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WHOLE: Благоденствие и 
здравословен избор за възрастни 

хора и техните болногледачи 
Недохранване 

ВЪВЕДЕНИЕ 
 

Недохранването може да бъде сериозен проблем сред по-възрастните хора и може 

да предизвика много негативни последици за здравето. То често се проявява в 

остри и хронични заболявания, но може да настъпи коварно и в по-ранна възраст. 

Ранното откриване и интервенция е от жизненоважно значение, за да се сведе до 

минимум отрицателното въздействие. Този информационен материал има за цел 

да ви помогне да установите признаци и симптоми на недохранване и да ви 

предостави методи за справяне с него. 

 

СТЪПКИ ЗА НАМЕСА В ХРАНЕНЕТО 

1. Наблюдение и установяване на недохранване. 

2. Намеса. 

3. Непрекъснато 

наблюдение и оценка 

на процеса на хранене. 
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1. НАБЛЮДЕНИЕ И ОТКРИВАНЕ НА НЕДОХРАНВАНЕ 

 

ПРИЗНАЦИ И СИМПТОМИ НА НЕДОХРАНВАНЕ 

• Лошо настроение, депресия, 

намалена когнитивна функция. 

• Намалени енергийни нива и като 

резултат намалени грижи за себе си. 

• Понижено качество на живот. 

• Намалена самостоятелност и 

способност за извършване на 

ежедневни дейности. 

• Бавно възстановяване от заболяване 

и нарушено заздравяване на рани. 

• Подтискане на имунната система и 

повишен риск от заболяване и 

инфекции. 

• Повишен риск от падане, поради 

загуба на мускулна маса, слабост, и 

намалена подвижност. 

 

ОТКРИВАНЕ НА НЕДОХРАНВАНЕ  

Характерно е за по-възрастните хора да изпитват отслабване на апетита. 

Усещането за вкус и мирис също може да се промени, когато храненето стане по-

малко интересно. 

Въпреки това все още е много важно да се спазват здравословни и балансирани 

диети, за да са добре нахранени и да запазват независимост и качеството си на 

живот. 
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ВЪПРОСИ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЛИПСА НА АПЕТИТ 

• Имали ли сте непреднамерена загуба на тегло? Ако нямате кантар, можете 

да проверите това, като видите дали дрехи, колани или протези са станали 

широки. 

• Чувствате ли се уморен и сънлив? 

• Имали ли сте промяна в настроението? Чувствате ли се зле? 

• Незаинтересован ли сте за храна и напитки? Лесно ли е да пропуснете 

хранене? 

• Имали ли сте загуба на мускулна сила? 

 

По-подробен формуляр за оценка на храненето е Self-MNA® Mini Nutritional 

Assessment. Той е на разположение на английски, испански, немски, португалски и 

финландски и е „прост инструмент, който може да се използва от възрастни над 

65 години и по-възрастни или от техните настойници”, за да се оцени храненето.  

 

ДВЕ ЛЕСНИ СТЪПКИ ДА ПРЕЦЕНИТЕ ДАЛИ СТЕ НЕДОХРАНЕНИ 

СТЪПКА 1: ИЗЧИСЛЕТЕ СВОЯ ИТМ (индекс на телесна маса) 

Вашият ИТМ дава основно ръководство дали имате здравословно тегло за вашата 

височина. Той се определя като теглото на човека в килограми се раздели на 

квадрата на височината му в метри (кг / м2). 
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*Created by User:InvictaHOG using gnuplot and Adobe Illustrator 9/23/06, released into public domain (Created by User:InvictaHOG) [Public domain], 
via Wikimedia Commons 

 ИТМ под 18.5: тегло под нормата 
 ИТМ 18.5-20: малко за височината (в риск) 
 ИТМ 20-24.9: здравословно тегло  
 ИТМ 25.0-29.9: наднормено тегло  
 ИТМ above 30.0: прекалено дебел  

 

Хора с южноазиатски произход се считат с наднормено тегло, ако са с ИТМ над 23, 

защото те са с по-голям риск от диабет и сърдечно-съдови заболявания. 

