
 (Humpy Dumpyمعیار هامپی دامپی) جدول ارزیابی ریسک سقوط در کودکان

 و یا بیشتر 11: امتیاز بیماران در خطر باالی سقوط                                          7-11بیماران در خطر پاییه سقوط: امتیاز 

 امتیاز معیار فاکتورریسک 

 سه

 4 سال   5 >سي

 3 سال   5-7سي 

 1 سال  7-35سي  

 1 سال  35  <سال یا    35سي 

 جنس 
 1 پسز 

 1 دختز

 تشخیص بالینی
) اگز تیوار چٌذیي تطخیع اٍلیِ ٍثاًَیِ داضتِ 
تاضذ ،اهتیاس دّی تز هثٌای حادتزیي تطخیع 

هثتال تِ کن  خًَی است هثال تزای تیواری کِ 
داسی ضکل است ٍ ساتقِ فلج هغشی یا غزع 

 دریافت هی کٌذ( 6دارد ،اس ایي قسوت اهتیاس 

 4 غزع ، ضزتِ  تِ سز ، ّیذرٍسفالی ،فلج هغشی ٍ .....(تطخیع ّای ًَرٍلَصیک )هاًٌذ 

 3 اختالل در اکسیضى رساًی )هاًٌذ ًطخیع تٌفسی ،دّیذراتاسیَى ،آًوی ،تی اضتْایی ،سٌکَج ٍ .. 

 1 رفتاری )اختالالت خلقی هاًٌذ افسز دگی ضذیذ ،اختالل دٍ قطثی ٍ..( –ااختالالت رٍاًی 

 1 تطخیع ّای دیگز کِ ضاهل هَارد تاال ًثاضذ

  اختالالت شناختی 

 3 ّای جسوی خَد آگاّی ًذارد )هثال تیوار ضیز خَار است یا دچار آسیة هغشی است(تیوار تِ ًاتَاًی 

تیوار تِ ًاتَاًی ّای جسوی خَد آگاّی دارد ٍلی تِ دلیل هطکل فعلی کِ تزایص ایجاد ضذُ است ، 
 )هثال ّایپَ گالیسوی ٍ یا ضعف ( هحذٍدیت ّاٍ ًاتَاًایی ّای خَد رات فزاهَش کزدُ است 

 یا 
 تحت درهاى تا آرام تخص یا تحت تاثیز تیَْضی است .کَدک 

 یا 
 کَدک لجثاس است .
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 1 تیوار تِ ًاتَاًایی ّای جسوی خَد آگاّی کاهل دارد.

 فاکتور های محیطی 

 ساتقِ سقَط در تستزی فعلی یا تستزی قثلی دارد . 
 یا 

 تیوار کَدک ًَ پا یا ضیز خَاری است کِ در تخت هٌاسة کَدک فزار ًگزفتِ است 
4 

 تیوار اس ٍسا یل کوک حزکتی هاًٌذ ٍیلچز ، عػا یا ٍاکز استفادُ هی کٌذ .
 یا 

تیوار کَدک یا ضیز خَاری است کِ در تخت هخػَظ کَدک قزار گزفتِ است ،اها در اتاق چٌذ تختِ ، 
 تجْیشات پشضکی هتعذد است. تا ًَر کن ٍ ٍسایل ٍ

3 

 1 سال کِ در تخت است .  5تیوار تشرگتز اس 

 1 تیواری کِ جْت اًجام تست ّای تطخیػی تِ غَرت سزپایی هزاجعِ کزدُ است .

پاسخ  به جراحی ،مسکه و یا 

 داروهای بیهوشی 

 3 ساعت تعذ اس عول جزاحی   46تا  

 1 ساعت تعذ اس عول جزاحی  64تا 

 1 ساعت گذضتِ است یا اغال اًجام ًطذ  64تیص اس 

 دارو های مصرفی 

 استفادُ ّوشهاى اس دارٍ ّای سیز
 هسکي ّا ) تِ غیز اس تیواراى تستزی در تخص ّای هزاقثت ٍیضُ کِ کا هال تیَْش ٍ فلج ضذُ اًذ (-
 خَاب آٍر ّا ٍ آرام تخص ّا -
 تارتیتَرات ّا -
 فٌَ تیاسیي  -
 ضذ افسزدگی ّا -
 هلیي ّا ٍ یا دیَرتیک ّا -
 ًار کَتیک ّا -

3 

 1 فقط یکی اس دارٍ ّای تاال را دریافت کٌذ

 1 ّیچ یک اس دارٍّای تاال را استفادُ ًکٌذ یا اغال دارٍ دریافت ًکٌذ

 


