Metoda de Evaluare a Stării de Confuzie – Fişă de lucru
CARACTERISTICA 1. Schimbarea acută sau evoluția
fluctuantă a statusului mental
A prezentat pacientul un status mental diferit față de statusul mental de bază?
SAU

A prezentat pacientul modificări fluctuante ale statusului mental în ultimele 24
de ore (modificări evidențiate prin variații ale scalelor care măsoară nivelul de
sedare / de conștiență (RASS / SAS, GCS) sau comparativ cu evaluarea
anterioară a delirumului?
CARACTERISTICA 2. Lipsa atenției
Testul de atenție la litere:
Instrucțiuni: Spuneți pacientului: "O să vă citesc 10 litere. De fiecare dată
când auziți litera A, strângeți-mă de mână. "Citiți literele din următoarea listă
cu un ton normal la distanță de 3 secunde între ele.
S A V E H A A R T sau C A S A B L A N C A sau A B A D B A D A A Y

Scor

Se
bifează

DA la
oricare dintre
întrebări

Un număr de
erori > 2

*Se consideră eroare când pacientul nu strânge mâna la litera A sau când strânge mâna
la o literă diferită de ”A"

CARACTERISTICA 3. Alterarea stării de conștiență

Prezentă dacă scorul RASS actual este oricare altul decât vigil și calm

RASS altul
decât zero

CARACTERISTICA 4. Gândirea dezorganizată
Întrbări cu Da sau Nu
1. Poate pluti o piatră pe apă?
2. Sunt (trăiesc) pești în mare?
3. Un kilogram cântărește mai mult decât două kilograme?
4. Se poate folosi ciocanul pentru a bate un cui?
Se consideră eroare atunci când pacientul răspunde incorect la o întrebare.

Comandă
Spuneți pacientului:"Ridicați atâtea degete " (Ridicați 2 degete în fața
pacientului). Acum faceți același lucru cu cealaltă mână" (Nu repetați numărul
de degete)

Număr
combinat de
erori > 1

* Dacă pacientul este incapabil să miște ambele brațe, pentru a doua parte a cererii
de comandă, rugați: ”Mai adăugați un deget”

Se consideră o eroare dacă pacientul nu poate executa întreaga comandă.

Per Total CAM-ICU
Caracteristica 1 + 2 + 3 sau 4 prezente
= CAM-ICU pozitiv

Criterii îndeplinite
Criterii neîndeplinite

CAM-ICU Pozitiv
(delirium prezent)
CAM-ICU Negativ
(fără delirium )
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