماه بعد جهت ارجاع مجدد به کارشناس تغذیه
 پیگیری نمایید.
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وضعیت 
تغذیه 
 طبیعی

  ،و شرکت  بدنیتمرینات سالمند را به ادامه عادات صحیح تغذیه
 تشویق کنید. آموزشیدر کالس های 

  سالمند را به مراجعه مجدد در صورت بروز نشانه خطر یا یک
 سال  بعد تشویق کنید.
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       اختالالت تغذيه اي -فصل دوم

 و باالتر 21نمايه توده بدنی  سالمند باب ( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پزشک طرف از سپس. شوند می ارجاع پزشک به درمانی مراحل انجام جهت ابتدا، سالمت یا بهورز مراقب توسط غربالگری از پس چاقی و خون پرفشاری، لپیدمی دیس، دیابت های بیماری به سالمندان مبتال کلیه نکته مهم :

 .شد خواهند ارجاع تغذیه کارشناس به تغذیه مراقبت دریافت جهت
1*BMI   حاصل تقسیم وزن برحسب کیلوگرم بر مجذور قد بر حسب متر : 

 توصیه ها طبقه بندي نشانه ها

یه
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ن
 

ده
تو
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بدن
 

 و 30
التر

با
 

 0-14امتیاز 

کل
مش

 

 احتمال چاقی

  را آموزش دهید و برای شرکت در کالس های آموزشی سالمند
 تشویق کنید.

  سالمند را جهت بررسی های تکمیلی به پزشک ارجاع غیر فوری
دهید. پس از ارجاع سالمند به کارشناس تغذیه توسط پزشک، سالمند 
 را  جهت بررسی مجدد توسط کارشناس تغذیه، ماهانه پیگیری کنید.  
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وزن با  اضافه

 عادات تغذیه ای

 نامطلوب

  سالمند را آموزش دهید و سپس برای آموزش تخصصی تغذیه به
 کارشناس تغذیه ارجاع دهید.

  .پیگیری های بعدی را طبق نظر کارشناس تغذیه انجام دهید 

 امتیاز
14-7 

وزن با  اضافه

عادات تغذیه ای 

بمتوسط تا مطلو  

 پیگیری  ید و وی را دو دوره سه ماههسالمند را آموزش تغذیه ده
 کنید.

  ،در صورت برطرف نشدن مشکل سالمند طی دو دوره سه ماهه
وی را به کارشناس تغذیه ارجاع داده و پیگیری بعدی را طبق نظر 

 کارشناس تغذیه انجام دهید. 
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وزن طبیعی با 

عادات تغذیه ای 
 نامطلوب

  پیگیری ی را دو دوره سه ماهه تغذیه دهید و وسالمند را آموزش
 کنید.

  ،بعد از دو دوره سه ماه در صورت برطرف نشدن مشکل سالمند
وی را به کارشناس تغذیه ارجاع داده و پیگیری بعدی را طبق نظر 

 کارشناس تغذیه انجام دهید. 

 امتیاز
 13-7 

وزن طبیعی با 

عادات تغذیه ای 

 متوسط

  ه نمایید و یرا مطابق با بسته خدمتی به سالمند اراآموزش تغذیه
 وی را شش ماه بعد پیگیری نمایید. 

 14 امتیاز

وزن طبیعی با 

عادات تغذیه ای 

 مطلوب

  برای ادامه الگوی تغذیه مناسب و مراجعه مجدد یک سالمند را
 سال بعد تشویق کنید.

