OCENA STANU ŚWIADOMOŚCI – RASS
skala

stan

opis

reakcja

+4

agresywny

+3

bardzo pobudzony Próbuje usuwać wkłucia lub cewniki,
agresywny.

+2

pobudzony

Częste niecelowe ruchy, brak współpracy
pacjenta z respiratorem.

+1

niespokojny

Zaniepokojony lub lękliwy, bez
agresywnych ruchów.

0

czujny i spokojny

Spontanicznie reaguje i słucha opiekuna.

na głos

-1

senny

Nie w pełni uważny, ale w pełni
przytomnie reaguje na głos (otwarcie oczu
i kontakt wzrokowy >10 sekund).

na głos

-2

lekka sedacja

Krótkotrwałe przebudzenie na głos
(otwarcie oczu i kontakt wzrokowy
<10 sekund).

na głos

-3

umiarkowana
sedacja

Poruszenie lub otwarcie oczu na głos (bez
kontaktu wzrokowego).

na głos

Walczący z personelem, stanowi dla niego
zagrożenie.

Jeśli RASS większy lub równy „-3”, należy rozpocząć CAM-ICU
(wynik pozytywny lub negatywny?)
-4

głęboka sedacja

Brak reakcji na głos, poruszenie w reakcji
na stymulację ruchową.

na dotyk

-5

bez reakcji

Brak reakcji na głos i stymulację ruchową.

na dotyk

Jeśli RASS na poziomie -4 lub -5 -> WSTRZYMAJ
MONITOROWANIE (pacjent nieprzytomny),
SPRAWDŹ PONOWNIE później
CAM-ICU w polskiej wersji językowej przygotowali: dr n. med. Katarzyna Kotfis, dr n. med. Jowita Biernawska,
dr n. med. Małgorzata Zegan-Barańska, dr hab. n. med. Maciej Żukowski prof. PUM,
prof. dr hab. n. med. Joanna Rymaszewska, dr hab. n. med. Andrzej Potemkowski prof. US
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OCENA ZABURZEŃ ŚWIADOMOŚCI
NA OIT (CAM-ICU)
kolejność działań
1

Nagły początek lub zmienny przebieg stanu
świadomości
Czy wystąpiła nagła zmiana stanu świadomości w stosunku
do stanu wyjściowego?
LUB Czy stan psychiczny był zmienny w ciągu ostatnich
24 godzin?

nie

CAM-ICU ujemne
brak MAJACZENIA

tak

2

Niemożność skupienia uwagi
„Proszę ściśnij moją dłoń kiedy usłyszysz literę A.”
Przeczytaj następującą sekwencję liter:
M A Ł A C Z A R N A lub A B R A K A D A B R A
Błędy: brak ściskania dłoni na literę „A” i ściskanie dłoni
na literę inną niż „A”.
Jeśli pacjent nie jest w stanie wykonać testu ze słowami
pokaż obrazki.

0-2
błędy

CAM-ICU ujemne
brak MAJACZENIA

>2 błędy

3

Zmieniony stan świadomości

RASS > 0

Aktualna punktacja w skali RASS

CAM-ICU dodatnie
MAJACZENIE
obecne

RASS = 0

4

Zdezorganizowany tok myślenia
Czy kamień unosi się na wodzie?
Czy w morzu są ryby?
Czy jeden kilogram waży więcej niż dwa kilogramy?
Czy do wbicia gwoździa używa się młotka?
Polecenie: „Proszę pokazać mi tyle palców ile ja pokazuję”
(podnieś 2 palce)
„Teraz zrób to samo drugą ręką” (nie demonstruj)
LUB „Pokaż o jeden palec więcej” (jeśli pacjent nie może
poruszać obiema rękami)

>1
błąd

0-1
błąd

CAM-ICU ujemne
brak MAJACZENIA
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