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Rezumat 
 

Am efectuat un studiu prospectiv în Secția de Oncologie a Spitalului Județean de Urgență Bistrița.  
Obiective: identificarea prezenței „deliriumului”, în special pentru pacienții cu patologie oncologică avansată și înțelegerea 
motivelor pentru care delirul se instalează ca o complicație la pacienții cu cancer. Metode: Am aplicat testul Folstein și testul 
confuziei, care ne-au ajutat să determinăm incidența patologiei delirului în rândul bolnavilor de cancer.  Rezultate și discuții: 

Lotul de cercetare a fost format dintr-un total de 85 de pacienți, împărțiți în două grupuri, grupul de studiu și grupul de comparație. 
Am reușit să determinăm cauzele apariției delirului la bolnavii de cancer, observând o recuperare mai dificilă la pacienții care au 
avut parte de tratament cu citostatice sau sunt în curs de chimioterapie (35 de pacienți din cei 45 din lotul de studiu), acesta fiind 
un factor important care duce la apariția delirului. De asemenea, am constatat faptul că calitatea vieții bolnavilor de cancer la 
care s-a stabilit patologia delirului este precară, cu o diferență semnificativă între sexe, în favoare bărbaților.  
Concluzii: În cazul unui pacient cu patologie oncologică, este absolut important sprijinul familiei și al anturajului (fapt dedus din 
factorii care au determinat evitarea instalării delirului în cazul pacienților oncologici din cadrul lotului de comparație) și ajutarea 
acestora in a înțelege și a accepta diagnosticul, astfel încât procesul de tratament și recuperare să fie unul mai ușor din punct 
de vedere psihic. Sprijinul primit din partea familiei și anturajului este absolut important, fapt dedus din factorii care au determinat 
evitarea delirului în cazul bolnavilor de cancer în grupul de comparaţie. 
  
Cuvinte cheie: delir, cancer, patologie oncologică, test Folstein, testul confuziei 

 

 
ORIGINAL PAPERS  
 
Delirium in hospitalized cancer patients 
 
Abstract 

 
We performed a prospective study in the Oncology Department of the Bistrița County Emergency Hospital.  
Objectives: To deepen the notion of "delirium", especially for patients with advanced cancer and to understand the reasons why 
delirium occurs as a complication in cancer patients Methods: We applied the Folstein test and the confusion test, which helped 
us determine the incidence of delirium pathology among cancer patients. Results and discussions: The research group consists 
of a total of 85 patients, divided into two groups, the study group and the control group. We were able to determine the causes 
of delirium in cancer patients, finding that the patients who had or were ongoing chemotherapy have had a more difficult recovery 
(35 patients out of 45 in the study group), thus being an important factor leading to delirium. We also found that the quality of life 
of cancer patients in whom the pathology of delirium has been established is precarious, with a significant difference between 
the sexes, in favour of men.  
Conclusions: In the case of a patient with oncological pathology, it is absolutely important to support the family and entourage 
(a fact deduced from the factors that prevented the onset of delirium in cancer patients in the comparison group) and help them 
understand and accept the diagnosis, so the process of treatment and recovery should be easier from a mental point of view. 
 
Keywords: delirium, cancer, oncological pathology, Folstein test, confusion test 
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Introducere 

 

Stările terminale reprezintă etape delimitate în cursul 

evoluției unei patologii incurabile care pot preceda exitus-ul 

(1). În acest sens, sunt destul de puține studii care descriu 

aspectele clinice psihologice și psihiatrice, prezente în 

patologiile terminale.  

 

Asupra acestei categorii de pacienți acționează mulți factori 

psihotraumatizanți, care pot induce perturbări psihologice și, în 

multe dintre cazuri, suferințe la nivel psihiatric, de la modificări 

de dispoziție negative, cu evoluție progresiv agravantă, 

precum anxietatea și stările depresive, până la depresii grave, 

delir, tulburări cognitive, și chiar suicid (2).  