  سالمند را محاسبه نمایید *1 (BMIابتدا نمایه توده بدنی )

پرسشنامه زیر )شماره دو( را تکمیل نموده و باالتر  21 برای سالمند با نمایه توده بدنی

 طبقه بندی نمایید. ،و بر اساس امتیاز حاصله

 مصرف میوه روزانه شما  معموالً چقدر است؟  -1

 سهم یا بیشتر 4تا  2= 2سهم             2کمتر از  =1             = بندرت/ هرگز    0
 مصرف سبزی روزانه شما معموالًچقدر است؟  -2

 سهم 5تا  3= 2سهم             3کمتر از = 1                 = بندرت/ هرگز0
 مصرف شیر و لبنیات روزانه شما معموالً چقدر است؟  -3

 سهم یا بیشتر 2= 2سهم             2کمتر از = 1                = بندرت/ هرگز 0
 آیا سر سفره از نمکدان استفاده می کنید؟  -4
      = بندرت/ هرگز2گاهی                         =1= همیشه                        0
 چقدر بطور معمول فست فود مصرف می کنید؟  -5
 = بندرت/ هرگز  2بار              2یا  1= ماهی 1بار یا بیشتر      2= هفته ای 0
 چقدر بطور معمول نوشابه های گازدار مصرف می کنید؟  -6
 = بندرت/ هرگز  2بار              2یا  1= ماهی 1بار یا بیشتر      2= هفته ای 0
 از چه نوع روغنی معموالً مصرف می کنید؟  -7
 روغن نیمه جامد یا جامد یا حیوانی=  فقط 0
 تلفیقی از انواع روغن های مایع و نیمه جامد =1
 = فقط روغن مایع )معمولی و مخصوص سرخ کردنی(2

 مجموع امتیازات:

ید
کن

ی 
ند

ه ب
بق

ط
 

 



3 

 اختالالت تغذيهفصل دوم : 
 ارزیابی كنید تغذیهاحتمال اختالالت را از نظر سالمند

و باالتر نامطلوب در نظرگرفته می شود.  27 نمایه توده بدنی و  21مطلوب و نمایه توده بدنی  کمتر از   9/26تا  21ایرانی نمایه توده بدنی ابتدا نمایه توده بدنی سالمند را با استفاده از فرمول مربوطه محاسبه و ثبت کنید. در سالمندان 
 استفاده کنید.  دوو باالتر دارند از پرسشنامه شماره  21و برای سالمندانی که نمایه توده بدنی  (MNA)یک دارند از پرسشنامه شماره  21برای سالمندانی که نمایه توده بدنی کمتر از 

 

 از نظر  احتمال اختالالت تغذیه ای  21سالمند با نمایه توده بدنی کمتر از الف : ارزیابی 

 ال را ثبت کنید.ؤاالت زیر را از سالمند و یا همراه وی بپرسید و برحسب پاسخ، امتیاز هر سؤس
 

در  «فراغ، مشکل در جویدن یا بلع، كمتر از حد عادی غذا خورده اید؟به علل مختلف مانند بي اشتهایي یا مشکالتي مانند تهوع، استآیا طي سه ماه گذشته »  بپرسید: از سالمند یا همراه ویال اول ؤدر س .1

 .                                                  دو بدهیدامتیاز  ،اهش نیافته باشدك سالمندیک و در صورتي كه مصرف غذای امتیاز  ،كاهش مصرف غذا را متوسط ذكر كند ي كهصورتي كه كاهش شدید مصرف غذا داشته باشد صفر امتیاز، در صورت

هایتان گشادتر شده اند؟ اگر بلي، چقدر وزن كم  حس كرده اید كه كمربند یا لباس» یا مثالً «داشته اید؟ ناخواستهآیا طي سه ماه گذشته كاهش وزن  »بپرسید: سالمند یا همراه وی ال دوم از ؤدر س .2

گرم كاهش وزن داشته كیلو 3تا  1، در صورتي كه بین یک امتیازصفر، اگر نمي داند امتیاز كیلوگرم كاهش وزن باشد  3در صورتي كه پاسخ بیش از  «كیلوگرم؟ 3كیلوگرم یا بیشتر از  3كرده اید؟ كمتر از 

