
 

 

 بود، بیمار باید مشاوره تغذیه شود "بله"در صورتی که پاسخ هر کدام از سواالت فوق  

است شود که موارد را * در صورتی که کودك مبتال به بی اشتهایی است و یا در طول بستري تمایل به مصرف غذا ندارد باید از سرپرستار بخش درخو

 به اطالع کارشناس تغذیه برساند

 نام و نام خانوادگی، سمت و امضاء تکمیل کننده فرم                              

 

 بستري ترخیص کودکان  وضعیت تغذيه اي زمان

 وزن موقع ترخیص: تاریخ ترخیص:

Z Score  ترخیص: زمانقد وزن براي 

 است؟   -2از کمتر  ترخیصقد بیمار هنکام وزن براي    Z-scoreآیا   

 است؟   +2 از بیشتر ترخیصوزن براي قد بیمار هنکام    Z-scoreآیا   

                 نام و نام خانوادگی، سمت و امضاء تکمیل کننده فرم                                                                                  

 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی   

Ministry of Health & Medical Education 
 :University of Medical Science      دانشگاه علوم پزشکی: 

 :Medical Center   : درمانی آموزشی مرکز

 در بیمارستانبستري ماه  1-60 کودکانفرم ارزيابی اولیه تغذيه اي 

Primary Nutritional Assessment for Children 1 - 60 months of age 

 Attending پزشك معالج: :Ward :بخش :Name نام: :Family Name انوادگی:خنام 

Physician: 

 :Room اتاق:
 تاريخ پذيرش: :Date of Birth تاريخ تولد: :Father's Name نام پدر:

 

Date of 

Admission: 

 :Bed :تخت 

 :     (month)سن 

 

 /:        (cm)قد پسر  جنس:   دختر

 

 

    /      :(kg)وزن  /:    (cm)دورسر

 Z-score  هنگام بستري:َوزن براي قد 

 

 

 

 بله
 

 خیر

   است؟    -2از کام بستري کمتر وزن براي قد بیمار هن Z-scoreآیا    1

   است؟   2بستري بیشتر از  زمانوزن براي قد بیمار Z-score آیا     2

   ؟% داشته است 10کاهش وزن بیشتر از  هاي اخیر ماه طیآیا بیمار  3

   داشته است؟ثابت وزن هاي اخیر ماه  طیآیا بیمار  4

   *؟می باشد )مانند تب، تهوع یا استفراغ شدید(آیا بیمار دچار بی اشتهایی یا کاهش مصرف غذا به دالیلی  5

   یا بیماري هاي مزمن می باشد؟ به بدخیمیآیا بیمار کاندید عمل جراحی ماژور و یا مبتال  6
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 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

Ministry of Health & Medical Education 
 :University of Medical Science                          زشکی:پدانشگاه علوم 

 Medical Center   : درمانی آموزشی مرکز

 ستاندر بیماربستري  سال 5-19 و نوجوانان کودکانفرم ارزيابی اولیه تغذيه اي 

Primary Nutritional Assessment for Children 5-19 years of age 

 

 بود، بیمار باید مشاوره  تغذیه شود. "بله"ر صورتی که پاسخ هر کدام از سواالت فوق د  

را در صورتی که کودك مبتال به بی اشتهایی است و یا در طول بستري تمایل به مصرف غذا ندارد باید از سرپرستار بخش درخواست شود که موارد * 

 به اطالع کارشناس تغذیه برساند

 
 

 دگی، سمت و امضاء تکمیل کننده فرم                نام و نام خانوا

 

 سال 5-19وضعیت تغذيه اي زمان ترخیص کودکان و نوجوانان 

 ترخیص: زمان BMI                                                    وزن موقع ترخیص:   تاریخ ترخیص:

 است؟   -2کمتر از   ترخیصبیمار هنکام    BMI Z-scoreآیا 

 است؟   +2بیشتر از   ترخیصبیمار هنکام    BMI Z-scoreآیا 

                                                                    

 نام و نام خانوادگی، سمت و امضاء تکمیل کننده فرم

 :Physician پزشك معالج: :Ward :بخش :Name نام: :Family Name انوادگی:خنام 

 :Room اتاق:
 تاريخ پذيرش: :Date of Birth تاريخ تولد: :Father's Name نام پدر:

 

Date of Admission: 

 
 :Bed :تخت

 /:  (cm)قد پسردختر  جنس:  /:     (y)سن 

 
 

       /:(kg)وزن 

 
Z-score نمایه توده بدنی :/ 

  

