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چكيده
مقدمه :خونریزی دستگاه گوارش فوقانی از موارد بسیار شایع در بخشهای اورژانس به شمار میآید .میزان شیوع آن در انگلستان
سالیانه در حدود  45 - 172نفر در هر  100000نفر میباشد .اگر چه بروز خونریزی حاد دستگاه گوارش فوقانی دربیش از 10
سال گذشته حدود  %30کاهش داشته است ،لیکن هزینه مدیریت و درمان آن بار اقتصادی عمدهای را به سیستم بهداشتی تحمیل
توجهی
نموده است .مطالعات نشان دادهاند که پرستاران با به کارگیری سیستم تریاژ و نمره دهی خطر قادر خواهند بود تعداد قابل ّ

از بیماران کم خطر را شناسایی نموده و آنان را به عنوان بیماران سرپایی  /یا تحت ترخیص زود هنگام از بیمارستان با سطح قابل

قبولی از ایمنی تحت درمان و مراقبت قرار دهند و بدین ترتیب در هزینهها صرفه جویی شود .هدف از این مقاله ،معرفی سیستمهای
معروف نمره دهی خطر در بیماران با خونریزی دستگاه گوارش فوقانی ،توصیه به کارگیری آن به عنوان ابزاری برای تریاژ و اولویت
دهی این گروه از بیماران توسط پرستاران در بخشهای اورژانس میباشد.

مواد و روشها :این مقاله حاصل یک مطالعه مروری است که بر اساس مقاالت موجود در کتابخانه و بانکهای اطالعاتی معتبر

pubmed،Ebesco Elsevior

در سالهای  2006 -2012تهیه شده است.

توجه به علت ایجاد کننده آن ،درهر گروه شامل شناسایی
یافتهها :تریاژ و بررسی بیماران با خونریزی دستگاه گوارش ،بدون ّ

بیماران نیازمند به پذیرش فوری ،بیماران نیازمند به ارجاع برای ارزیابی سرپایی و بیمارانی که میتوان در منزل بدون به کارگیری

خدمات بیمارستان درمان شوند ،میباشد .تاکنون پنج سیستم نمره دهی خطر طراحی شدهاند که معروف ترین آنها ،سیستم نمره
دهی روکال و بالک فورد میباشند .سیستم نمره دهی بالک فورد برای شناسایی بیماران با عدم نیاز به مداخله بالینی آندوسکوپی،
پیش بینی میزان مرگ ومیر ،نیاز به درمان (تزریق خون ،درمان اندوسکوپیک و یا جراحی) طراحی شده است .بیماران با امتیاز بالک
فورد بیش از صفر ،نیازمند مداخله بالینی میباشند .نمره بالینی روکال (قبل از آندوسکوپی) بر اساس متغیّرهای بالینی هم چون

سن ،وجود شرایط شوک و بیماریهای همراه محاسبه میگردد .بیماران با نمره بالینی روکال بیش از صفر درمعرض خطر باالی
بروز عوارض جانبی نامطلوب میباشند .در این مقاله ،این دو سیستم نمره دهی به تفصیل شرح داده شده است.

بحث و نتیجهگیری :دانش بالینی پرستاران در زمینه تشخیص صحیح نشانههای خونریزی گوارشی ،اولویت بندی صحیح بیماران
با خونریزی گوارشی بر اساس اصول تریاژ و سیستم نمره دهی خطر سبب ارائه خدمات پرستاری مناسب خواهد شد .آشنایی
پرستاران با سیستمهای نمره دهی برای تریاژ و پیش بینی پیامدهای بالینی خونریزی گوارشی پیامدهای مطلوبی هم چون :شناسایی
بیماران با اولویّت باال و اولویّت پائین ،ارائه به موقع خدمات مطلوب به گروههای در معرض خطرباال ،عدم نیاز به پذیرش و بستری

طوالنی مدت گروههای کم خطر در بیمارستان ،ارائه درمان و مراقبت پرستاری با سطح قابل قبولی از ایمنی به گروههای کم خطر،
کاهش هزینههای درمانی را درپی دارد.

