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 دستورالعمل شاخص هاي تغذيه اي مادران باردار

تعداد كل مادران باردار نوشته مي شود :تعداد كل  مادران باردار  

.تعداد كل مادران زايمان كرده نوشته مي شود: تعداد كل مادران زايمان كرده  

  ):BMI(وضعيت تغذيه مادر در شروع بارداري بر حسب نمايه توده بدني  -1

بوده اند   )≤BMI 30(و چاق )  =25BMI -9/29(، اضافه وزن)=5/18BMI -9/24(، طبيعي)>5/18BMI(تعداد مادران باردار كه در شروع باردار كم وزن در صورت كسر  -

  .قابل دسترسي است 1نوشته مي شود كه از فرم مراقبت هاي بارداري بخش 

  .در مخرج كسر نيز تعداد كل مادران باردار نوشته مي شود -

  ):BMI(وضعيت تغذيه مادر در پايان بارداري بر حسب نمايه توده بدني   - 2

  .ته اند نوشته مي شوددر صورت كسر تعداد مادران زايمان كرده بر حسب اينكه در پايان بارداري بر اساس وزن توصيه شده كمتر، زيادتر و يا وزن گيري مطلوب داش -

وزن بگيرد حال اگر مادر در همين محدوده وزن گرفته باشد  7 – 5/11شروع كرده است  طبق راهنماي وزن گيري دوران بارداري بايد  مثال مادر بارداري كه با اضافه وزن بارداري را

حد  گرفته باشد كمتر ازكيلو گرم وزن  7وزن گرفته است و اگر كمتر از بيشتر از حد مطلوب توصيه شده گيلو گرم وزن گرفته باشد  5/11وزن گيري مطلوب داشته است اگر بيش از 

  .كه از نمودار وزن گيري مادر باردار قابل دسترسي است توصيه شده وزن گرفته است مطلوب

  .در مخرج كسر تعداد مادران زايمان كرده نوشته مي شود -
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 شاخص نام شاخص تعريف شاخص نحوه محاسبه

ف
دي
 ر

شروع  نسبت مادران باردار كه در

  بارداري كم وزن بوده اند

شيوع كم وزني 

)5/18BMI<(  در شروع

  بارداري
وضعيت تغذيه 

مادر در شروع 

بارداري بر 

حسب نمايه 

توده بدني 

)BMI(  

1  

شروع  درنسبت مادران باردار كه 

  .داشته اندطبيعي  وزنبارداري 

 -9/24(ميزان وزن طبيعي

5/18BMI= ( در شروع

  بارداري

شروع  نسبت مادران باردار كه در

  بارداري اضافه وزن داشته اند

 -9/29(شيوع اضافه وزن 

25BMI=  ( در شروع

 بارداري 

شروع  نسبت مادران كه در

    بارداري چاق بوده اند

 )≤BMI 30(شيوع چاقي 

 در شروع بارداري

كه  زايمان كردهنسبت مادران 

بارداري وزن گيري  پاياندر 

  مطلوب داشته اند

مطلوب  ميزان وزن گيري

مادران باردار بر حسب نمايه 

  )BMI(توده بدني 
وضعيت تغذيه 

پايان  مادر در

بارداري بر 

حسب نمايه 

توده بدني 

)BMI(  

2  

	 كه  زايمان كردهنسبت مادران 

بارداري وزن گيري  پاياندر 

كمتر از مقادير توصيه شده  

 داشته اند

شيوع وزن گيري كمتر از 

حد مطلوب در مادران باردار 

حسب نمايه توده بدني بر 

)BMI(  

	 كه  زايمان كرده نسبت مادران

بارداري وزن گيري  پاياندر 

شده   بيشتر از مقادير توصيه

   داشته اند

شيوع وزن گيري بيشتر از 

حد مطلوب در مادران باردار 

بر حسب نمايه توده بدني 

)BMI( 
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