 

Obiective 

 

Studiul ce urmează a fi descris în continuare pleacă de la 

următoarele ipoteze:  

 

- pacienții oncologici cu vârsta înaintată sunt mai predispuși 

la dezvoltarea delirului decât pacienții oncologici tineri;  

- pacienții oncologici de sex masculin sunt mai predispuși la 

dezvoltarea delirului decât pacienții oncologici de sex feminin;  

- șansele de supraviețuire în cazul pacienților oncologici cu 

delir sunt mai mici decât în cazul cazurilor de pacienți 

oncologici fără delir. 

 

Obiectivele studiului sunt următoarele:  

- aprofundarea noțiunii de „delir”, în special în ceea ce 

privește pacienții cu patologie oncologică în stadiu avansat;  

- înțelegerea motivelor pentru care delirul se instalează ca 

și complicație în cazul pacienților cu patologie oncologică;  

- cunoașterea și înțelegerea metodelor de depistare a 

delirului în rândul pacienților cu patologie oncologică în stadiu 

avansat.  

 

Pentru a realiza demersul metodologic propus, am stabilit 

ca obiectiv principal al cercetării de față studierea incidenței 

delirului în rândul pacienților cu patologie oncologică, ce 

beneficiază de îngrijiri în regim de internare.  

 

Pe baza obiectivului general descris mai sus, am stabilit și 

o serie de obiective specifice precum identificarea:  

- cauzelor de apariție a delirului la pacienții oncologici incluși 

în studiu;  

- metodelor de tratament a delirului la pacienții oncologici 

incluși în studiu; 

- calității vieții în rândul pacienților oncologici incluși în 

studiu, care prezintă și delir;   

- modului în care pacienții oncologici cu delir se raportează 

la mediul înconjurător și la persoanele apropiate din familie.  

 

 

 

 

 

 

 

Metode și instrumente utilizate 

 

Am utilizat ca metode și instrumente de cercetare testul 

Folstein și metoda de evaluare a confuziei. Testul Folstein sau 

mini-examinarea stării mentale constă într-un chestionar, 

utilizat pe scară largă în sistemul medical pentru a măsura 

gradul de afectare cognitivă (4).  

 

Testul este utilizat pentru a estima severitatea și progresia 

tulburărilor cognitive și pentru a urmări cursul modificărilor 

cognitive la un individ în timp (5, 6). Testul durează între 5 și 

10 minute și examinează funcțiile, atenția, calculul, limbajul, 

abilitatea de a urma comenzi simple, orientarea în timp și 

spațiu. Utilizarea acestui test prezintă și câteva dezavantaje, 

precum vârsta și educația pacientului (7).  

În ceea ce privește metoda de evaluare a confuziei, aceasta 

reprezintă un instrument pentru identificarea delirului, 

dezvoltat de Inouye în anul 1990 (8). Acest test este bazat pe 

criteriile de diagnostic DSM-IV pentru delir, cu o sensibilitate 

mai mare 90%. Testul de evaluare a confuziei se bazează pe 

patru criterii, și anume: debut acut și curs fluctuant, neatenție, 

gândire dezorganizată, nivel modificat al conștiinței (9).  

 

Rezultate 

 

Cercetarea de față a fost efectuată în intervalul ianuarie-mai 

2021, în cadrul Secției de Oncologie a Spitalului Județean de 

Urgență Bistrița. Lotul de cercetare este alcătuit dintr-un total 

de 85 de pacienți, împărțiți la rândul lor în două loturi, lotul de 

studiu și lotul de comparație.  

 

Lotul de studiu este format din 45 de pacienți diagnosticați 

cu cancer, care prezintă și delir. Acest lot de studiu este 

împărțit în 20 de pacienți diagnosticați cu cancer și delir de sex 

feminin și 25 de pacienți diagnosticați cu cancer și delir de sex 

masculin. În funcție de vârstă, lotul de studiu este împărțit 

astfel: 5 pacienți cu vârsta cuprinsă între 18 și 25 de ani, 7 

pacienți cu vârsta cuprinsă între 25 și 40 de ani, 18 pacienți cu 

vârsta cuprinsă între 40 și 60 de ani și 15 pacienți cu vârsta 

cuprinsă între 60 și 80 de ani.  

