DEPARTAMENTUL DIN MISSOURI AL SERVICIULUI PENTRU SĂNĂTATE ŞI PERSOANE ÎN VÂRSTĂ
WIC ŞI SERVICII DE NUTRIŢIE

EVALUARE NUTRIŢIONALĂ WIC PENTRU BEBELUŞI
DATA DE NAŞTERE:

NUMELE PARTICIPANTULUI:

DATA COMPLETĂRII:

SE VA COMPLETA DE CĂTRE ÎNGRIJITORUL SUGARULUI
1.

V-a menţionat vreodată medicul că bebeluşul dumneavoastră prezintă probleme medicale sau boli?

[341-362]

Da, indicaţi afecț iunea sau boala: _________________________________________________________________________
Nu
Când este următoarea programare la medic a bebeluşului dumneavoastră? Data:_________________
2.

Cu ce vă hrăniţi bebeluşul? Selectaţi toate răspunsurile care se aplică.

[411.3]

Lapte matern
Lapte praf (Denumire) _______________________________________________________________________________
Alte lichide sau băuturi (care nu sunt destinate bebeluşilor): __________________________________________________
Alimente pentru bebeluşi sau alimente pentru întreaga familie/de masă _________________________________________
3.

Care sunt locaţiile în care bebeluşul dumneavoastră bea cu biberonul sau cana? Selectaţi toate răspunsurile care se aplică. [411.2]
Bebeluș ul este alăptat exclusiv/fără biberon
Pat
Cărucior
Scaunul de maşină
Ţinut în braţe de cineva
Scaun
Îşi ţine singur biberonul
Altele ____________________________________________________________________________________________

4.

Înmuiaţi suzeta bebeluș ului dumneavoastră în zahăr, sirop sau miere sau adăugaţi zahăr, sirop sau miere în lapte matern sau în
lapte praf?
[411.2] [411.3] [411.5]
Da
Nu
Bebeluşul dumneavoastră mănâncă miere sau alte alimente care conţin miere, cum ar fi biscuiţi graham cu miere, brioşe, etc.?
Da

[411.3] [411.5]

Nu
5.

Care dintre următoarele alimente sunt consumate de bebeluşul dumneavoastră? Selectaţi toate răspunsurile care se aplică: [411.5]
Sucuri de fructe sau de legume proaspăt stoarse
Produse lactate nepasteurizate (proaspete de la fermă)
Brânzeturi moi precum Feta, Brie, Camembert, brânză cu mucegai, Queso Blanco, Queso Fresco
Carne, peș te, pui, curcan crud sau preparat insuficient sau ouă
Germeni cruzi (lucernă, trifoi, fasole, ridichi)
Carne de porc presată negătită, mezeluri, hot dog
Niciunul din cele de mai sus

6. Aț i observat probleme orale sau dentare în gura bebeluș ului dumneavoastră?

[381]

Da, Indicaț i problemele:____________________________________________
Nu

CPA/ nutriţionistul nostru va discuta despre obiceiurile alimentare şi activităţile bebeluș ului dumneavoastră
şi va pune mai multe întrebări.

MO 580-2797 (01-14)

USDA ESTE UN FURNIZOR ŞI ANGAJATOR DE ŞANSE EGALE.
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