کلمات کلیدی :خونریزی از دستگاه گوارش فوقانی ،سیستم امتیازدهی روکال ،سیستم امتیازدهی بالک فورد

1ـ دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری ویژه ،ایران ،تهران ،دانشگاه علوم پزشکی آجا ،دانشکده پرستاری
2ـ استادیار ،ایران ،تهران ،دانشگاه علوم پزشکی آجا ،دانشکده پرستاری ،گروه داخلی -جراحی (*نویسنده مسئول)
آدرس الکترونیکZahrafarsi@gmail.com :
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مقدمه

فوقانی موضوع مطالعه بسیاری از دانشمندان بوده است .در ایاالت

خونریزی دستگاه گوارش فوقانی از موارد مراجعه بسیار رایج

متحده ،بیش از  500000مورد جدید از بیماری زخم پپتیک ( )3در

در بخشهای اورژانس و شایع ترین دلیل پذیرش در بیمارستان
به شمار میآید .در انگلستان میزان مرگ و میر بدنبال خونریزی

توجه به برآورد ،حدود
هر سال تشخیص داده میشود ،در حالی که با ّ
 4میلیون نفر به صورت مکرر دچار بیماری زخم پپتیک میشوند.

دستگاه گوارش فوقانی تقریبا  %10است و این میزان در بیماران

خونریزی از زخم معده در  50 -70درصد موارد بستری به دلیل

بستری بدلیل سایر اختالالت که دچار خونریزی گوارشی شدهاند،

خونریزی گوارشی فوقانی رخ میدهد ( .)3حداقل  80درصد از

به مراتب بیشتر است ( .)1اگر چه بروز خونریزی حاد دستگاه

موارد خونریزی دستگاه گوارش فوقانی ،پیش آگهی خوبی دارند

گوارش فوقانی حاد دربیش از  10سال گذشته حدود  % 30کاهش

()3؛ بدین معنی که خونریزی یاخود به خود متوقف شده و یا در اکثر

داشته است ،لیکن هزینه مدیریت و درمان آن بار اقتصادی عمدهای

موارد با استفاده ازدرمان دارویی یا درمان آندوسکوپیک خونریزی

را به سیستم بهداشتی و بیماران تحمیل نموده است .در ایاالت

ف ّعال متوقّف میشود .لیکن ،شواهد نشان میدهند که در 10-20

متحده سالیانه هزینه منابع مراقبت و سالمت بیش از  2/5میلیارد
دالر برآورد شده است .پیش بینی پیامد و نتایج بالینی در ارتباط با

درصد موارد پس از هموستاز ا ّولیّه ،بیماران دچار خونریزی بیش

تر یا عود خونریزی میشود ( .)3عود خونریزی مهم ترین عامل

فرایند تصمیم گیری بستری نمودن بیمار ،بسیار کمک کننده میباشد.

خطر مرگ و میر در نظر گرفته شده است که در مقایسه با بیماران

در این راستا میتوان از وجود معیارهای پیش بینی خطر برای تریاژ
بیماران در دو گروه :در معرض خطر کم و در معرض خطر باال ،به

مبتال به خونریزی ا ّولیّه و کسانی که در آنها خونریزی خود به
خود متوقف شده است 5 ،برابر نرخ مرگ و میر باالتری را دارد.

