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ÖZET

Amaç: Batılı ülkelerde yapılan çalışmaların verileri deliryumun yüksek 
ölüm oranları ile ilişkili olduğunu göstermesine rağmen Hindistan’da bu 
konuda çalışma yapılmamıştır. Bu çalışmada Hindistan’da hastane yatış-
ları sırasında deliryumu olan bir grup hastanın 6 ay sonraki  ölüm ora-
nını belirlemek amaçlanmıştır.

Yöntem: Çalışmaya konsültasyon liyezon psikiyatrisi ekibi tarafından 
değerlendirilmiş olan 97 deliryumda hasta dahil edilmiştir. Hastaların 
bakım verenlerinden aydınlatılmış onam alınmıştır. Hastalar Deliryum 
Derecelendirme Ölçeği-Gözden Geçirilmiş-98 (Delirium Rating Scale-
Revised-98/ DSR-R-98) ve Deliryum Motor Alt-tip Ölçeği (Delirium 
Motor Subtype Scale/DMSS) ile değerlendirilmiş ve deliryumun etiyo-
lojisi yapılandırılmış bir forma kaydedilmiştir.

Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 47.14±18.10 yaş ve eğitim süresi  
8.35±5.63 yıl idi. Hastaların çoğu erkekti (n=69, %71.13) ve çoğun-
da  deliryum hastanede ortaya çıkmıştı (n=68, %70.10). İlk değerlen-
dirme sırasında ortalama deliryum süresi 4.15±5.71 gün olup ortala-
ma DRS-R-98 puanı 30.71 ± 4.82 olarak belirlendi. 97 hastanın 12’si 
(%12.1) hastanede yattıkları dönemde öldü. Bu oran, aynı süre için-
de konsültasyon liyezon psikiyatrisine yönlendirilen ve deliryum dışın-
da psikiyatrik tanı konan hastalardaki ölüm oranından (%4.43) veya 
psikiyatrik tanı konmayan hastalardaki ölüm oranından (hiç ölen yok-
tu) daha yüksekti. Deliryum tanısı konan hastalardaki ölüm oranı, çalış-
ma süresince hastanede yatan tüm hastaların ölüm oranından (%6.79) 
da daha yüksekti. 6 aylık izlemde ise deliryum tanısı konan hastalardaki 
ölüm oranı %27.83 olarak hesaplandı.

Sonuç: Hastanede yatan hastalarda deliryum yüksek ölüm oranı ile iliş-
kilidir.

Anahtar Sözcükler: Deliryum, ölüm

SUMMARY
The Mortality Rate Among Patients with Delirium 6 Months after 

Diagnosis by a Consultation-Liaison Psychiatric Team

Aim: Data from Western countries suggest that delirium is associated 
with a high rate of mortality; however, the mortality rate in patients 
with delirium in India has not been studied. The aim of this study is 
to determine the mortality rate among a group of hospitalized patients 
with delirium 6 months after being diagnosed with delirium.

Methodology: The study included 97 patients with delirium that 
were evaluated by the consultation-liaison psychiatric team. Informed 
consent was provided by the patients’ caregivers. The patients were 
rated according to the Delirium Rating Scale-Revised 98 (DRS-R-98) 
and Delirium Motor Subtype Scale, and the etiology of delirium was 
recorded using a structured format.

Results: Mean age of the patients was 47.14 ± 18.10 years and mean 
duration of formal education was 8.35 ± 5.63 years. Most of the patients 
were male (n = 69, 71.13%) and had hospital-emergent delirium (n = 
68, 70.10%). Mean duration of delirium was 4.15 ± 5.71 d at the time of 
assessment and mean DRS-R-98 score was 30.71 ± 4.82. Among the 97 
patients, 12 (12.1%) died during their hospital stay- a higher mortality 
rate than that observed in other patients referred for consultation-liaison 
psychiatric services that were diagnosed with psychiatric disorders other 
than delirium (4.43%) or not diagnosed with a psychiatric disorder 
(no deaths) during the same time period. The mortality rate in patients 
with delirium was also significantly higher than that seen among all 
other hospital admissions during the study period (6.79%; 2119 deaths 
among 31,190 admissions; chi-square value: 4.73; P = 0.02). Mortality 
rate in patient’s with delirium at 6 month follow-up was 27.83%.

