معاونت ردمان

دبیرخانه شورای راهبردی تدوین راهنماهای سالمت

شناسناهم و استاندارد خدمت
تغذهي ردماني و مشاوره تغذهي

بس
رد بيماران تری مبتال هب دمانس



زمستان 1398

تنظیم و تدوین:
دکتر بهشته النگ دکترای تخصصی تغذیه  ،پزشک متخصص اطفال عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی
دکتر شیما جزایری پزشک متخصص تغذیه عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
دکتر محمدجواد حسین زاده پزشک متخصص تغذیه ،عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکترحسین خادم حقیقیان دکترای تخصصی تغذیه عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
دکتر مهدی شادنوش پزشک متخصص تغذیه ،عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی
دکتر بهنام شریعتی پزشک متخصص اعصاب و روان عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
دکتر محمد صفریان پزشک متخصص تغذیه عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
دکتر مهشید فروغان پزشک متخصص اعصاب و روان عضو هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
دکتر غالمرضا محمدی فارسانی پزشک متخصص تغذیه عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر جالل الدین میرزای رزاز پزشک متخصص تغذیه عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دکتر محمدرضا وفا دکترای تخصصی تغذیه عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
دکتر لیال کمال زاده پزشک متخصص اعصاب و روان عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
دکتر محمد محمودی پزشک متخصص طب سالمندان ،کارشناس گروه درمان بیماری های غیر واگیر مرکز مدیریت پیوند و
درمان بیماریها
دکتر جمشید کرمانچی پزشک ،دکترای تخصصی مدیریت بیمارستانی ،معاون مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریها
دکتر پریسا ترابی پزشک  ،معاون دفتر بهبود تغذیه جامعه معاونت بهداشت
دکتر نسرین بیات پزشک ،رئیس گروه درمان بیماری های غیرواگیر مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریها
شیرین میرآخورلو کارشناس گروه درمان بیماری های غیرواگیر مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریها
با تشکر از دکتر سید کاظم ملکوتی پزشک متخصص اعصاب و روان عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
مشاور :دکتر مریم خیری متخصص پزشکی اجتماعی

تحت نظارت فنی:
مرکز مدیریت پیوند ودرمان بیماری ها
گروه استانداردسازی و تدوین راهنماهای سالمت
دفتر ارزیابی فن آوری ،استانداردسازی و تعرفه سالمت
دکتر عبدالخالق کشاورزی  ،فرانک ندرخانی ،دکتر مریم خیری

مقدمه:
دمانس ،سندروم باليني است که با تخریب پيش رونده عملکردهای شناختي شامل کاهش حافظه و اختالل در حداقل یکي دیگر از حيطه
های شناختي مانند زبان و عملکرد اجرایي مشخص مي شود .در سراسر دنيا بيش از  50ميليون نفر مبتال به دمانس هستند و هر سال
نزدیک  10ميليون مورد جدید شناسایي مي شود .دمانس یکي از علل مهم ناتواني و وابستگي در سالمندان مي باشد ( .)1بيماران مبتال به
دمانس از مراحل اوليه بيماری ،در معرض خطر کاهش وزن هستند و با پيشرفت بيماری شيوع مشکالت تغذیه ای افزایش یافته و باعث
تسریع روند کاهش قوای فيزیکي و شناختي و افزایش مرگ و مير مي گردد .همچنين برخي کمبودهای تغذیه ای در سبب شناسي این
بيماری نقش دارند که بدیهي است شناسایي و کنترل آنها ميتواند در مدیریت بيماری نقش داشته باشد ( .)2استاندارد حاضر با هدف
غربالگری ،تشخيص و مدیریت مشکالت تغذیه ای در بيماران بستری مبتال به دمانس جهت استفاده کارشناسان تغذیه نگارش شده است.
الف) عنوان دقیق خدمت مورد بررسی (فارسی و التین) به همراه کد ملی:
مشاوره و تدبير تغذیه ای برای بيماران بستری شامل گرفتن شرح حال و بررسي تاریخچه سالمت (ثبت اطالعات فردی ،سوابق بيماری
ها ،سوابق مصرف داروها ،شيوه زندگي و آلرژی ها و عدم تحمل غذایي( درخواست ،بررسي و ثبت عالئم باليني مرتبط با تغذیه ،بررسي
و تفسير نتایج آزمایشگاهي و بررسي پرسشنامه تغذیه (ثبت عادات غذایي) و انجام مداخالت و توصيه های تغذیه ای هر دوره بستری.
کد ملي بيماری901710
استاندارد حاضر در خصوص تغذيه درماني و مشاوره تغذيه در بيماران بستری مبتال به دمانس مي باشد.
Nutrition and Diet Therapy in hospitalized patients with dementia
ب) تعریف و تشریح خدمت مورد بررسی :
این خدمت به منظور غربالگری ،تشخيص و مدیریت مشکالت تغذیه ای در بيماران بستری مبتال به دمانس انجام مي شود.