 

Lotul de comparație este format din 40 de pacienți 

diagnosticați cu cancer, dar care nu prezintă delir. Lotul de 

comparație este împărțit, în funcție de sex, în 15 pacienți 

diagnosticați cu cancer, fără delir, de sex feminin, și 25 de 

pacienți diagnosticați cu cancer, fără delir, de sex masculin. În 

funcție de vârstă, lotul de comparație include 4 pacienți cu 

vârsta cuprinsă între 18 și 25 de ani, 8 pacienți cu vârsta 

cuprinsă între 25 și 40 de ani, 11 pacienți cu vârsta cuprinsă 

între 40 și 60 de ani și 17 pacienți cu vârsta cuprinsă între 60 

și 80 de ani.  
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Pentru a obține o analiză mai complexă a patologiei delirului 

și a incidenței acesteia în cazul pacienților oncologici, am 

determinat cauzele apariției delirului la pacienții oncologici din 

lotul de studiu, prin intermediul unor discuții cu aceștia și cu  

 

aparținătorii, obținând următoarele date expuse în diagrama 

de mai sus. 

 

Am purtat aceeași discuție și cu pacienții oncologici din lotul 

de comparație și cu aparținătorii acestora, pacienți în cazul 

cărora nu s-a instalat patologia de delir, încercând să 

identificam factorii care au determinat evitarea patologiei de 

delir în cazul lor. Datele pe care le-am obținut în urma acestor 

discuții sunt prezentate mai jos:  

  

Testul Folstein este structurat pe cinci factori de bază, și 

anume: orientarea în timp și spațiu, memorarea informațiilor, 

atenție și calcul, reproducerea informațiilor, limbaj.  

 

În ceea ce privește factorul referitor la orientarea în timp și 

spațiu, am obținut 3 răspunsuri corecte în grupa de vârstă 18 

– 15 ani, 7 răspunsuri corecte în grupa de vârstă 25 – 40 de 

ani, 6 răspunsuri corecte în grupa de vârstă 40 – 60 de ani, 2 

răspunsuri corecte în grupa de vârstă 60 – 80 de ani, aceste 

date fiind obținute în lotul de studiu. Tot în cadrul aceluiași 

factor, pentru lotul de comparație am obținut următoarele date: 

3 răspunsuri corecte în grupa de vârsta 18 – 25 de ani, 5 

răspunsuri corecte în grupa de vârstă 25 – 40 de ani, 8 

răspunsuri în grupa de vârsta 40 – 60 de ani, 5 răspunsuri 

corecte în grupa de vârstă 60 – 80 de ani.  

În ceea ce privește factorul referitor la memorarea 

informațiilor, am obținut 5 răspunsuri corecte în grupa de 

vârstă 18 – 15 ani, 6 răspunsuri corecte în grupa de vârstă 25 

– 40 de ani, 9 răspunsuri corecte în grupa de vârstă 40 – 60 

de ani, 9 răspuns corect în grupa de vârstă 60 – 80 de ani, în 

cadrul lotului de studiu.  

Tot în cadrul aceluiași factor, în cadrul lotului de comparație, 

am obținut următoarele date: 4 răspunsuri corecte în grupa de 

vârstă 18 – 25 de ani, 6 răspunsuri corecte în grupa de vârstă 

25 – 40 de ani, 10 răspunsuri corecte în grupa de vârstă 40 – 

60 de ani, 8 răspunsuri corecte în grupa de vârstă 60 – 80 de 

ani.  
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În ceea ce privește factorul referitor la atenție și calcul, am 

obținut 4 răspunsuri corecte în grupa de vârstă 18 – 25 de ani, 

5 răspunsuri corecte în grupa de vârstă 25 – 40 de ani, 4 

răspunsuri corecte în grupa de vârstă 40 – 60 de ani, 1 

răspunsuri corecte în grupa de vârstă 60 – 80 de ani. Tot în 

cadrul aceluiași factor, în cadrul lotului de comparație, am 

obținut următoarele date: 3 răspunsuri corecte în grupa de 

vârstă  18 – 25 de ani, 7 răspunsuri corecte în grupa de vârstă 

25 – 40 de ani, 10 răspunsuri corecte în grupa de vârstă 40 – 

60 de ani, 8 răspunsuri corecte în grupa de vârstă 60 – 80 de 

ani.  