Conclusions: Delirium in hospitalized patients is associated with a high 
mortality rate.
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GİRİŞ

Deliryum farklı etiyolojileri olan nöropsikiyatrik bir durum-
dur. Deliryum uzamış hastane yatışı, işlevsel gerileme ve art-
mış sağlık harcamaları (Trzepacs ve Meagher 2005, Siddiqi ve 
ark. 2006) ve aynı zamanda yüksek ölüm oranları ile ilişkili-
dir.  Çalışmalar deliryumdaki hastaların %9-%34.5’inin has-
tane yatışı sırasında öldüğünü göstermektedir (Inouye ve ark. 
1998, McCusker ve ark. 2002); ancak bu çalışmaların çoğun-
da deliryumda olan veya yoğun bakım ünitelerine alınan yaş-
lı hastaların yatış ve izleme sırasındaki ölüm oranları değer-
lendirilmiştir  (Inouye ve ark. 1998, Curyto ve ark. 2001, Mc 
Cusker ve ark. 2002, Ely ve ark. 2004, Leslie ve ark. 2005, 
Adamis ve ark. 2006). Çok az sayıdaki  çalışmada, tıbbi/cer-
rahi nedenle hastanede yatıp psikiyatri konsültasyonu istenen 
ve deliryumu olan hastalarda ölüm oranları araştırılmıştır.

Tennen ve arkadaşları (2009) tıbbi/cerrahi nedenle hastane-
de yatışları sırasında psikiyatri konsültasyonu istenmiş ve de-
liryum tanısı konmuş 454 hastanın bir yıllık ölüm oranlarını 
araştırmış, 69 (%15.2) hastanın psikiyatri konsültasyonu için 
yönlendirildikten sonraki 1 yıl içinde öldüklerini saptamış-
lardır. Ölümün yordayıcıları arasında, 1 yıllık yüksek ölüm 
oranı ile ilişkili olan tek psikiyatrik tanının deliryum  olduğu 
belirlenmiştir (Deliryumu olanlarda %52.2, başka psikiyatrik 
tanı alanlarda %29.9, P=0.01, risk oranı=1,7).  Hindistan’da 
tıbbi/cerrahi nedenlerle hastanede yatan hastalarda en sık gö-
rülen psikiyatrik tanı deliryum olmakla birlikte (Grover ve 
ark. 2009), bu hasta grubunda deliryumun sonlanışı  ile il-
gili çalışma yapılmamıştır. Buradan yola çıkarak bu çalışma-
da deliryum tanısı konan hastalarda hastane yatışı sırasındaki 
ve 6 ay sonraki ölüm oranlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. 
Ayrıca deliryumu olan hastalarda ölümün yordayıcılarını sap-
tamak da hedeflenmiştir.

YÖNTEM  

Çalışma Kuzey Hindistan’da 3. basamak hizmeti veren bir 
hastanede gerçekleştirilmiş olup etik kurul tarafından çalışma 
protokolü onaylanmıştır. Her hastanın birincil bakım veren 
yakınından yazılı aydınlatılmış onam, mümkün olan durum-
larda hastadan da sözel onam alınmıştır. Bu prospektif çalış-
mada, tıbbi/cerrahi ve acil servislerde yatmakta olup, psikiyat-
ri bölümünün konsültasyon liyezon birimi tarafından delir-
yum tanısı (Amerikan Psikiyatri Birliği’nin DSM-IV-TR tanı 
ölçütlerine göre) (American Psychiatric Assosiation 2002) 
konmuş 97 hasta çalışmaya alınmıştır. Hastalar hastanede 
yattıkları süre içinde izlenmiş,  6 ay sonraki durumlarını de-
ğerlendirme görüşmesi ise yüz yüze veya telefonla yapılmıştır. 

Konsültasyon liyezon psikiyatrisi ekibi tarafından Şubat 2010 
– Mayıs 2010 tarihleri arasında deliryum tanısı konan tüm 
hastalar çalışmaya alınmıştır. Çalışmanın detayları her hasta-
ya anlatılmış, bakım verenleri çalışma için yazılı aydınlatılmış 

onam vermiş olan hastaların ilk değerlendirmeleri yapılmış 
ve sonrasında hastane yatışları boyunca izlenmişlerdir. İzleme 
değerlendirmeleri deliryumda klinik düzelme, deliryum belir-
tilerinin devam etmesi, kötüleşmesi ve ölüm başlıkları altında 
yapılmıştır. Deliryumu olan 97 hastanın ölüm oranı hastane 
kayıtlarından elde edilen iki veri grubu ile karşılaştırılmıştır: 
1. Aynı tarihlerde tıbbi/cerrahi servislere yatan tüm hastaların 
ölüm oranı. 2. Aynı tarihlerde konsültasyon liyezon ekibine 
yönlendirilen tüm hastaların ölüm oranı. Çalışmamızda 6 ay-
lık ölüm oranını (deliryum tanısından 6 ay sonraki ölüm ora-
nı) saptamak için hastalar ve/veya bakımverenleri ile  Ağustos 
2010–Aralık 2010 tarihleri arasında görüşülmüştür.