ج) اقدامات یا پروسیجرهای ضروری جهت درمان بیماری:


ارزیابی قبل از انجام پروسیجر

ابتدا الزم است فرم ارزیابي وضعيت تغذیه ای بر اساس "فرم اوليه ارزیابي پرستار از بيمار" توسط پرستار تکميل گردد( .)3در صورت
پاسخ مثبت به هریک از سواالت فرم غربالگری اوليه تکميل شده توسط پرستار (پيوست  ،)5با اطالع رساني پرستار به پزشک معالج،
بيمار به کارشناس تغذیه ارجاع داده شود.


ارزیابی حین انجام پروسیجر

ارزیابي کامل تغذیه به شرح زیر انجام شود و در فرم "ارزیابي تخصصي و مراقبت تغذیه ای بزرگساالن" ( )3مستندسازی انجام شود
(:)9-4

-

شرح حال (از مراقب مطلع بيمار پرسش شود) :
 oارزیابي دریافت غذا با استفاده از پرسشنامه یاد آمد  24ساعت خوراک و پرسش در مورد دریافت گروههای غذایي و منابع
اسيدهای چرب امگا 3-و ( Plate Ratingپيوست )1
 oبررسي دریافت مکملها
 oبررسي ميزات تغييرات وزن
 oارزیابي مشکالت دستگاه گوارش (تهوع ،استفراغ ،اسهال ،رفالکس ،یبوست ،بي اشتهایي ،اختالل بلع ،مشکالت دهاني)
 oارزیابي رفتار غذاخوردن با استفاده از پرسشنامه ادینبرگ (پيوست  )2و غربالگری عالئم دیس فاژی (احساس خفگي ،سرفه،
خشونت صدا ،تاخير در بلع ،آبریزش از دهان)
( Intake/Output oميزان دریافت موادغذایي و مایعات  /ميزان دفع مدفوع وادرار)
 oبررسي سایر دستگاههای بدن

-

اندازه گيريهای تن سنجي
 oقد و وزن و محاسبه ) BMI (Body Mass Indexزیرنویس شود:

اندازه گيری دور ساق ،محيط دور بازو و در صورت امکان چربي زیر جلدی ،توده عضالني ،ادم ،قدرت و عملکرد عضالني
-

