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Delirium je fenotypický syndrom, jehož detekce v podmínkách intenzivní péče je obtížná, avšak existují validované testy s relativně 

vysokou validitou a predikční hodnotou. U pacientů v intenzivní péči s primárním postižením mozku se navíc symptomy deliria 

překrývají s příznaky primární mozkové dysfunkce. Delirium přitom predikuje vyšší morbiditu a mortalitu a je často signálem neléčené 

extracerebrální poruchy či onemocnění, jako je sepse, metabolická porucha, farmakologické vlivy v kombinaci s vlivem imobilizace. 

Proto je monitorace deliria v podmínkách neurointenzivní péče důležitou součástí léčby pacientů a zlepšení jejich prognózy.
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Obr. Dotazník ICDSC je dostupný na našich stránkách:

https://www.fnbrno.cz/areal-bohunice/neurologicka-klinika/delirium/t7286

Cíl projektu

Cílem projektu byla validace české verze dotazníku Intensive Care 

Delirium Screening Checklist (ICDSC) (Bergeron et al. 2001) a 

porovnání jeho senzitivity, specificity, pozitivní a negativní predikční 

hodnoty s již validovanou českou verzí testu the Confusion

Assessment Method for the Intensive Care Unit (CAM-ICU) 

(Mitášová et al., 2010) u pacientů s cévní mozkovou příhodou.

Metody

Do studie bylo celkem zahrnuto 71 jedinců, kteří splnili vstupní 

kritéria (první vyšetření do 24 hodin od příjmu na monitorované lůžko 

pro cévní mozkovou příhodu a SOFA ≥ 1 a absentující preexistující

poškození mozku s neurologickým deficitem). U pacientů probíhalo

denní screeningové vyšetření pomocí dotazníků CAM-ICU a ICDSC s 

expertním hodnocením přítomnosti deliria na základě kritérií DSM-5 

jako zlatým standardem.

Výsledky

Ze 71 zařazených a vyhodnocených pacientů se delirium dle

expertního hodnocení, rozvinulo u 23 jedinců (32,4 %). Ze 

screeningových vyšetření vykazoval dotazník ICDSC vyšší

senzitivitu (88,6%),  podobnou specificitu (97,7%) pozitivní

predikční hodnotu 0,92 a negativní predikční hodnotu 0,97 v 

porovnání s CAM-ICU (senzitivita 77,3.%, specificita

99,0%, pozitivní predikční hodnota 0,96, negativní predikční

hodnota 0,94). 

Závěr

U pacientů s neurologickým deficitem se ICDSC jeví jako

vhodnější screeningový nástroj než již validovaný CAM-ICU 

vzhledem k menší nutnosti verbální komunikace. Jedná se 

ale pouze o předběžné výsledky na malém počtu pacientů.
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