İlk görüşmede deliryumu olan tüm hastalar “Deliryum 
Derecelendirme Ölçeği-Gözden Geçirilmiş-98” (Delirium 
Rating Scale-Revised-98/DRS-R-98) (Trzepacz ve ark. 
2001) ve “Deliryum Motor Alt-tip Ölçeği” (Delirium Motor 
Subtype Scale/DMSS) (Meagher ve ark. 2008) ile değerlen-
dirilmişlerdir. Deliryum ile ilişkili olası tüm etiyolojiler yapı-
landırılmış bir forma kaydedilmiştir. Veriler SPSS v.14.0 kul-
lanılarak analiz edilmiştir. Tanımlayıcı veriler için sıklık, yüz-
de, ortalama; gruplar arası karşılaştırmalarda Student’s t, ki 
kare ve Fisher’s exact testleri; ölüm yordayıcılarını saptarken 
ise tahmini risk oranı analizi için ikili lojistik regresyon  kul-
lanılmıştır.

SONUÇLAR

Sosyodemografik ve klinik özellikler

 Deliryumu olan hastaların ortalama yaşı 47.14±18.1 idi (yaş 
aralığı: 18-85). Hastaların çoğu 65 yaşından gençti (n=76, 
%78.4) ve hastaların büyük çoğunluğu erkekti (%71.1). İlk 
görüşmede deliryumun ortalama süresi 4.15±5.71 gündü (1-
40 gün aralığında). Hastalardan 39’u tıbbi, 39’u cerrahi ser-
visinde, 19’u ise yoğun bakım ünitesinde yatmıştı. Toplamda 
hastaların %70.1’inde hastanede ortaya çıkmış  deliryum var-
dı. Deliryum ile ilişkili etiyolojilerin ortalama sayısı 4,3 ola-
rak saptanmış olup, etiyolojiler başta anemi olmak üzere sıra-
sıyla böbrek yetmezliği, sepsis ve karaciğer yetmezliği olarak 
sıralanıyordu (Tablo 1).

Deliryum belirtileri

Ortalama DRS-R-98 şiddet puanı 24.05, DRS-R-98 toplam 
puanı ise 30.71 olarak belirlendi.  DMSS’ye göre  97 hastadan 
56’sı (%57.73) hiperaktif deliryum, 20’si (%20.6) karışık tip 
deliryum, 16’sı (%16.5) hipoaktif deliryum olarak değerlen-
dirildi. Beş hasta (%5.2) ise 3 motor alt-tipe de uymuyordu.

Deliryumun  sonlanışı 

Deliryum tanısı alan 97 hastanın 12’si hastanede yatışları sıra-
sında öldü. Taburcu olan hastalardan 55’inde (%56.7) tabur-
cu olurken deliryumda düzelme gözlenmiş, 29’unda (%29.9) 
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belirtiler aynı kalmış ve bir hastada daha da kötüleşmişti. 
Deliryum tanısı alan yatan hastalardaki ölüm oranı, konsül-
tasyon liyezon psikiyatrisine yönlendirilen ve deliryum dışın-
da psikiyatrik tanı alanlardan (n=248, ölen hasta sayısı 11, 
ölüm oranı %4.43) ve psikiyatrik tanı almayanlardan (n=43, 
ölen hasta yok) daha yüksekti. Deliryum tanısı konan hasta-
ların ölüm oranı, çalışma süresince hastanede yatan tüm has-
taların ölüm oranından da yüksekti [31190 başvuruda 2119 
ölüm(%6.79)] (ki-kare değeri:4.73; P=0.02).

İlk görüşmeden 6 ay sonra, hastaneden taburcu edilen 85 has-
ta yakınına ulaşmayı denedik ancak sadece 54’üne ulaşabil-
dik. 6 ay sonra haklarında bilgi alınabilen bu 54 hastanın 15’i 
geçen süre içinde ölmüştü. Bu durumda yatan hastalardaki 
ölüm oranı %12.1 iken, 6 ayın sonundaki toplam ölüm oranı 
%27,83 olarak belirlendi.

Deliryum tanısı aldıktan 6 ay sonra yaşayan ve ölmüş olan 
hastaların sosyodemografik ve klinik özelliklerinin karşılaştı-
rılması Tablo 1’de görülmektedir. 