 .سه بدهیدامتیاز  ،كاهش وزن نداشته استكه  و در صورتي دوامتیاز  ،است

 زیرا ممکن است ناشي از سوء تغذیه باشد. ،اهمیت باالیي داردوزن و چاق  دارای اضافه سالمندانحتي در مورد كاهش وزن به طور ناخواسته و غیر ارادی  نكته:

     امتیاز صفر بدهید. ،خیر بود سالمنداگر پاسخ  «آیا مي توانید از صندلي، تخت یا ویلچر بدون كمک بلند شوید؟» مثالً «چگونه است؟ شماوضعیت تحرك  »بپرسید:  سالمند یا همراه ویاز  ال سومؤدر س .3

اگر « آیا مي توانید بدون كمک دیگران منزل خود را ترك كنید؟»بدهید.  یکامتیاز  ،اگر پاسخ بلي است« اما قادر به رفتن به بیرون از منزل بدون كمک نیستید؟آیا مي توانید از صندلي یا تخت بلند شوید  »

 بدهید. دوامتیاز  ،پاسخ بلي است
 

االت امتیاز ؤهركدام از سدر صورت پاسخ مثبت به « آیا اخیراً بیماری شدیدی داشته اید؟»یا « طي سه ماه گذشته تحت استرس شدید قرار گرفته اید؟: » بپرسیدال چهارم از سالمند یا همراه وی ؤدر س .4

 .بدهید دوو در صورت پاسخ منفي امتیاز  صفر
 

وجود فراموشي  فراموشي را چک كنید. در صورتدر صورت پاسخ بلي، شدت افسردگي یا « آیا افسردگي مزمن یا شدید دارید؟»و یا « دارید؟آیا فراموشي  :»بپرسید سالمند یا همراه ویال پنجم از ؤدر س .5

 .بدهید دوو در صورت فقدان مشکالت رواني )سایکولوژیک( امتیاز  یک یا افسردگي شدید امتیاز صفر، در صورت فراموشي یا افسردگي خفیف، امتیاز

 دور ساق پا را اندازه بگیرید.   .6

 پا: ساق روش اندازه گيري محيط

 باشد.    ها آویزان دو پا به طور مساوی پخش شده باشد(یا نشسته به شکلي كه پاطوری كه وزن روی هر دقت كنید كه فرد باید ایستاده )به  .1

 از فرد بخواهید پاچه شلوار خود را  تا حدی باال بزند كه ساق پا قابل دسترسي باشد. .2

 نوار اندازه گیری را دور پهن ترین بخش ساق پا قرار داده و اندازه را یادداشت نمایید. .3

 ر دو ناحیه باالتر و پایین تر از محل اندازه گیری شده، انجام دهید تا از اندازه گیری اول خود مطمئن شوید.دو اندازه گیری دیگر د .4

 بدهید.سانتي متر و بیشتر باشد امتیاز سه  31سانتي متر باشد امتیاز صفر و اگر  31در صورتي كه محیط ساق پا كمتر از 
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 و باالتر از نظراحتمال اختالالت تغذیه ای  21سالمند با نمایه توده بدنی ب : ارزیابی 

 ال را ثبت کنید.ؤاالت زیر را از سالمند و یا همراه وی بپرسید و برحسب پاسخ، امتیاز هر سؤس

 است. یکآنها دارای امتیاز  دومگزینه و  صفر امتیازها دارای هر یک از پرسشاول ه زینسؤال است. گ 7حاوی  شماره دو پرسشنامه

میوه مصرف  سهم 2کمتر از اگر عنوان کند که روزانه  کرد.خواهد نکسب  یامتیاز یا بندرت مصرف می کند، کندمینمیوه مصرف  اصالًعنوان کند که روزانه سالمند ، اگر پرسیده می شوددرباره مصرف روزانه میوه  : 1 سؤالدر 

 .بدهیدکسب  دوامتیاز کند، یا بیشتر میوه مصرف می سهم 4تا  2اگر عنوان کند روزانه و  یکامتیاز می کند، 