صورت گستردهای در تصمیم گیری بالینی برای تشخیص مواردی

استاندارد درمان ،تریاژ بر اساس آندوسکوپی میباشد (.)4

که میتوان از درمان سرپایی بدون نیاز به پذیرش و بستری طوالنی

آندوسکوپی اورژانس برای مدیریت خونریزی با پذیرش گستردهای

مدت در بیمارستان سود برد ،استفاده کرد ( .)2از آنجا که معموالً

همراه است ،بدین ع ّلت که اغلب در بیماران با خونریزی مقاوم یا

پرستاران نخستین گروهی هستند که با بیمار مواجه میشوند ،آگاهی
آنان از اصول تریاژ اولیه و ارزیابی عمومی بیماران با خونریزی

راجعه ،جهت درمان خونریزی ف ّعال ،جلوگیری از عود خونریزی

و کاهش مرگ و میر مرتبط با این شرایط ،بسیار مفید است .انجمن

گوارشی ،در شناسایی بیمار با شرایط تهدید کننده حیات و ارائه

بررسی آندوسکوپی دستگاه گوارش آمریکا ،زمان مطلوب برای

اقدامات احیاء مناسب موثّر خواهد بود .هدف ازاین مقاله آشنایی با

آندوسکوپی اضطراری دستگاه گوارش فوقانی را طی  12ساعت

سیستمهای معروف نمره دهی خطر در بیماران با خونریزی دستگاه

اول پس از پذیرش بیمار تعریف کرده است ( .)5اخیرا ً پیشنهاد شده

گوارش فوقانی ،توصیه به کارگیری آن به عنوان ابزاری برای تریاژ

است که آندوسکوپی اورژانس دستگاه گوارش فوقانی باید در بخش

و اولویّت دهی این گروه از بیماران توسط پرستاران در بخشهای

اورژانس انجام شود ( .)5با این حال ،اجرای این توصیه همیشه

اورژانس میباشد.

عملی نبوده و مشکالت اجرایی آن سبب محدودیت گردیده است،
زیرا توانایی انجام آندوسکوپی اضطراری در بخش اورژانس برای

مواد و روشها

تمام بیماران مبتالیان به خونریزی دستگاه گوارش فوقانی بستگی

این مقاله حاصل یک مطالعه مروری است که بر اساس مقاالت

به در دسترس بودن کارکنان آموزش دیده درتمام 24ساعت دارد.

موجود در کتابخانه و بانکهای اطالعاتی معتبر ،Ebesco Elsevior

در مطالعات اخیر ،کودالی ) (Kodaliو همکارانش ( )2007نشان دادند

 PubMedدر سالهای  2006 -2012تهیه شده است.

که  21درصد از تمام بیماران مبتال به زخم معده خونریزی دهنده،
در آندوسکوپی دارای زخمی با بستر تمیز بوده و در این بیماران

یافتهها

فقط 3درصد خطر عود خونریزی وجود دارد .این پژوهشگران

برای چند دهه پیش بینی خطر در بیماران مبتال به خونریزی گوارشی

توصیه نمودند که این گروه از بیماران را میتوان با ایمنی به صورت

زهرا نظام آبادی و زهرا فارسی
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درمان سرپایی (بر خالف معمول که بستری میشوند) برای 2-3

و سیستم نمره دهی کالج بیلور))The Baylor College Scoring System

روز تحت نظر داشت (.)5

میباشد .از این بین مشهورترین آنها ،سیستم نمره دهی روکال

از آنجا که آندوسکوپی دستگاه گوارش خود گاهی موجب خونریزی

و بالک فورد میباشند که در این مقاله به این دو مورد به تفصیل

دستگاه گوارش وعود آن میشود ،آندوسکوپی اورژانس یک روش

پرداخته خواهد شد.

بدون خطر نمیباشد .بنابراین ،توصیه یکسان به انجام آندوسکوپی

1ـ سیستم نمره دهی روکال :روکال و همکارانش در دهه هشتاد،

اورژانس برای تمام بیماران با نشانههایی از خونریزی دستگاه
گوارش فوقانی تردید برانگیز است .با درنظر گرفتن این واقعیت،

