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امکان  و گردیدهپیامدهای بالینی سوء منجر به که  بیماران با شرایط بحرانی در تغذیه ایبرای تعیین خطر Nutric امتیاز

 1که در جدول  می باشد یریمتغ 6بر اساس  11تا  1 یازهایامت .، طراحی شده استدارندبا تغذیه درمانی تهاجمی  اصالح

 .  مشاهده فرمایید 3و  2در جداول را میتوانید  یده ازیامت یچگونگ. داده شده است حیتوض

 Nutric Scoreمتغيرهاي : 1جدول 

 امتياز دامنه متغير

 سن
05< 5 
50<-05 1 

50 2 

APACHE II 

10< 5 
25<-10 1 

22-25 2 

22 3 

SOFA 
6< 5 
15<-6 1 

15 2 

 5 5-1 هاي همراه تعداد بيماري

2 1 
 از بيمارستان تاتعداد روزهاي بستري 

 بخش مراقبت هاي ویژه پذیرش در 

1<-5 5 

1 1 

 6-اینترلوکین 
055<-5 5 

055 1 
 : 6ILدر صورت وجود  Nutric Scoreسيستم امتيازدهي : 2جدول 

 توضيحات بندي دسته جمع امتيازها

تهویه مرگ و مير، )مرتبط با پيامدهاي باليني بدتر  - امتياز باال 15-6

 (مکانيکي

 اي تهاجمي درمان تغذیه از ادیاحتمال ز هاین بيماران ب -

 .برند مي سود

 .  است پایينسوء تغذیه  این بيماران خطردر - امتياز پایين 0-5

IL 6در صورت عدم وجود  Nutric Scoreسيستم امتيازدهي : 3جدول 
*: 

 توضيحات بندي دسته جمع امتيازها

تهویه مرگ و مير، )مرتبط با پيامدهاي باليني بدتر  - امتياز باال 9-0

 (مکانيکي

 تهاجمي   اي تغذیه درمانازاحتمال زیاد ه ب این بيماران  -

 .برند ميسود 

 .است پایين سوء تغذیه این بيماران خطر در- امتياز پایين 0-5

 

پیش بینی  درزیرا نشان داده شده که . به صورت معمول در دسترس نباشد، عدم استفاده از آن قابل قبول است 6-در صورتیکه اینترلوکین *

 .می کندن چندانیکمک  Nutric Scoreکلی 
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 خیر  بله                          :بیماری های همراه
 .مربوط را عالمت بزنید در صورتیکه پاسخ مثبت است، همه موارد

 
  قلبي

 آنژین 
 آریتمی 
 (یا بیماری قلبی)  نارسایی احتقانی قلب 
 سکته قلبی 
  ای بیماری دریچه 

  عروقي
  (گذرای ایسکمی سکته مغزی یا حمالت)بیماری عروق مغزی 
  باال خون فشار 
  شلیبیماری عروق محیطی یا 

  ريوي
 آسم 
  بیماری انسدادی مزمن ریوی(COPDآمفیزم ،) 

  عصبي
 زوال عقل 

  (پاراپلژی)همی پلژی 
  (ز، پارکینسونورکلمولتیپل اس)بیماری عصبی 

  غدد درون ريز          
  دیابت نوعI  و نوعII 

 ها ارگان آسیب دیابت به همراه 
  چاقی یاBMI  (مجذور قد به متر/ وزن به کیلوگرم)  35باالی 

  كليوي
 شدید کلیویمتوسط یا  بیماری  

  گوارشي
  (یا ریفالکس فتق)بیماری گوارشی 
 خونریزی گوارشی 
 بیماری التهابی روده 
 بیماری کبدی خفیف 
 بیماری کبدی متوسط یا شدید 
  معدهبیماری زخم 

  ايمني/ سرطان          
 ایدز 
 هر نوع تومور 
 سرطان خون 
 لنفوم 
 تومور متاستاز دهنده 

  رواني
  هراساضطراب یا اختالل 
 افسردگی 

  اسکلتي-عضالني         
  (روماتوئید یا استئوآرتریت)آرتریت 
 بیماری بافت همبند 
  (یا درد کمر شدید و مزمن ی تنگی نخاعبیماری کمر یا  )ای  دیسک بین مهرهتحلیل برنده بیماری 
 پوکی استخوان 

  موادمصرف 
  یا تاریخچه  نوشیدن زیاد مصرف زیاد الکل 
 در حال حاضر  سیگاری بودن 
  سابقه سوء مصرف مواد 

  ساير موارد
  (سمعک سخت شنیدن حتی با وجود)اختالل شنوایی 
  (تحلیل لکه زردکاتاراکت، گلوکوم، )اختالل بینایی 

 

 