 میوه معادل یک عدد سیب متوسط یا همین مقدار از هر میوه دیگر است. سهمهر یک  تذکر:

 
 سهم 3کمتر از اگر عنوان کند که روزانه  کرد.خواهد نکسب  یامتیاز یا گاهی بندرت مصرف می کند، کندمینمصرف  سبزی اصالًعنوان کند که روزانه  سالمند، اگر پرسیده می شود سبزیدرباره مصرف روزانه  : 2 سؤالدر 

 .دو بدهیدامتیاز کند، مصرف می سبزییا بیشتر  سهم 5تا  3اگر عنوان کند روزانه  یک وامتیاز مصرف می کند،  سبزی

 فرنگی، بادنجان یا هویج، و یا یک لیوان سبزی برگی نظیر سبزی خوردن یا کاهو است.سبزی معادل یک عدد سبزی غیربرگی متوسط مانند گوجه سهمهر یک  تذکر:

 
شیر و  سهم 2 کمتر از. اگر عنوان کند که روزانه بدهید صفرامتیاز ، یا بندرت مصرف می کند کندمینمصرف  شیر و لبنیات اصالًعنوان کند که روزانه سالمند  ، اگرپرسیده می شوددرباره مصرف روزانه شیر و لبنیات  : 3 سؤالدر 

 .دو بدهیدامتیاز  کند،یا بیشتر شیر و لبنیات مصرف می سهم 2و اگر عنوان کند که روزانه یک امتیاز کند، لبنیات مصرف  می

 قوطی کبریت( پنیر است. 5/1گرم )معادل  45میلی لیتر( ماست، یا  200-250لی لیتر( شیر، یا یک لیوان )می 200 -250شیر و لبنیات معادل یک لیوان ) سهمهر یک  تذکر:

 
. اگر عنوان کند که گاهی از نمکدان سر سفره استفاده بدهید صفرامتیاز از نمکدان سر سفره استفاده می کند،  یا اکثر اوقات عنوان کند که همیشهسالمند  ، اگرپرسیده می شوددرباره استفاده از نمکدان سر سفره  : 4 سؤالدر 

 .دو بدهیدامتیاز  ،کندمی ممکن است استفاده  نادریا در موارد  کنداگر عنوان کند که هرگز از نمکدان سر سفره استفاده نمییک و امتیاز کند، می

بار یا بیشتر  دو هفتهعنوان کند که در  سالمنداگر ، پرسیده می شود کالباس یا سمبوسه یا پیتزاهای حاوی سوسیس،کالباس و پنیر پیتزای فراوان()انواع ساندویچ های آماده حاوی سوسیس یا درباره مصرف فست فود :5 سؤالدر 

ممکن است چند  در طول سالو یا  کندهرگز در طول یک ماه از فست فود استفاده نمیو اگر عنوان کند که یک  امتیازکند، بار مصرف می یک تا دوحدود . اگر عنوان کند که در ماه بدهید صفرامتیاز کند، فست فود مصرف می

 .دو بدهیدامتیاز ، نوبت محدود استفاده کند

 

کند، یک تا دوبار مصرف میحدود . اگر عنوان کند که در ماه بدهید صفرامتیاز کند، های گازدار مصرف میبار یا بیشتر نوشابه دو هفتهعنوان کند که در  سالمند، اگر پرسیده می شودهای گازدار درباره مصرف نوشابه : 6 سؤالدر 

 .دو بدهیدامتیاز ، ممکن است چند نوبت محدود استفاده کند در طول سالو یا  کندهای گازدار استفاده نمیاگر عنوان کند که هرگز در طول یک ماه از نوشابه یک وامتیاز 

 و های گیاهی مایع. اگر عنوان کند که تلفیقی از روغنبدهیدصفر امتیاز کند، های نیمه جامد، جامد یا حیوانی برای طبخ غذا استفاده میعنوان کند که فقط از روغن سالمند، اگر پرسیده می شود درباره روغن مصرفی : 7 سؤالدر 