 

În ceea ce privește factorul referitor la reproducerea 

informațiilor, am obținut 2 răspunsuri corecte în grupa de 

vârstă 18 – 25 de ani, 6 răspunsuri corecte în grupa de vârstă 

25 – 40 de ani, 7 răspunsuri corecte în grupa de vârstă 40 – 

60 de ani, 2 răspunsuri corecte în grupa de vârstă 60 – 80 de 

ani, în lotul de studiu. Tot în cadrul aceluiași factor, în cadrul 

lotului de comparație, am obținut următoarele date: 3 

răspunsuri corecte în grupa de vârstă 18 – 25 de ani, 5 

răspunsuri corecte în grupa de vârstă 25 – 40 de ani, 9 

răspunsuri corecte în grupa de vârstă 40 – 60 de ani, 8 

răspunsuri corecte în grupa de vârstă 60 – 80 de ani.  

 

În ceea ce privește factorul referitor la limbaj, am obținut 3 

răspunsuri corecte în grupa de vârstă 18 – 25 de ani, 5 

răspunsuri corecte în grupa de vârstă 25 – 40 de ani, 6 

răspunsuri corecte în grupa de vârstă 40 – 60 de ani, 3 

răspunsuri corecte în grupa de vârstă 60 – 80 de ani, în lotul 

de studiu. Tot în cadrul aceluiași factor, în cadrul lotului de 

comparație, am obținut următoarele date: 5 răspunsuri corecte 

pentru grupa de vârstă 18 – 25 de ani, 6 răspunsuri corecte 

pentru grupa de vârstă 25 – 40 de ani, 9 răspunsuri corecte în 

grupa de vârstă 40 – 60 de ani, 9 răspunsuri corecte în grupa 

de vârstă 60 – 80 de ani.  

 

Referitor la rezultatele obținute în testul de evaluare a 

confuziei, în ceea ce privește întrebările referitoare la 

orientarea în timp și spațiu, am obținut 3 răspunsuri corecte în 

grupa de vârstă 18 – 25 de ani, 5 răspunsuri corecte în grupa 

de vârstă 25 – 40 de ani, 5 răspunsuri corecte în grupa de 

vârstă 40 – 60 de ani, 4 răspunsuri corecte în grupa de vârstă 

60 – 80 de ani, în lotul de studiu. Tot în cadrul aceluiași factor, 

în cadrul lotului de comparație, am obținut următoarele date: 5 

răspunsuri corecte în grupa de vârstă 18 – 25 de ani, 6 

răspunsuri corecte în grupa de vârstă 25 – 40 de ani, 9 

răspunsuri corecte în grupa de vârstă 40 – 60 de ani, 10 

răspunsuri corecte în grupa de vârstă 60 – 80 de ani.  

 

În ceea ce privește întrebările referitoare la memorarea 

informațiilor, am obținut 2 răspunsuri corecte în grupa de 

vârstă 18 – 25 de ani, 6 răspunsuri corecte în grupa de vârstă 

25 – 40 de ani, 3 răspunsuri corecte în grupa de vârstă 40 – 

60 de ani, 2 răspunsuri corecte în grupa de vârstă 60 – 80 de 

ani, în lotul de studiu. Tot în cadrul aceluiași studiu, în lotul de 

comparație, am obținut următoarele date: 4 răspunsuri corecte 

în grupa de vârstă 18 – 25 de ani, 5 răspunsuri corecte în grupa 

de vârstă 25 – 40 de ani, 11 răspunsuri corecte în grupa de 

vârstă 40 – 60 de ani, 9 răspunsuri corecte în grupa de vârstă 

60 – 80 de ani.  