آزمايشات بيوشيمايي

آزمایشات زیر بر اساس نتایج موجود در پرونده بيمار ( :در صورتيکه این آزمایشات قبال برای بيمار انجام شده است ،نيازی به ارزیابي
مجدد نمي باشد).
CBC/diff , Na, K , BUN, Creatinine, FBS, 25(OH) Vit D, Fulic Acid,
 oاندازه گيری سطوح سرمي ( Vit. B12در صورتي که بيمار دریک ماه گذشته تزریق نکرده باشد)
 oانجام سایر آزمایشات با توجه به عالئم باليني بيمار و برحسب نياز و موجود نبودن در پرونده بيمار پيشنهاد مي شود.
 oدر صورتي که سوء تغذیه پروتئين انرژی  )PEM( Protein Energy Malnutritionتشخيص داده شد (بر اساس پيوست
 )3اقدامات زیر انجام شود ( )8-9و در فرم "ارزیابي تخصصي و مراقبت تغذیه ای بزرگساالن" مستندسازی انجام شود:
 -1تعيين انرژی مورد نياز:
 oمحاسبه:
-

در صورتي که 32-38 kcal/kg : BMI ≤ 21

-

در صورتي که 24-25 kcal/kg : BMI > 21

 oدر صورت وجود کالریمتری غير مستقيم :با در نظر گرفتن ميزان دریافت انرژی
(Resting Energy Expendituse × Physical activity level) REE × PAL

 -2تعيين پروتئين مورد نياز:
 oمحاسبه:
-

در صورتي که ( eGFR>30پيوست 1.2-1.5 gr/kg : )4

-

در صورتي که 0.8 gr/kg : eGFR <30

 -3چربي  %35-25انرژی مورد نياز
 -4کربوهيدرات %65-45 :انرژی مورد نياز
 -5مایعات 1ml/kcal :یا  30ml/kgدرصورت عملکرد نرمال و در صورتيکه بيمار قادر به دریافت دهاني است :
 دریافت مکمل های تغذیه ای خوراکي (فرموالهای کامل مانند انتراميل ،ميالتک ،انشور ،گلوسرنا و  )...حداقل  400کيلوکالریدر روز عالوه بر دریافتهای موجود ،حاوی حداقل  20گرم پروتيئن با دانسيته 1.5 kcal/cc
 در صورتي که بيمار قادر با دریافت دهاني به ميزان کافي نيست ،به استاندارد تغذیه انترال و پرانترال مراجعه شود. -6دریافت مکمل مولتي ویتامين مينرال که حاوی ریز مغذیها به اندازه  )Dietary Allowance Recommended( RDAباشد.
 -7دریافت مکمل اسيدهای چرب امگا 3-در صورتي که دریافت غذایي آن پایين است( .به ميزان  500 -200ميلي گرم  EPAدر روز)
و با توجه به داروهای مصرفي بيمار
 -8محاسبه اسموالليته سرم و توجه به دریافت مایعات
-

)Serum Osmolality = (2 x (Na + K)) + (BUN / 2.8) + (glucose / 18
در صورتي که در نتایج آزمایشات کوباالمين و اسيد فوليک غير طبيعي باشد اقدامات زیر انجام شود ( )10و در فرم "ارزیابي
تخصصي و مراقبت تغذیه ای بزرگساالن" ( )3مستندسازی انجام شود:

 -1در صورتي که Serum B12< 200 pgr/mL
-

روزانه یک عدد قرص ویتامين  B12حاوی  1000ميکروگرم تا یک ماه تجویز شود و آزمایش مجدد انجام شود و سپس
براساس اتيولوژی کمبود ،اقدامات بعدی انجام شود .یا

-

هفته ای یک عدد آمپول ویتامين  B12حاوی  1000ميکروگرم تا چهار هفته تجویز شود و سپس براساس اتيولوژی کمبود،
اقدامات بعدی انجام شود.

 -2در صورتي که Serum Folate < 2 ng/mL
-

روزانه یک عدد قرص اسيد فوليک حاوی  1000ميکروگرم یک ماه تجویز شود و آزمایش مجدد انجام شود و سپس براساس
اتيولوژی کمبود اقدامات بعدی انجام شود.

