
 (Humpy Dumpy Scale )هامپی دامپی ابزار

ریسک سقوط در کودکان بکار میرود. تمامی اطفال، در معرض خطر سقوط می  ابزار هامپی دامپی جهت ارزیابی 

نتایج ارزیابی و میزان ریسک باید عالوه بر فرم  .باشند بنابراین پیش بینی اقدامات پیشگیرانه از سقوط برای تمامی آنها ضروری به نظر می ر سد

ه نتایج ارزیابی حاکی از ریسک سقوط باشد برای بیمار از دستبند زرد استفاده ارزیابی، در گزارش پرستاری و کاردکس نیز ثبت گردد. درصورتیک

ری و میشود.با توجه به اینکه با تغییر شرایط بیمار احتمال خطر سقوط تغییر میکند میزان مخاطره باید در هر شیفت ارزیابی و در گزارش پرستا

 کاردکس ثبت شود.

 امتیاز دامنه   ابزار هامپی دامپیمعیار 

 4 سال 3زیر  سن

 3 سال 3-7بین 

 2 سال 7-33بین 

 3 سال یا بیشتر 33سن 

 2 پسر جنس

 3 دختر

 تشخیص بالینی

)اگر بیمار چندین تشخیص اولیه و ثانویه داشته باشد، امتیاز 

دهی بر مبنای حادترین تشخیص است مثالً برای بیماری که 

فلج مغزی یا صرع مبتال به کم خونی داسی شکل است و سابقه 

 دریافت می کند( 4دارد، از این قسمت امتیاز 

 4 تشخیصهای نورولوژیک) مانند صرع، ضربه به سر، هیدروسفالی، فلج مغزی و ......(

 3 اختالل در اکسیژن رسانی)مانند تشخیص تنفسی، دهیدراتاسیون، آنمی، بی اشتهائی، سنکوب و ....(

 2 رفتاری)اختالالت خلقی مانند افسردگی شدید، اختالل دو قطبی و .....(اختالالت روانی 

 3 تشخیصهای دیگر که شامل موارد باال نباشد

 3 بیمار به ناتوانیهای  جسمی خود آگاهی ندارد)مثالً بیمار شیر خوار است یا دچار آسیب مغزی است( اختالالت شناختی

دارد ولی بدلیل مشکل فعلی که برایش ایجاد شده است)مثالً  بیمار به ناتوانیهای  جسمی خود آگاهی

 هایپوگالیسمی و یا ضعف( محدودیتها و ناتوانائیهای خود را فراموش کرده است
 یا

 کودک تحت درمان با آرامبخش یا تحت تاثیر بیهوشی است
 یا

 کودک لجباز است 

2 

 3 بیمار به ناتوانائیهای جسمی خود آگاهی کامل دارد

 سابقه سقوط در بستری فعلی یا بستری قبلی دارد. فاکتورهای محیطی
 یا

 بیمار کودک نوپا یا شیرخواری است که در تخت مناسب کودک قرار نگرفته است

4 

 بیمار از وسایل کمک حرکتی مانند ویلچر، عصا یا واکر استفاده می کند
 یا 

قرار گرفته است، اما در اتاق چند تخته،  بیمار کودک یا شیرخواری است که در تخت مخصوص کودک 

 با نور کم و وسایل و تجهیزات پزشکی متعدد است

3 

 2 سال که در تخت است 3بیمار بزرگتر از 

 3 بیماری که جهت انجام تستهای تشخیصی بصورت سرپائی مراجعه کرده است

 3 جراحیساعت بعد از عمل  24تا  پاسخ به جراحی، مسکن و یا داروهای بیهوشی 

 2 ساعت بعد از عمل جراحی 44تا 

 3 ساعت گذشته است یا اصالً انجام نشد 44بیش از 

 داروهای مصرفی
 استفاده همزمان از داروهای زیر

مسکنها)بغیر از بیماران بستری در بخشهای مراقبتهای ویژه که کامالً بیهوش و فلج شده اند(/خواب 

 نارکوتیکهاباربیتوراتها/فنوتیازین/ضد افسردگیها/ملینها و یا دیورتیکها/آورها و آرامبخشها/ 

3 

 2 فقط یکی از داروهای باال را دریافت میکند

 3 هیچ یک از داروهای باال را استفاده نمی کند و یا اصال دارو دریافت نمی کند

   و یا بیشتر 32 بیماران در خطر باالی سقوط نتایج ارزیابی

 7-33 بیماران در خطر پائین سقوط

 دفتر بهبود کیفیت و ایمنی بیمار
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