سیستم نمره دهی روکال ا ّولیّه را با استفاده از دادههای دریافتی از

هر دوزمینه بالینی و آندوسکوپی به صورت یک سیستم عددی

بایستی معیاری برای بیماران مبتال به خونریزی دستگاه گوارش

پایه گذاری نمود .هر چند که این سیستم برای پیش بینی میزان

فوقانی در نظر گرفته شود که به دقّت زیرمجموعهای از بیماران در

طراحی شده بود ،لیکن از آن برای
خطرمرگ و میر بیماران ّ

معرض خطر باالو بیماران در معرض خطرکم را شناسایی نموده

پیش بینی نتایج دیگری نظیر :خطر بروز خونریزی مجدد ،نیاز

و تعیین نماید کدام گروه از بیماران جهت درمان ،نیازمند بستری

به تزریق خون ،طول بستری در بیمارستان ،و به کارگیری سایر

در بیمارستان بوده ویا میتوان آنان را با سطح قابل قبول ایمنی به

منابع استفاده شد .سیستم نمره دهی روکال به عنوان ابزاری برای

صورت سرپایی درمان نمود ( .)6گروه پر خطر شامل بیماران نیازمند

تریاژ و دسته بندی بیماران به گروههای در معرض خطر پایین

به تزریق خون ،مداخالت آندوسکوپیک یا جراحی ،درمان و بستری

و در معرض خطر باالی عوارض جانبی ناشی از خونریزیهای

در بخشهای با وابستگی باال (High Dependency or Intensive Care

گوارشی مطرح گردید .این سیستم در ابتدا شامل سه متغیّر غیر

)( Unitsبه مراقبتهای درمانی -پرستاری) و یا واحدهای مراقبتهای

آندوسکوپیک سن ،وجود شرایط شوک و وجود بیماری همراه

ویژه میباشند .این بیماران کسانی هستند که دچارخونریزی مجدد

بود .لذا ،از آن به عنوان «نمره روکال بالینی»

(Clinical Rockall

یا خونریزی وسیع شده و یا فوت مینمایند .گروه کم خطر ،گروهی

) Scoreو یا نمره روکال قبل از آندوسکوپی

(Pre-Endoscopic

هستندکه با ایمنی و بدون احتمال بروز خطر به صورت سرپایی

) Rockall Scoreهم یاد میشود (جدول  .)1سپس این سیستم

درمان شده و خیلی زود ترخیص میگردند (.)7

توسعه یافته و دو متغیّر آندوسکوپیک (وجود یا عدم وجود نقطه

طراحی شدهاند که
تاکنون پنج سیستم نمره دهی )ّ (scoring systems

خونریزی در اندوسکوپی) دیگر هم به آن افزوده شد .اصطالح

شامل :طبقه بندی فارست ) ،(Forrest’s classificationسیستم نمره

نمره روکال”کامل” مجموع نمره بالینی و نمره آندوسکوپیک

دهی روکال ) ،(Rockall Scoring Systemشاخص پیش بینی مرکز

است (.)6

پزشکی سدارس -

سینائی(Cedars-Sinai MedicalCentre Predict

سیستم نمره دهی روکال بالینی (قبل از آندوسکوپی) بر اساس

) ،Indexسیستم امتیاز دهی بالک فورد )،(Blatchford Scoring System

معیارهای سن ( 0تا  2امتیاز) ،وجود شرایط شوک ( 0تا  2امتیاز) و

جدول  -1سیستم نمره دهی روکال (قبل از آندوسکوپی)

ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻧﻤﺮه دﻫﻲ روﻛﺎل ) ﻗﺒﻞ از آﻧﺪوﺳﻜﻮﭘﻲ (