Стъпка 2: УСТАНОВЯВАНЕ НА НЕПРЕДНАМЕРЕНО ОТСЛАБВАНЕ 

Имали ли сте от 5 до 10% непреднамерена загуба на тегло? 

Ако вашият ИТМ е здравословен, но непреднамерено сте загубили тегло поради 

намален апетит, вие вече сте изложени на риск от недохранване. Претегляйте се 

Вашият личен лекар или 
специалист по здравни 
грижи може да помогне 

да изчислите ИТМ. 
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редовно и ако загубите непреднамерено от 5 до 10% от обичайното си тегло или 2 

кг, това трябва да се сведе до знанието на личния ви лекар. 

 

2. НАМЕСА 
 

СЪВЕТИ ЗА СПРАВЯНЕ С ЛИПСА НА АПЕТИТ 

• Опитайте се да имате три основни хранения и три подхранващи закуски 

равномерно разпределени през целия ден. 

• Яжте, когато се чувствате най-добре; когато се насилвате да ядете, може да 

направите лошия си апетит още по-лош. 

• Помнете, че храната осигурява енергия. Ако сте твърде уморени, за да 

ядете, опитайте се да приемете няколко хапки и това може да ви даде 

нужната енергия да ядете по-късно.  

• Избягвайте прекалено много възможности за избор; загубата на апетит 

може да настъпи, докато се опитвате да решите какво да ядете. 

• Включете 2 - 3 порции дневно храна на протеинова основа, например месо, 

риба, птици, яйца, ядки, фасул или тофу 

•  Включвайте нишестена въглехидратна храна на всяко ядене, например 

паста, булгур, киноа, ориз, хляб или картофи. 

• Яжте плодове и зеленчуци всеки ден; те могат да бъдат пресни, замразени, 

консервирани или сушени. 

• Не усложнявайте! Храна като консерви 

от риба или боб върху препечена 

филийка с някаква салата или 

зеленчуци или чаша портокалов сок 

може да осигури балансиран 

хранителен прием. 
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• Осигурете поне две хранения, които да включват източник на протеин, 

въглехидратна скорбяла и зеленчуци всеки ден. 

•  Хидратирайте се чрез пиене на 6 - 8 чаши течности всеки ден. 

• Ако недохранването е проблем, използвайте течности като средство за 

поемане на повече калории. Изберете кафе с мляко, горещ шоколад, 

шейкове или млечни шейкове. За повече информация вижте нашия 

информационен лист - Увеличаване приема на калории.  

• Ако приготвянето на храна е уморително или миризмата от готвенето 

действа негативно на апетита, опитайте се да го избегнете и помислете за 

други варианти като услуги за доставка на храна за възрастни хора. 

• Опитайте и да вземете малко свеж въздух преди хранене и, ако е възможно, 

да се раздвижите, за да събудите апетит. 

 

НАЧИНИ ДА НАПРАВИТЕ ХРАНЕНЕТО ПО-УДОБНО 

•  В добри дни сгответе допълнителна храна, която може да се замрази и 

претопли, когато не можете да готвите. 

• Ако е възможно, хранете се по-често навън, тъй като това води до добър 

апетит. 

• Качествени готови ястия също може да са полезни; купувайте различни 

такива за моментите, когато сте твърде уморени, за да готвите. 

• Използвайте доставка на храна за възрастни хора, ако има такива услуга. 

 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВИСОКОКАЛОРИЧНИ СЪСТАВКИ 

Хората, които са недохранени, може да получат повече калории в диетата си по 

най-различни начини: 
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•  Избягвайте нискомалени или диетични версии на храни, например заменете 

диетичното кисело мляко или обезмасленото мляко с пълномалените им 

версии. 