-

در صورت وجود مشکل در بلع ،تغيير در رژیم غذایي و پيشنهاد برای ارجاع به گفتار درمانگر داده شود( .به استاندارد دیسفاژی
رجوع شود)

-

در صورت وجود مشکل رفتاری در غذا خوردن (پيوست  ،)2با توجه به علت ،مداخله الزم انجام شود و آموزش الزم به
مراقب بيمار داده شود( .پيوست )5



ارزیابی بعد از انجام پروسیجر

ارزیابي دریافت غذایي و مکملها ،اندازه گيریهای انتروپومتریک و آزمایشات بيوشميایي (در صورت لزوم) انجام شود و در فرم پيگيری
وضعيت تغذیه بيمار بزرگسال ثبت شود.


کنترل عوارض جانبی انجام پروسیجر

ممکن است سندروم  Refeedingدر افراد با سوء تغذیه شدید ایجاد شود (به مبحث سندروم  Refeedingدر استاندارد تغذیه انترال
و پرانترال مراجعه شود ).برای پيشگيری و کنترل موارد زیر انجام شود (:)11
 oافزایش تدریجي انرژی دریافتي
 oدریافت تيامين  300 -200ميلي گرم در ابتدا و سایر گروههای ویتامين  Bو امالح
 oاندازه گيری  K, Mg, P, Caو قند خون

د ) تواتر ارائه خدمت
د )1-تعداد دفعات مورد نیاز
تعداد دفعات بسته به وضعيت بيمار ،درخواست پزشک و یا تغيير شرایط باليني بيمار تعيين مي شود.
د )2-فواصل انجام
-

ویزیت اول در ابتدا و سپس در بخش مراقبتهای ویژه هر  3تا  5روز و در سایر بخشها بصورت هفتگي

-

فواصل ممکن است بسته به درخواست پزشک و یا تغيير شرایط باليني بيمار افزایش یابد.

ه) افراد صاحب صالحیت جهت تجویز ( )Orderخدمت مربوطه و استاندارد تجویز:
کليه پزشکان

و) افراد صاحب صالحیت جهت ارائه خدمت مربوطه:
-

کارشناس تغذیه

-

کارشناسي ارشد تغذیه یا دکترای تخصصي تغذیه دارای شماره نظام تغذیه

-

 MD.PhDتغذیه

ز) عنوان و سطح تخصص های مورد نیاز (استاندارد) برای سایر اعضای تیم ارائه کننده خدمت:
تعداد موردنیاز به طور

میزان

سابقه کار و یا دوره

استاندارد به ازای

تحصیالت

آموزشی مصوب در

ارائه هر خدمت

مورد نیاز

صورت لزوم

تخصص

--

ارجاع بيمار و تجويز مشاوره

ليسانس

--

انجام ارزيابي اوليه ،پيگيری
مشاوره و اجرای دستورات

ردیف

عنوان تخصص

1

پزشک متخصص

يک نفر

2

پرستار

يک نفر

نقش در فرایند ارائه
خدمت

ح) استانداردهای فضای فیزیکی و مکان ارائه خدمت:
بخشهای بستری بر اساس استانداردهای ابالغي وزارت بهداشت.

ط) تجهیزات پزشکی سرمایه ای به ازای هر خدمت:
تعداد خدمات

متوسط زمان

امکان استفاده همزمان

قابل ارایه در

کاربری به ازا هر

جهت ارایه خدمات

واحد زمان

خدمت

مشابه و یا سایر خدمات

 60ثانيه

خير
بلي
خير

عنوان

کاربرد در فرایند ارایه

متوسط عمر

تجهیزات

خدمت

مفیدتجهیزات

1

ترازو

سنجش وزن و
محاسبه نمايه توده بدني

حدود  5سال

1

2

قد سنج

سنجش قد

حدود  10سال

1

 60ثانيه

3

دينامومتر
دست

سنجش قدرت عضله
دست

حدود  5سال

1

 10دقيقه

ردیف

ی) داروها ،مواد و لوازم مصرفی پزشکی جهت ارائه هر خدمت:
ردیف

اقالم مصرفی مورد نیاز

میزان مصرف (تعداد یا نسبت)