ﺳﻦ
ﺷﻮك

ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻫﻤﺮاه

ﺻﻔﺮ

ﻳﻚ

دو

<60

60 - 79

≥80

ﻓﺸﺎرﺧﻮن ﺳﻴﺴﺘﻮﻟﻴﻚ < 100

ﻓﺸﺎرﺧﻮن ﺳﻴﺴﺘﻮﻟﻴﻚ < 100

ﻓﺸﺎرﺧﻮن ﺳﻴﺴﺘﻮﻟﻴﻚ > 100

ﻧﺒﺾ > 100

ﻓﻘﺪان ﺑﻴﻤﺎري

ﻧﺒﺾ < 100

ﺳﻪ

ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ ﻗﻠﺒﻲ

ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ ﻛﻠﻴﻪ

ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي اﻳﺴﻜﻤﻴﻚ ﻗﻠﺒﻲ

ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ ﻛﺒﺪ

ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﺳﺨﺖ و ﺟﺪي

ﺑﺪﺧﻴﻤﻲ ﻫﺎي ﻣﻨﺘﺸﺮ
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بیماریهای همراه ( 0تا  3امتیاز) محاسبه میگردد .کسب حداقل

در طول مدّ ت بستری در بیمارستان را باید در یک واحد مراقبت

نمره صفر به بیماران با سن کم تر از  60سال که هیچ شواهدی از

ویژه یا بخش با وابستگی باال (به مراقبتهای درمانی -پرستاری)

شوک و یا بیماری همراه ندارند ،اختصاص مییابد و  15درصد از

به منظور تشخیص و درمان هرچه سریع ترعوارض مربوط به عود

بیماران مبتال به خونریزی حاد دستگاه گوارش فوقانی را درهنگام

خونریزی و بهبود نتایج آن کنترل نمود (.)10

مراجعه در گروه باخطرکم شناسایی مینماید ( .)8دراین گروه،

جمع بندی نمرات به دست آمده از سطوح مختلف سیستم روکال

خطر مرگ ومیر  0/2درصد وخطر عود خونریزی نیز  0/2درصد

کامل ،یک مقیاس پیش بینی خطر 0 -11را فراهم میکند به نحوی

پیش بینی میشود .این گروه را بدون بستری در بیمارستان ،خیلی

که عدد  11نشانگر بیش ترین خطر بوده و بیماران با نمره روکال

زود میتوان ترخیص نمود .اگر نمره ا ّولیّه (قبل از آندوسکوپی)

کامل  2یا کمتر ،درمعرض خطر پایین برای خونریزیهای مکرر و

باالتر از صفر باشد ،میزان مرگ و میر قابل توجه خواهد بود (نمره :1

مرگ قراردارند و معادل آن برای بیماران با نمره روکال بالینی صفر

میزان مرگ و میر  2/4درصد ،نمره  :2میزان مرگ و میر 5/6درصد).

در نظرگرفته میشود ( .)9پیامد پژوهشهای قبلی و اعتبار بخشی

لذا ،تنها بیماران با نمره صفر را میتوان با آسودگی خاطر ( ،)8به

سیستم نمره دهی حاکی از آن است که بیماران با نمره کمتر از 2

صورت سرپایی تحت درمان منطقی قرار داده ( )9و سپس ترخیص

درمعرض کم ترین خطر عود خونریزی و مرگ بوده لذا میتوان

نمود .نمره روکال بین  1-2نشان دهنده خونریزی خفیف و نمره

آنان را بصورت سرپایی تحت درمان منطقی قرار داد (.)9

باالتر از  2نشانگر خونریزی عمده یا شدید است .درصورتی که

2ـ سیستم نمره دهی بالک فورد :بالک فورد سیستم خود را

نمره روکال  5باشد میزان بروز مرگ و میر حدود  50درصد است
(جدول  .)2بیماران با نمره روکال  5یا باالتر ،یا با خونریزی مجدّ د

طراحی وتوسعه داد
بر مبنای سیستم ا ّولیّه نمره دهی روکال ّ
(جدول  .)3این سیستم یک ابزار قابل قبول برای اهداف تصمیم

جدول  -2میزان بروز مرگ و میر و نمره روکال اولیّه

گیری بالینی در اجرای مداخالت مناسب تر (درافراد کم خطر،
بدون لطمه به پیامدهای بالینی) و پایش کارآمد تر از افراد در

ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ

ﻧﻤﺮه روﻛﺎل

%0/2

0

%2/4

1

سیستم نمره دهی خطر بالک فورد برای محاسبه نمره خطر بر

%5/6

2

%50

5

اساس متغیّرهای بالینی برای ارزیابی بیماران مبتال به خونریزی

معرض خطر باال ،که نیاز به درمان فوری دارند ،میباشد (.)3

حاد دستگاه گوارش فوقانی با ریسک خطر پائین ،بدون نیاز به

جدول  -3سیستم نمره دهی بالک فورد

ارزش ﮔﺬاري

ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﺧﻄﺮ

0

1

2

3

4

6

≤ 6/5 < 8

≥ 8 < 10

≤ 10 < 25

≤ 25

اوره ﺧﻮن )ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻮل در ﻟﻴﺘﺮ (

< 6/5

ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ) ﻣﺬّﻛﺮ – ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ (

≤ 130

≥ 120 < 130

ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ) ﻣﻮﻧّﺚ – ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ (

≤ 120

≥ 100 < 120

ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺳﻴﺴﺘﻮﻟﻴﻚ ) ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺟﻴﻮه (

≤ 109

≥ 100 < 109

ﻧﺒﺾ ) در دﻗﻴﻘﻪ (

< 100

≤ 100

وﺟﻮد ﻣﻠﻨﺎ

ﺧﻴﺮ

ﺑﻠﻪ

وﺟﻮد ﺳﻴﻨﻜﻮپ

ﺧﻴﺮ

ﺑﻠﻪ

وﺟﻮد ﺑﻴﻤﺎري ﻛﺒﺪي

ﺧﻴﺮ

ﺑﻠﻪ

وﺟﻮد ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ ﻗﻠﺒﻲ

ﺧﻴﺮ

ﺑﻠﻪ

≤ 100 < 120

< 100
< 100

≥ 90 ≤ 99

< 90

تریاژ در بیماران با خونریزی دستگاه گوارش فوقانی

انجام آندوسکوپی و بیماران مناسب برای درمان سرپایی بکار
گرفته شد (.)12
نشانگرهای خطر مورد استفاده در سیستم بالک فورد عبارتند از:
• افزایش سطح اوره در خون بیمار
• کاهش سطح هموگلوبین
• کاهش میزان فشار خون سیستولیک
• نبض تند و سریع
• وجود ملنا
• سنکوپ

زهرا نظام آبادی و زهرا فارسی
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ـ وجود پرستاران با تجربه در زمینه ارائه مراقبتهای خاص در
خونریزی دستگاه گوارش فوقانی ،با توانایی پایش عالئم حیاتی
حداقل هر یک ساعت
ـ پذیرش کلیه بیماران مشکوک به خونریزی دستگاه گوارش
فوقانی در این بخش
ـ وجود دستورالعمل یکسان برای مدیریت خونریزی دستگاه
گوارش فوقانی
ـ وجود پزشک مشاور در دسترس ) (oncallگوارش  24ساعته
در سرویس

• نارسایی قابل توجه قلبی و کبدی (.)3

ـ در صورت نیاز توانایی انجام فوری مداخالت آندوسکوپیک

بر اساس پارامترهای بالینی که درسیستم نمره دهی خطر بالک فورد

ـ توانایی دسترسی به ورید مرکزی

ارزیابی میشوند ،در صورت وجود نمره باالتر از  ،5ممکن است

ـ تشریک مساعی در ارائه مراقبتها بین متخصص گوارش و

فرد در گروه بیماران پرخطر برای درمان آندوسکوپی قرار گیرد و
نمره کم تر از  ،4هیچ ضرورتی برای درمان فوری آندوسکوپیک

مشاور ارجاع داده شده

وجود نداشته باشد .دکتر نیمو ) )2011( (Nimmoمینویسد :اگرچه

بحث و نتیجهگیری

سیستم اختصاری نمره دهی بالک فورد (ابزار غربالگری سریع

علی رغم تح ّوالت عظیم در فن آوری پزشکی و کاهش میزان
بروز ،خونریزی دستگاه گوارش فوقانی از میزان مرگ و میر باالیی