 

În ceea ce privește întrebările referitoare la stările de 

confuzie din ziua precedentă, am obținut 5 răspunsuri corecte 

în grupa de vârstă 18 – 25 de ani, 6 răspunsuri corecte în grupa 

de vârstă 25 – 40 de ani, 10 răspunsuri corecte în grupa de 

vârstă 40 – 60 de ani, 9  răspunsuri corecte în grupa de vârstă 

60 – 80 de ani, în lotul de studiu. Tot în cadrul aceluiași factor, 

în cadrul lotului de comparație, am obținut următoarele date: 1 

răspuns corect în grupa de vârstă 18 – 25 de ani, 3 răspunsuri 

corecte în grupa de vârstă 25 – 40 de ani, 6 răspunsuri corecte 

în grupa de vârstă 40 – 60 de ani, 2 răspunsuri corecte în grupa 

de vârstă 60 – 80 de ani.  

 

Discuții  

 

Analizând datele obținute în ceea ce privește cauzele 

apariției delirului la pacienții oncologici din lotul de studiu, 

putem observa cu claritate că un procent semnificativ din 

pacienții cu patologie oncologică prezintă ca importantă cauză 

pentru instalarea delirului administrarea tratamentului 

medicamentos, mai exact a chimioterapiei. Astfel, putem 

afirma că pacienților oncologici care au primit sau primesc 

tratament cu citostatice și au parte de o recuperare mai dificilă, 

acest tratament  le scade încrederea și stima de sine, precum 

și  speranța de vindecare.  

 

În ceea ce privește factorii care au determinat evitarea 

instalării delirului la pacienții oncologici din lotul de comparație, 

putem observa faptul că suportul emoțional din partea familiei 

în cazul pacienților cu patologie oncologică prezintă o 

importanță semnificativă pentru aceștia, ajutându-i să treacă 

mai ușor prin procesul de recuperare, oferindu-le, în același 

timp, o speranță în ceea ce privește vindecarea. Un alt factor 

aproape la fel de important este reprezentat de capacitatea 

pacienților de a conștientiza și de a accepta diagnosticul, astfel 

încât să își păstreze o stare de spirit optimă pentru ceea ce 

urmează ca proces de recuperare.  

 

Referitor la orientarea în timp și spațiu din cadrul 

chestionarului Folstein, putem observa o diferență 

semnificativă între capacitatea de orientare a pacienților 

diagnosticați cu cancer care prezintă și delir, față de pacienții 

diagnosticați cu cancer fără delir. De asemenea, putem 

observa faptul că dificultățile de orientare în cadrul pacienților 

cu delir sunt mai frecvente în cazul bărbaților, decât în cazul 

femeilor, cu o diferență destul de semnificativă a răspunsurilor 

greșite între sexe.  

 

Analizând răspunsurile primite în cadrul întrebărilor ce fac 

referire la capacitatea de memorare a informațiilor, putem 

observa aceeași diferență între sexe, bărbații fiind în 

continuare mai afectați decât femeile. De asemenea, există o 

diferență semnificativă a răspunsurilor dintre pacienții cu 

cancer care prezintă și delir, și cei diagnosticați cu cancer fără 

delir, mai afectați fiind cei la care s-a instalat și patologia 

delirului în urma patologiei oncologice.  
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Referitor la întrebările legate de capacitatea de atenție și de 

efectuare a calculelor simple, putem observa că această 

abilitate este mai afectată în cazul pacienților oncologici care 

prezintă și delir, față de cazul pacienților oncologici la care nu 

s-a instalat delirul. De asemenea, diferența dintre sexe, în 

favoarea bărbaților, se păstrează în continuare.  

 

În ceea ce privește întrebările ce fac referire la capacitatea 

de reproducere a informațiilor primite anterior, este foarte 

observabil faptul că pacienții oncologici cu delir sunt mult mai 

afectați decât cei fără delir, păstrându-se în continuare aceeași 

diferență între sexe în favoarea bărbaților. Totodată, observăm 

faptul că în cadrul lotului de comparație, pacienții fără delir, 

bărbații sunt cei care au răspuns în număr mai mare corect la 

întrebările adresat față de femei.  