• Добавете масло или маргарин към зеленчуково 

пюре, сосове, тестени изделия, хляб, бисквити. 

• Добавете майонеза към сандвичи и салати. 

• Добавете допълнително зехтин при готвене или 

поръсете макаронени изделия, хляб, сосове и 

т.н. 

• Смесете една чаена лъжичка масло от рапица с 

други храни като кисело мляко или зърнени 

храни, за да се увеличи съдържанието на 

калории. 

• Добавете сметана в топли напитки като кафе, 

посипете я върху торти, пайове или консервирани плодове, добавете я към 

супи и сосове. 

• Използвайте подсилено пълномаслено мляко (вижте нашия информационен 

лист Увеличаване приема на калории) със зърнени храни, овесена каша, 

топли напитки като кафе или горещ шоколад, сосове, картофено пюре, 

млечни шейкове, шейкове. 

• Добавете захар към топли напитки и зърнени храни. Това не се препоръчва 

за хора с диабет. 

• Добавете кленов сироп, конфитюр, мед или златен сироп към оризов 

пудинг, каша, палачинки, кифли или препечен хляб. Това не се препоръчва 

за хора с диабет. 

• Добавяйте сирене към сандвичи, печени картофи, тестени ястия, омлети, 

бъркани яйца или печен боб или като закуска с крекери. 

• За повече съвети се консултирайте с нашия информационен лист 

Увеличаване приема на калории  
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Ако след въвеждането на тези промени няма промяна в теглото и цялостния ви 

хранителен статус или продължава загубата на тегло или ако теглото ви все още е 

под нормата, важно е да се консултирате с клиничен диетолог за храни и напитки 

с добавени калории. 

ЗАКУСКИ 

По-долу е даден списък на закуски, които могат да се приемат в допълнение към 

основните хранения, за да се увеличи приема на калории през целия ден. 

• Кифла или тост с конфитюр и масло;  

• Горещ шоколад; 

• Кафе с мляко; 

• Пандишпан с пълномаслен яйчен 

крем; 

• Кофичка гъсто кремообразно кисело 

мляко; 

• Оризов или грисов пудинг с 

подсилено мляко; 

• Мини мъфин или дребен кейк; 

• Задушени, консервирани или 

нарязани плодове с гъсто кисело 

кремообразно мляко или сладолед; 

• Палачинки; 

• Чаша подсилено мляко; 

• Купичка зърнени хрании с подсилено 

мляко; 

• 2 обикновени пълнозърнести 

бисквити; 

• Шепа ядки; 

• Пакетче стафиди или шепа смокини 

или фурми; 

• Оризови кексчета или бисквити със 

сирене, пастет или хумус; 

• Бъркани яйца, приготвени с 

подсилено мляко; 

• Зърнени пръчици или закуски;  

• Купичка супа с хляб; 
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3. Непрекъснат мониторинг и оценка на състоянието на 

хранене 

 

Претегляйте се до 3 пъти седмично и отчитайте средното тегло. Ако вашето тегло 

се увеличава с 0,5 кг - 1 кг на седмица, вие сте на прав път. Ако промените, 

предложени в този информационен лист, са въведени и загубата на тегло 

продължава или увеличаването на теглото е много бавно, консултирайте се с 

вашия лекар и диетолог. 

Опитайте да водите хранителен дневник в продължение на четири дни. Това може 

да ви помогне да се храните навреме и да не пропускате основните хранения или 

закуски и ще ви информира, ако пропускате нещо. За непрекъснато наблюдение 

водете дневника по четири дни на всеки две седмици. 

Показвайки дневника за хранене на медицинско лице, ще му помогнете да 

прецени вашия прием на храна. Той може да предприеме допълнителни мерки, 

като например измерване на обиколката на мускула на ръката (MUAMC), взимане 

на кръвни тестове или тестване на силата ви на стискане с ръка. 
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