را اندازه گیری میکند) از حساسیت ) (sensitiveباالیی در شناسایی

برخوردار است .لذا تریاژ یا سیستم ارزیابی ا ّولیّه در این گروه از

) (fast trackکه سطح اوره ،هموگلوبین ،فشار خون و ضربان نبض
 %99بیماران نیازمند درمان و مداخله برخوردار بوده است؛ لیکن،

توجه به جدّ ی بودن
بیماران از اه ّمیّت باالیی برخوردار است که با ّ

از نظر ویژگی ) (specificityضعیف میباشد به نحوی که فقط %32
بیمارانی که نیاز به درمان نداشتند را شناسایی مینماید ( .)11چاندرا

صدمات یا بیماری دسته بندی شوند ،به طوری که اولویّتهای

درمان را به آنها اختصاص داد .قضاوت نهایی بایستی بر اساس

صحت پیش آگهی
) (Chandraوهمکارانش ( )2011حساسیت و ّ

مسئولیت حرفهای مناسب مراقبین بهداشتی برای تصمیم گیری

هردو سیستم را بسیار باال وکارآمد دانسته؛ لیکن ویژگی هردو
سیستم را به عنوان سیستم نمره دهی در بالین نارسا و ضعیف

توجه به یک روش خاص بالینی و یا یک طرح درمانی
بالینی با ّ

صورت پذیرد .این قضاوت صرف ًا به دنبال گفتگو با بیمار در زمینه

توصیف نمودهاند (.)13

گزینهها و انتخاب روشهای تشخیصی و درمانی موجود حاصل

از آنجا که کنترل هزینه یکی از عمده ترین دغدغههای سیستم

میشود ( .)11سیستمهای نمره دهی متعدّ دی برای تریاژ و پیش بینی

بهداشتی بدون وارد نمودن لطمه ) (sacrificingبه پیامدهای بالینی

پیامدهای بالینی خونریزی گوارشی طرح ریزی شده و معیارهای

میباشد،واحدهایخاصارائهمراقبتهایاورژانسیخونریزیهای

خطر به صورت گستردهای در تصمیم گیری بالینی برای تشخیص

گوارشی ) (The dedicated GI bleeding serviceبه افراد در گروه خطر

مواردی که میتوان از درمان سرپایی بدون نیاز به پذیرش و بستری

پائین خونریزی مجدد یا مرگ همراه با ترخیص زود هنگام و مناسب

طوالنی مدّ ت در بیمارستان سود برد ،به کار گرفته شدهاند .سیستم

در موارد خونریزی از دستگاه گوارش فوقانی ایجاد شدهاند (.)9

بالک فورد و روکال به عنوان سیستم نمره دهی خطربرای پیش

واحد اختصاص داده شده به خونریزیهای گوارشی دارای

بینی موارد خطر عود خونریزی یا مرگ و نیاز به درمان زود هنگام

ویژگیهای زیر است:

طراحی شدند ( .)9در این میان ،در به کارگیری این
خونریزی گوارشی ّ

ـ اختصاص منطقه خاص جهت بخش

سیستمها توسط پرستاران :برگزاری دورههای آموزشی ـ توجیهی
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 در ترکیب،دهی روکال در ارجاع بیماران به سطوح مختلف مراقبتی

 ارزیابی عملکرد پرستاران در زمینه ارائه خدمات،حین خدمت

با سایرعوامل بالینی در نظر گرفته شود و در بیماران با مراقبت با

،مراقبتی بر مبنای اولویت بندی مبتنی بر سیستمهای نمره دهی

.)8( وابستگی باال نبایستی به تنهایی بکار گرفته شود

تشکیل واحدهای خاص ارائه مراقبتهای اورژانسی خونریزیهای
 بهتر است سیستم نمره، از سویی. ضروری به نظر میرسد،گوارشی
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