 بله

 

 خیر

   است؟   -2از ام بستري کمتر گبیمار هن نمایه توده بدنی   Z-scoreا   آی 1

   ؟+ است2از بیشتر ام بستري گهننمایه توده بدنی   Z-scoreآیا  2

   % داشته است؟10کاهش وزن بیشتر از  هاي اخیر ماهطی آیا بیمار  3

   *؟می باشدتهوع یا استفراغ شدید(  آیا بیمار دچار بی اشتهایی یا کاهش مصرف غذا به هر دلیل )مانند تب، 4

   یا بیماري هاي مزمن می باشد؟ به بدخیمیآیا بیمار کاندید عمل جراحی ماژور و یا مبتال  5
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 سال 19تا  5براي سن دختران  نمايه توده بدنينمودار 

 

 سال 19تا  5براي سن پسران  بدني نمودار نمايه توده
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 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 :University of Medical Scienceدانشگاه علوم پزشکی:             

 :Medical Center         : درمانی آموزشی پزشکی مرکز

 تغذيه ويژه کارشناس -( ماه 1-60) فرم ارزيابی تخصصی و مراقبت تغذيه اي کودکان بستري

Professional Nutrition Assessment Form for Children 1-60 months 
 :Attending Physician پزشك معالج: :Ward :بخش :Name نام: :Family Name انوادگی:خنام 

 تاريخ پذيرش: :Date of Birth تاريخ تولد: :Father Name نام پدر: :Room اتاق:

 

Date of Admission: 

 

 :Bed :تخت

 پسر  دختر               جنس:        (:ماهسن )به 

 شغل مادر: شغل پدر:

 تعداد فرزندان خانواده: تعداد افراد خانواده:                           

     □NPO □          Po□           TPN□         EN□             PPN نحوه تغذیه بنا بر توصیه پزشك معالج:                                                                 کنونی بر اساس نظر پزشك معالج :                  علت بستري

   

                                                                                                                                                                                                توع مکمل هاي مورد استفاده :                                                                                                   نوع:         خیر بلی      سابقه حساسیت  غذایی یا دارویی:

        اطالعات شاخص هاي تن سنجی :

         weight                                                             زن هنگام پذیرش )کیلوگرم(     و

         

                                Height                                                       قد هنگام پذیرش )سانتیمتر(: 

                    

Z Score  اندازه دور وسط بازو  براي سن :   وزن براي قد(MUAC): 

 بد             متوسط              وب      خ               مادر: )نسبت به شیر يا غذا(  بنا به اظهارات کودکاشتهاي 

 :بیماري زمینه اي 

 علل سوء تغذيه حاد:  

کاهش  دریافت غذایی در طول چند روز قبل از   ز طی دو تا سه روز گذشته                استفراغ بیشتر از سه بار در رو  بار در روز طی دو تا سه روز گذشته                    5اسهال بیشتر از  

 بستري

           :عللسایر             ژیم غذایی خاص  قبل از بستري داشته است        داشتن ر   

The Laboratory Test Needed for Follow up          ري: براي پیگی الزمآزمايش هاي 

 سوء تغذیه مزمن سوء تغذیه حاد                                        طبقه بندي سوء تغذيه بر اساس بررسی وضعیت موجود بیمار:                       

 مکمل:                                                                                      :انرژي:                                                                           پروتئین   نیاز هاي تغذيه اي:      

 رژيم غذايی:

 

 

 توصیه هاي تغذيه اي به همراه )مادر( بیمار:

 

 

 و امضاء مشاور تغذيه: وادگی، مهرنام ونام خان

Dietitians’ Name /Signature/Stamp      

                                                                                           Date of Form Filling تاريخ تکمیل فرم:     

 نام ونام خانوادگی، مهر و امضاء پزشك معالج:

Pediatrician  s’ Name /Signature/Stamp                   

                                                     Date of Form Approving   تاريخ رؤيت فرم تکمیل شده
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 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 :University of Medical Scienceدانشگاه علوم پزشکی:             

 :Medical Center         : درمانی آموزشی پزشکی مرکز

 ويژه کارشناس تغذيه -سال(  5-19) فرم ارزيابی تخصصی و مراقبت تغذيه اي کودکان و نوجوانان بستري

Nutrition Assessment Form for Children 5 – 19 y   
 :Attending Physician عالج:پزشك م :Ward :بخش :Name نام: :Family Name انوادگی:خنام 

 :Room اتاق:
 تاريخ پذيرش: :Date of Birth تاريخ تولد: :Father Name نام پدر:

 

Date of Admission: 

 
 :Bed :تخت

 

 

 پسر  دختر               جنس:        سن )به سال(:

 شغل مادر: شغل پدر:

 تعداد فرزندان خانواده: تعداد افراد خانواده:                           

     □NPO □          Po□           TPN□         EN□             PPN نحوه تغذیه بنا بر توصیه پزشك معالج: کنونی بر اساس نظر پزشك معالج :                                                                                  علت بستري

   

                                                                                                                                                                                                        توع مکمل هاي مورد استفاده :                                                                                           نوع:         خیر بلی      سابقه حساسیت  غذایی یا دارویی:

        اطالعات شاخص هاي تن سنجی :

         weight                                                             وگرم(     زن هنگام پذیرش )کیلو

         

                                Height                                                       قد هنگام پذیرش )سانتیمتر(: 

                    

  نمایه توده بدنی:                                               Z Score   نمایه توده بدنی:

 بد متوسط          خوب              مادر: بنا به اظهارات بیماراشتهاي 

 :بیماري زمینه اي 

 

 علل سوء تغذيه حاد:  

کاهش  دریافت غذایی در طول چند روز قبل از   استفراغ بیشتر از سه بار در روز طی دو تا سه روز گذشته                  بار در روز طی دو تا سه روز گذشته                    5اسهال بیشتر از  

 بستري

 غذایی خاص  قبل از بستري داشته است                  ژیم داشتن ر   

The Laboratory Test Needed for Follow up          براي پیگیري:  الزمآزمايش هاي 

 سوء تغذیه مزمن سوء تغذیه حاد                                        طبقه بندي سوء تغذيه بر اساس بررسی وضعیت موجود بیمار:                       

 مکمل:                                                                                      :پروتئین                                                                     نیاز هاي تغذيه اي:         انرژي:      

 رژيم غذايی:

 

 توصیه هاي تغذيه اي به همراه )مادر( بیمار:

 

 

 اء مشاور تغذيه:و امض نام ونام خانوادگی، مهر

Dietitians’ Name /Signature/Stamp      

                                                                                           Date of Form Filling تاريخ تکمیل فرم:     

 نام ونام خانوادگی، مهر و امضاء پزشك معالج:

Pediatrician  s’ Name /Signature/Stamp                   

                                                     Date of Form Approving   تاريخ رؤيت فرم تکمیل شده
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 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 :University of Medical Scienceدانشگاه علوم پزشکی:             

 :Medical Center         : درمانی آموزشی پزشکی مرکز

 

ويژه کارشناس تغذيه

Nutritional Status Follow up Form 

 Family انوادگی:خنام 
Name: 

 :بخش :Name نام:
Ward: 

 اتاق:
Room: 

 :تخت
Bed: 

 Attending پزشك معالج:
Physician: 

 Father نام پدر:
Name: 

 Date of تاریخ پذیرش:  :Date of Birth تاریخ تولد:
admission: 

        

 شاخص                       
Index 

 
 
 

 نوبت پیگیري
(Date of Follow 

up) 

 وزن

(Kg) 

Weight 

محیط د ور 

 بازو

(Cm) 
 

MUAC 

نتیجه 

 آزمايشات

 مورد نیاز

 
Laboratory 
test results 

 ادم

/+(-) 
 

Edema 

 نحوه تغذيه

 
Intake 
Route 

(EN-
TPN-PO-

NPO) 

وضعیت 

 اشتها

)ضعیف/ 

متوسط/ 

 خوب(

Appetite 
Status 

مکمل هاي 

غذايی 

 پیشنهادي

 
Recommended 

supplement 

رژيم غذايی 

 پیشنهادي

 
Recommende

d diet 

مهر و امضا 

 مشاور تغذيه
Dietitians’ 
signature 
and stamp 

     پیگیري اول    تاريخ 
First Follow up 

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

         

 

 

 پیگیري دومتاريخ 
Second Follow up 

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

         

 

 

 سومپیگیري تاريخ 
Third Follow up 

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

         

 

 

 خیر        ژیم غذایی تنظیم شده در بیمارستان دارد؟    بلیآیا پس از ترخیص نیاز به ادامه رعایت ر زمان ترخیص

 

                                        Date of Discharge : خیصتاريخ تر                                    Dietitians’ Name /Signature/Stampو امضاء مشاور تغذيه وادگی، مهرنام ونام خان

                                      

 

 

 

 



7 
 

 

 

 


