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           table.josbmi {     margin: 0;   padding: 0;   width: 50%;    }    table.josbmi th.josheader,
th.josfooter {   margin: 0px;   padding: 6px 4px 2px 4px;   height: 25px;   background-repeat:
repeat;   font-size: 11px;   color: #000;   text-align:left;  }    table.josbmi th.josheader {  
background: url(/components/com_bmi/images/thbg.jpg) left top;  }    table.josbmi th.josfooter {  
background: url(/components/com_bmi/images/tfbg.jpg) left bottom;  }    .bmi_note {font:Arial,
Helvetica, sans-serif; font-size:13px; font-weight:bold; padding:0 0 4px 0;}               var josBMI; 
var josBMIString;    function mod(div,base) {   return Math.round(div -
(Math.floor(div/base)*base));  }    function calcBmi(josw, josHeightFeetMeter,
josHeightInchesCm, josMetric) {   var UnitTrans = 703;   if (josMetric > 0)   UnitTrans = 1;      
var w = josw * 1;   var HeightFeetInt = josHeightFeetMeter * 1;   var HeightInchesInt =
josHeightInchesCm * 1;      HeightFeetConvert = HeightFeetInt * 12;   h = HeightFeetConvert +
HeightInchesInt;     if ( !(josMetric) && ((w = 500)  || (h = 120)) ) {    alert ("Vui lòng kiểm tra tính
chính xác của thông tin vừa nhập!");    return false;   }      hm = josHeightFeetMeter +
josHeightInchesCm / 100;      if ( (josMetric) && ((w = 400)  || (hm = 3)) ) {    alert ("Vui lòng kiểm
tra tính chính xác của thông tin vừa nhập!");    return false;   }   if (josMetric > 0)  
h=josHeightFeetMeter + josHeightInchesCm / 100;      displaybmi = Math.round(((w * UnitTrans)
/ (h * h))*100)/100; //(Math.round((w * UnitTrans) / (h * h)));   var rvalue = true;     if (rvalue) {   if
(HeightInchesInt > 11) {   reminderinches = mod(HeightInchesInt,12);   josHeightInchesInt =
reminderinches;   josHeightFeetInt = HeightFeetInt +    ((HeightInchesInt - reminderinches)/12); 
 josBMI = displaybmi;   }   if (displaybmi =18.5 && displaybmi =25 && displaybmi =30 &&
displaybmi =35 && displaybmi =40)    josBMIString = "Quá béo phì";   josBMI = displaybmi; }  
return rvalue;  }    // MM DreamWeaver findObj() Function  function findObj(theObj, theDoc)  {   
var p, i, foundObj;        if(!theDoc) theDoc = document;    if( (p = theObj.indexOf("?")) > 0 &&
parent.frames.length)    {      theDoc = parent.frames[theObj.substring(p+1)].document;     
theObj = theObj.substring(0,p);    }    if(!(foundObj = theDoc[theObj]) && theDoc.all) foundObj =
theDoc.all[theObj];    for (i=0; !foundObj && i 
 
 Vui lòng nhập chiều cao (cm) và cân nặng (kg) của bạn!
  
       Unit:             Metric (Kg)     English Unit (lbs)       
      Chiều cao:     cm   
  
      Cân nặng:     kg   
    

BMI = 
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  (lưu ý: cách tính trên chỉ áp dụng cho người trưởng thành trên 18 tuổi, không áp dụng cho phụ
nữ đang mang thai, người già, vận động viên thể hình... )

  

BMI (Body Mass Index) Chỉ số khối cơ thể  được dùng để đánh giá mức độ gầy hay béo  của
một người.
      
      Cách tính
      
    Gọi W là khối lượng của một người (tính bằng kg) và H là chiều cao của  người đó (tính bằng
m), chỉ số khối cơ thể được tính theo công thức: W  / H 2
    
    Phân loại
    
    Người lớn > 20 tuổi:
    
    Phân loại kiểu 1:
    
    BMI < 18,5: người gầy
    BMI = 18,5 - 24,9: người bình thường
    BMI = 25 - 29,9: người béo phì độ I
    BMI = 30 - 34,9: người béo phì độ II
    BMI > 35: người béo phì độ III
    
    Phân loại kiểu 2:
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    Nam:
    BMI < 19: người dưới cân
    20 <= BMI < 25: người bình thường
    25 <= BMI < 30: người quá cân
    BMI > 30: người béo phì
    
    Nữ:
    BMI < 18: người dưới cân
    18 <= BMI < 23: người bình thường
    23 <= BMI < 30: người quá cân
    BMI > 30: người béo phì
    
      Trẻ em 2-20 tuổi:
    
    Dựa vào thống kê theo nhóm tuổi và giới tính: 

  

1. Thiếu cân: nếu chỉ số  BMI nằm trong vùng giá trị nhỏ hơn bách phân vị thứ 5 (percentile < 
5th) 
    2. Sức khỏe dinh dưỡng tốt: nếu chỉ số BMI nằm trong khoảng bách  phân vị thứ 5 --> 85 
    3. Nguy cơ béo phì: nếu chỉ số BMI nằm trong  khoảng bách phân vị 85 --> 95 
    4. Béo phì : nếu chỉ số BMI nằm trong  vùng lớn hơn bách phân vị 95
    
    Dựa vào thống kê toán học, người ta có thể tính vị trí percentile của  giá trị BMI tương ứng
tuổi và giới tính. 
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