 .دو بدهیدامتیاز کند، های گیاهی مایع معمولی و مخصوص سرخ کردنی برای طبخ غذا استفاده میو اگر عنوان کند که فقط از روغن یکامتیاز دهد، های نیمه جامد را برای طبخ غذا مورد استفاده قرار میروغن
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 سالمند را از نظر احتمال اختالالت تغذیه طبقه بندي كنید

  21الف: طبقه بندي سالمند با نمایه توده بدنی کمتر از 

  یکاز پرسشنامه شماره  7تا  0امتیاز و 21کمتر از نمایه توده بدنی  "سالمند با (MNA )"،  به سالمند و همراه وی تغذیه و فعالیت بدنی مناسب را آموزش  قرار می گیرد. "احتمال ابتال به سوء تغذیه"در طبقه مشکل

  .پزشک ارجاع غیر فوری دهیددهید و آنها را جهت شرکت در کالس های آموزشی تشویق کنید. سالمند را جهت بررسی های تکمیلی به 

  قرار می گیرد. به سالمند و همراه وی تغذیه مناسب و فعالیت بدنی را  "در معرض ابتال به سوء تغذیه"در طبقه در معرض مشکل  "یکاز پرسشنامه شماره  8 -11امتیاز  و 21نمایه توده بدنی کمتر از  "سالمند با

 ه رژیم غذایی مناسب، به کارشناس تغذیه ارجاع دهید. یصورت نیاز ارا سالمند را برای ارزیابی تکمیلی و در .های آموزشی تشویق کنیدآموزش داده و آنها را جهت شرکت در کالس 

 دهید آموزش را مناسب بدنی فعالیت و تغذیه وی همراه و سالمند قرار می گیرد. به "وضعیت تغذیه طبیعی"در طبقه فاقد مشکل  "یکاز پرسشنامه شماره  12 -14 امتیاز و 21نمایه توده بدنی کمتر از  " با سالمند.  
 

 و باالتر 21ب: طبقه بندي سالمند با نمایه توده بدنی 

  برای شرکت در کالس های آموزشی تشویق کنید.را آموزش دهید و سالمند  قرار می گیرد. "احتمال چاقی"در طبقه مشکل  " دواز پرسشنامه شماره  0 -14امتیاز  وو باالتر  30نمایه توده بدنی  "سالمند با 

 سالمند را جهت بررسی های تکمیلی به پزشک ارجاع دهید. 

 

  دهید و سپس برای آموزش  قرار می گیرد. سالمند را آموزش "اضافه وزن با عادات تغذیه ای نامطلوب"در طبقه در معرض مشکل  "دواز پرسشنامه شماره  0 - 6امتیاز  و 27 -9/29نمایه توده بدنی  "سالمند با

 به کارشناس تغذیه ارجاع دهید.  ،تخصصی تغذیه

 آموزش دهید. را سالمند قرار می گیرد.  "با عادات تغذیه ای متوسط تا مطلوب اضافه وزن"در طبقه در معرض مشکل  "دواز پرسشنامه شماره  7 -14 امتیاز و 27 -9/29نمایه توده بدنی  " با سالمند 

 

 قرار می گیرد. سالمند را آموزش تغذیه دهید.  "وزن طبیعی با عادات تغذیه ای نامطلوب"در طبقه فاقد مشکل  "دواز پرسشنامه شماره  0 -6 امتیاز و 21 -9/26نمایه توده بدنی " با سالمند 

 ه یقرار می گیرد. آموزش تغذیه را مطابق با بسته خدمتی به سالمند ارا "ن طبیعی با عادات تغذیه ای متوسطوز"در طبقه فاقد مشکل  "دواز پرسشنامه شماره  7 -13 و امتیاز 21 -9/26نمایه توده بدنی  " با سالمند

 نمایید.