1

( ONSمکملهای تغذيه ای خوراکي)

برحسب شرايط بيمار

2

مکمل ويتامين و مواد معدني

برحسب شرايط بيمار

3

محلولها/پودرهای استاندارد گاواژ يا پرانترال

برحسب شرايط بيمار

4

فرم های ارزيابي و پيگيری تغذيه

با توجه به تعداد ويزيت و مشاوره انجام شده

ک) استانداردهای ثبت:
-

فرم اوليه ارزیابي پرستار از بيمار

-

فرم ارزیابي تخصصي و مراقبت تغذیه ای بزرگساالن

-

فرم پيگيری وضعيت تغذیه بيمار

-

برگ درخواست مشاوره از واحد تغذیه

-

پيگيری هفتگي

-

پيگيری بعد از ترخيص

-

آموزش

ل) اندیکاسیون های دقیق جهت تجویز خدمت:
بر اساس نظر پزشک معالج و بر اساس فرم اوليه ارزیابي پرستار از بيمار ،برای موارد دارای اندیکاسيون (درصورت پاسخ مثبت به هریک
از سواالت فرم غربالگری اوليه تکميل شده توسط پرستار) ،ارزیابي و حمایتهای تغذیه ای صورت خواهد گرفت.

م) شواهد علمی در خصوص کنترااندیکاسیون های دقیق خدمت:
در انجام حمایتهای تغذیه ای در بيماران بستری مبتال به دمانس کنترا اندیکاسيوني وجود ندارد .در موارد بستری که فرد مبتال یا قيم او
پيشنهاد حمایت تغذیه ای ویژه را نپذیرد ویزیت انجام نمي شود).(13

ن) مدت زمان ارائه هر واحد خدمت:
ردیف

1

عنوان
تخصص

تغذيه

میزان تحصیالت

کارشناسي ،کارشناسي ارشد دارای
شماره نظام تغذيه ،دکترای تخصصي
تغذيه MD PhD ،تغذيه

مدت زمان مشارکت در

نوع مشارکت در قبل،

فرایند ارائه خدمت

حین و بعد از ارائه خدمت

 20-30دقيقه بار اول
 10-15دقيقه دفعات بعد

ارزيابي وضعيت– تغذيه ای
و مداخله تغذيه

س) مدت اقامت در بخش های مختلف بستری جهت ارائه هر بار خدمت مربوطه:
بر حسب شرایط بيمار و نياز به نوع حمایت تغذیه ای مورد نياز (دهاني ،روده ای و فراروده ای) ،مدت اقامت جهت ارائه این خدمت
متغير بوده و ارزیابي اوليه تغذیه ای و پيگيری ها تعيين کننده مي باشد.

ع) موارد ضروری جهت آموزش به بیمار:
آموزش تغذیه به بيمار و مراقب بيمار جهت اصالح عادات و غذایي ،دریافت کافي منابع مواد مغذی ،دریافت مکمل و دارو در صورت
نياز ،اهميت پيگيری و ارزیابي حمایتهای تغذیه ای بصورت منظم بخصوص در مواردی که رفتار تغذیه ای دچار اشکال بوده و یا
دیسفازی و کمبود دریافت مایعات وجود دارد (پيوست )5
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پیوست 1
پرسشنامه یاد آمد  24ساغت خوراک

نام وعده

نام غذا

اجزاء تشکیل دهنده غذا

صبحانه
میان وعده صبح
ناهار
میان وعده عصر
شام
قبل از خواب
گروه لبنيات:
گروه ميوه:
گر.ه سبزی:
گروه غالت:
گر.ه گوشت و مواد پروتئيني:
گروه چربيها:
گروه قندهای ساده:

مقدار مصرف فرد

مقیاس اجزای کل غذا

کد

گرم

پیوست 2
پرسشنامه رفتار غذا خوردن ادینبرگ
 -1آیا بيمار در موقع غذا خوردن نياز به نظارت نزدیک دارد؟
 -2آیا بيمار در موقع غذا خوردن نياز به کمک فيزیکي دارد؟
 -3ایا در موقع غذا خوردن ،غذا از دهان بيمار به بيرون مي ریزد؟
 -4آیا بيمار تمایل دارد که در انتهای غذا مقداری از غذا را در بشقاب باقي بگذارد؟
 -5آیا بيمار هرگز از غذا خوردن سر باز زده است؟
 -6آیا بيمار در موقعي که غذا به او داده مي شود سر خود را بر مي گرداند؟
 -7آیا بيمار از باز کردن دهان خود امتناع مي کند؟
 -8آیا بيمار غذای خود را از دهان به بيرون پرتاب مي کند؟
 -9آیا بيمار دهان خود را آنقدر باز نگه مي دارد تا غذا بيرون بریزد؟
 -10آیا بيمار از بلع و قورت دادن غذا سر باز مي زند؟

پیوست 3
معیار تشخیص سوء تغذیه
حد اقل یکي از سه مورد زیر:
 -1کاهش وزن ناخواسته :


بيش از  %5در  6ماه گذشته  ،بيش از  %10در هر زماني

 BMI -2پایين:



کمتر از  ( 18/5در صورتي که سن کمتر از  70سال است).
(کمتر از  ( 20در صورتي که سن بيشتر از  70سال است).

 -3توده عضالني کاهش یافته (تحليل عضالني) :


دور ساق پا :کمتر از  31سانتي متر



دور بازو :کمتر از  22سانتي متر

همچنين
حداقل یکي از دو مورد زیر:
 -1دریافت غذای کم یا بيماری گوارشي موثر بر هضم یا جذب:


دریافت غذایي مساوی یا کمتر از  %50ميزان مورد نياز بر اساس تخمين بيش از یک هفته



دریافت غذایي هر ميزان کاهش دریافت غذا بيش از  2هفته

 -2التهاب


بيماری /اسيب حاد



مزمن مرتبط با بيماری

پیوست 4
محاسبه eGFR

پیوست 5
سواالت ارزیابی تغذیهای بیمار در «فرم ارزیابی اولیه پرستار از بیمار»

وزن:

قد:

نمايه توده بدني بزرگسال (:)BMI

.1آيا در بيمار بزرگسال BMI ،کمتر از  20است؟ بله ﬦ خير ﬦ غيرقابل ارزيابي ﬦ  /آيا در بيمار کمتر از 19
سال ،زد اسکور نمايه توده بدني کمتر از  -2و يا بيشتر از  +2است؟ بله ﬦ خير ﬦ
.2آيا بيمار طي  3ماه گذشته کاهش وزن ناخواسته داشته است؟
بله ﬦ خير ﬦ
.3آيا بيمار طي هفته گذشته دچار بي اشتهايي يا کاهش دريافت غذا به هر دليل شده است؟

ارزيابي تغذيه ای

بله ﬦ خير ﬦ
. 4آيا بيماری فرد از نوع بيماری های ويژه (رجوع به راهنما) است؟
بله ﬦ خير ﬦ
نتيجه ارزيابي* :ويزيت و مشاوره تغذيه الزم است :بله ﬦ خير ﬦ  /ارزيابي وزن و شرايط بيمار توسط
کارشناس تغذيه بعد از يک هفته الزم است :بله ﬦ خير ﬦ
*در صورتي که حتي يک «بله» در جدول عالمت خورده باشد يا بيمار بيش از يک هفته در بيمارستان بستری
باشد الزم است با اطالع پزشک ،اطالع رساني به کارشناس تغذيه برای مشاوره و ارزيابي تخصصي انجام شود.
در مادران باردار عالوه بر موارد فوق ،وجود ديابت ،پره اکالمپسي و اکالمپسي (فشار خون باال) مورد تاکيد
است.