 

În cadrul întrebărilor referitoare la limbaj, se observă 

menținerea aceleiași diferențe între sexe și între pacienții care 

prezintă delir și cei care nu prezintă delir.  

 

Asemenea testului Folstein, și în cazul testului de evaluare 

a confuziei, putem observa faptul că pacienții oncologici care 

prezintă și delir sunt mai afectați în ceea ce privește orientarea 

în timp și spațiu, atenția, capacitatea de reproducere a 

informațiilor și stările confuze decât în cazul pacienților 

oncologici fără delir. Mai mult decât atât, se păstrează în 

continuare diferența între sexe, tot în favoarea pacienților de 

sex masculin față de pacienții de sex feminin.  

 

Concluzii 

 

Studiul de față a avut ca obiective principale aprofundarea  

noțiunii de „delir”, înțelegerea motivelor pentru care această 

patologie se instalează destul de frecvent în cazul pacienților 

oncologici, precum și determinarea și înțelegerea metodelor 

de depistare a delirului în cazul acestor pacienți.  

 

În acest sens, pentru loturile de pacienți alese pentru 

efectuarea cercetării am aplicat metodele de depistare a 

patologiei delirului, și anume Testul Folstein și testul de 

determinare a confuziei, ceea ce ne-a ajutat la determinarea 

incidenței patologiei delirului în rândul pacienților oncologici. 

Astfel, după efectuarea cercetării de față, putem afirma faptul 

că delirul este foarte frecvent în cazul pacienților diagnosticați 

cu cancer.  

 

De asemenea, analizând toate rezultatele obținute în urma 

testelor, putem confirma ipoteza formulată inițial, conform 

căreia pacienții oncologici de sex masculin sunt mai afectați 

decât pacienții de sex feminin din punct de vedere al 

capacităților cognitive. 

 

În ceea ce privește ipoteza conform căreia delirul este mai 

frecvent în cazul pacienților în vârstă față de cei tineri, nu poate 

fi neapărat confirmată, din datele prezentate în cadrul lotului 

de cercetare, observând că impactul diagnosticului este mai 

puternic în cazul celor tineri, care nu se așteaptă inițial la o 

asemenea boală și sunt mai predispuși la instalarea delirului 

din cauza șocului, decât cei în vârstă. În acest caz, observăm 

faptul că în cazul pacienților oncologici, indiferent de sexul sau 

vârsta acestora, este foarte important suportul psihologic, 

astfel încât aceștia să își poate gestiona într-un mod mai 

eficient patologia și să reușească, într-o mai mică sau mai 

mare măsură, să întrețină o relație cu persoanele apropiate din 

familie sau din anturaj.  

 

Totodată, în cazul cercetării de față, am reușit să 

determinam cauzele apariției delirului în cazul pacienților 

oncologici, putând astfel afirma că cea mai dificilă parte a 

recuperării în cazul acestora este reprezentată de tratamentul 

medicamentos, mai exact de chimioterapie, fiind factorul 

principal care duce la instalarea delirului în cazul lor. De 

asemenea, am putut determina faptul că calitatea vieții 

pacienților oncologici în cazul cărora a fost instalată și 

patologia de delir, este una precară, depinzând în foarte mare 

măsură de alte persoane și de sprijinul acestora, atât din punct 

de vedere fizic, cât și din punct de vedere emoțional.  

 

Ca și concluzie finală, putem afirma faptul că, în cazul unui 

pacient cu patologie oncologică, este absolut important 

sprijinul familiei și al anturajului (fapt dedus din factorii care au 

determinat evitarea instalării delirului în cazul pacienților 

oncologici din cadrul lotului de comparație) și ajutarea acestora 

in a înțelege și a accepta diagnosticul, astfel încât procesul de 

tratament și recuperare să fie unul mai ușor din punct de 

vedere psihic.  
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