 برای ادامه الگوی تغذیه مناسب تشویق کنید. سالمند را قرار می گیرد.  "وزن طبیعی با عادات تغذیه ای مطلوب"در طبقه فاقد مشکل  "دواز پرسشنامه شماره  14 و امتیاز 21 -9/26نمایه توده بدنی  " با سالمند 

 
 مداخالت آموزشی براي اصالح تغذیه سالمند 

 الغری سوء تغذیه به مبتال  یا در معرض ابتال  راهنمای تغذیه سالمند
 افزایش انرژی دریافتی 

  ،کشک، بستنی، حبوبات مثل عدس و...، شیربرنج و  میوه های تازه، خشک و پخته، انواع مغزها مثل بادام، گردو، فندق، لبنیات مثل شیر، ماست، پنیر،مصرف حداقل سه میان وعده غنی از پروتئین و انرژی  مانند تخم مر غ آب پز سفت، نان، خرما

 ؛فرنی

  ؛برای افزایش اشتهای سالمند ...  استفاده از انواع طعم دهنده ها مانند آبلیمو، ادویه، چاشنی و 

  ؛خوری روغن زیتون یا کانوال مصرف شود( )روزانه یک قاشق سوپو غذا مانند روغن زیتون همراه ساالد، سبزیمصرف روغن های مایع نباتی  

 )؛ رعایت تنوع غذایی در برنامه غذایی روزانه )استفاده از انواع گروه های غذایی 

  ؛سیب زمینی به همراه مواد پروتئینیبرنج و ماکارونی و نان سبوس دار و سنتی، استفاده بیشتر از گروه نان و غالت مثل انواع 

 ؛ استفاده از مواد مقوی و مغذی مثل گردو و پنیر در صبحانه ،صبحانه توجه بیشتر به وعده 

 مصرف ماهی؛ 
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  مصرف غالت سبوس دار و کاهش مصرف کربوهیدرات های ساده؛ 

 ؛غالت و حبوبات در ساالد و آش و سوپ و خوراك ها، استفاده از جوانه 

  ؛سبزیجات( و )نان و غالت( در برنامه غذایی روزانه(، )گروه غذایی )گوشت و حبوبات و تخم مرغ و مغزها(، )شیر و لبنیات(، )میوه پنجاستفاده از 

 مصرف چند لیوان آب میوه به جای آب معمولی به خصوص بعد از غذا به طور روزانه؛ 

 

 رفتار درمانی

 ؛کشیدن غذا در ظرف بزرگ تر  

 ؛جمع دوستان، اقوام یا خانوادهر میل کردن غذا د 

 ؛میل نکردن آب قبل از غذا و  یا همراه آن 

 ؛افزایش تعداد وعده های غذایی و کاهش حجم غذا در هر وعده  

 ؛غذا خوردن در محیط آرام و شاد 

 

  در معرض ابتال به چاقی یا چاقراهنمای تغذیه سالمند 
 کاهش انرژی دریافتی؛ 

 ؛به جای غذاهای سرخ شده و پر چرب مصرف غذاهای آب پز و تنوری  

 ؛کاهش مصرف مواد غذایی کنسرو شده مانند همبرگر، سوسیس و کالباس  

 ؛ترجیحاً مصرف میوه به جای آب میوه  

 ؛استفاده از نان سبوس دار به جای برنج و ماکارونی  

 ؛)حتی رژیمی(اجتناب از مصرف نوشابه های گاز دار شیرین  

  ؛چربمصرف شیر و لبنیات کم  

 ) ؛ استفاده از ماهی و مرغ بدون پوست به جای گوشت قرمز و اجتناب از مصرف گوشت های احشایی )دل، قلوه، کله پاچه و مغز 

 ؛غذاهای نشاسته ای مثل ماکارونی و سیب زمینی استفاده متعادل از  

 ) ؛محدود کردن مصرف زرده تخم مرغ )حداکثر سه عدد در هفته 

 مثل سس مایونز، انواع شیرینی ها و شکالت؛ پرانرژی حاوی مقادیر زیاد چربی وکربوهیدرات جتناب از مصرف غذاهایا 

 ؛استفاده از میوه و سبزیجات در میان وعده ها  

 ؛استفاده از روغن مایع به جای روغن جامد  

 آبلیمو به جای سس ساالد؛همراه غذا و استفاده از آب نارنج، سرکه و بدون سس ترجیحاً قبل از غذا یا  مصرف انواع ساالد 
 

 رفتار درمانی

 ؛کاهش در سرعت غذا خوردن و افزایش مدت جویدن غذا 

  ؛کشیدن غذا در ظرف کوچک ترو نوشیدن حداقل یک لیوان آب قبل از غذا  

  ؛)حتی رژیمی( مثل چیپس، شیرینی و نوشابه های گاز دار شیرینخریداری نکردن مواد غذایی چاق کننده  

  شرکت در کالس های ورزش؛  
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 فعالیت های بدنی
 است . 13مشابه با بخش فشارخون صفحه  کامالً

 

 پیگیري

 21پیگیری سالمند با نمایه توده بدنی کمتر از الف: 

 را ماهانه پیگیری کنید و به کارشناس تغذیه ارجاع دهید.بعد از ارجاع سالمند به کارشناس تغذیه توسط پزشک، سالمند  ،گرفتقرار  "احتمال ابتال به سوء تغذیه"چنانچه سالمند در طبقه  -

 را سه ماه بعد جهت ارجاع مجدد به کارشناس تغذیه پیگیری نمایید. پیگیری های بعدی را طبق نظر کارشناس تغذیه انجام دهید.  سالمند، گرفتقرار  "در معرض ابتال به سوء تغذیه"چنانچه سالمند در طبقه  -

 کنید.  تشویق بعد سال یک یا نشانه بروز صورت در مراجعه به را سالمند، قرار گرفت "وضعیت تغذیه طبیعی"قه ر طبچنانچه سالمند د -

 
 و باالتر 21پیگیری سالمند با نمایه توده بدنی ب : 

 ماهانه پیگیری کنید و به کارشناس تغذیه ارجاع دهید.بعد از ارجاع به کارشناس تغذیه توسط پزشک، سالمند را  قرار می گیرد،  "احتمال چاقی "چنانچه سالمند در طبقه  -

 

 پس از ارجاع به كارشناس تغذیه، پیگیری های بعدی را طبق نظر وی انجام دهید. ، گرفتقرار  "اضافه وزن با عادات تغذیه ای نامطلوب "چنانچه سالمند در طبقه  -

پیگیری كنید. در صورت برطرف نشدن مشکل سالمند طي دو دوره سه را دو دوره ی سه ماهه  سالمند ،گرفتقرار  "مطلوب اضافه وزن با عادات تغذیه ای متوسط تا "ر طبقه چنانچه سالمند د -

 انجام دهید.  وی را به كارشناس تغذیه ارجاع داده و پیگیری بعدی را طبق نظر اوماهه، 

 

 اورا دو دوره )هر سه ماه یکبار( پیگیری كنید. در صورت برطرف نشدن مشکل سالمند طي دو دوره سه ماهه،  سالمند ،قرار گرفت "وزن طبیعی با عادات تغذیه ای متوسط "ر طبقه چنانچه سالمند د -

 انجام دهید.  ویرا به كارشناس تغذیه ارجاع داده و پیگیری بعدی را طبق نظر 

 ماه بعد پیگیری نموده و مورد ارزیابي مجدد قرار دهید. ششرا  سالمند ،گرفتقرار  "وزن طبیعی با عادات تغذیه ای متوسط "ر طبقه چنانچه سالمند د -

 برای مراجعه مجدد یک سال بعد تشویق كنید.را  سالمند ،قرار گرفت "وزن طبیعی با عادات تغذیه ای مطلوب "ر طبقه چنانچه سالمند د -

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