Verileri karşılaştırabilmek için, izleme verileri olmayan hasta-
larda son gözleme dayalı değerlendirme (last observation car-
ried forward /LOCF) yöntemi kullanıldı. İstatistiksel anlam-
lılık p<0.2 düzeyinde belirlendi. Yaşayan ve ölmüş olan iki 
grup arasındaki anlamlı farka neden olan değişkenler tahmini 
risk oranı hesaplayabilmek için ikili lojistik regresyon analizi-
ne alındı. Yoğun bakımda yatanlarda, genel tıbbi/cerrahi ser-
vislerde yatanlara göre ölüm oranı  daha yüksek (ki-kare değe-
ri:7.23, P=0.007), DRS-R-98’de değişken duygulanım mad-
desinin puanı daha düşük (t-testi değeri: 1.398,P=0.165), 
DRS-R-98’de dil maddesinin puanı daha yüksek (t-testi de-
ğeri:1.56, P=0.122), DRS-R-98’de dikkat maddesinin pua-
nı daha düşük (t-testi değeri: 1,398,P=0.16), DMSS’nin çe-
kilme maddelerinde daha az pozitif puanlama (t-testi değeri: 
1.741, P=0.18) ve etiyolojik olarak daha azında kemik kırığı 

dislokasyonu olduğu (ki-kare değeri: 2.81, P=0.094) saptandı.

Diğer hiçbir klinik değişken ve hastaların yaşları arasında 
(yaşları 65’in altı ve 65’in üstü şeklinde yapılan gruplamada 
bile) anlamlı bir fark gözlenmedi.

Ayrıca logistik regresyon analizinde, yaşayan ve ölenler ara-
sında istatistiksel olarak anlamlı farkların ölümü yordamadı-
ğı belirlendi.

TARTIŞMA 

Bu çalışma konsültasyon liyezon psikiyatrisine yönlendirilen 
ve deliryum tanısı konan hastalarda ölüm oranını saptamış 
olup bildiğimiz kadarı ile Hindistan’da bu konuda yapılmış ilk 
çalışmadır. Sonuçlar hastaların %12.1’inin hastanede yatar-
ken öldüğü, bu ölüm oranının konsültasyon liyezon psikiyat-
risine yönlendirilip psikiyatrik bozukluk saptanmayan ya da 
deliryum dışında bir psikiyatrik tanı konan hastalardan (ölüm 
oranı: %4.43) anlamlı olarak daha yüksek oranda olduğunu 
göstermiştir. Ayrıca, deliryumu olan hastaların ölüm oranı, 
aynı dönemde tüm yatan hastaların ölüm oranından da yük-
sektir. Bu çalışmada saptanan deliryumu olan hastaların has-
tane yatışları sırasındaki ölüm oranları, yaşlı hastalar ve kon-
sültasyon liyezon psikiyatrisine yönlendirilen hastaları kapsa-
yan daha önceki çalışmaların sonuçları ile (%9-%34.5) ben-
zerdir (Inouye ve ark. 1998, McCusker ve ark.2002, Tennen 
ve ark. 2009). Bununla birlikte, genel tıbbi servislerde yatan 
hastaların büyük bölümünde (%32-%67) deliryum vakaları 
tanınmamakta (Mittal ve ark. 2006), sadece küçük bir bö-
lümü (%10) konsültasyon liyezon psikiyatrisine yönlendiril-
mektedir (Sirois 1988, Francis ve ark. 1990, Meagher 2001). 
Bu durum göz önüne alındığında, deliryumda olan hastaların 
gerçek ölüm oranları saptanandan daha yüksek olabilir.

TABLO 1. Deliryumu Olan Hastaların Sosyodemografik Özellikleri, Klinik Durumları, DRS-R-98 ve DMSS Puanları, Etiyolojileri.

Toplam n= 97
sıklık (%)/

ortalama ± SS

 6 aylık izlemde hayatta 
olanlar n= 70 sıklık (%)/

ortalama ± SS

 6 aylık  izlemde  ölmüş 
olanlar n= 27 sıklık (%)/

ortalama ± SS

Ki kare/t-test değeri/ 
Mann-Whitney U

Yattığı servis
   Tıbbi/cerrahi servis
   Yoğun bakım ünitesi

78 (80.41%)
19 (19.59%)

61 (87.14%)
09 (12.85%)

17 (62.96%)
10 (37.03%)

7.23 (P = 0.007)

Deliryum derecelendirme ölçeği-gözden geçirilmiş-98 
(DSR-R-98) maddeleri

   Değişken duygulanım 1.63 ± 0.85 1.71 ± 0.87 1.44 ± 0.80 1.398 (P = 0.165)

   Dil 1.43 ± 0.77 1.35 ± 0.81 1.62 ± 0.62 –1.56 (P = 0.122)
   Dikkat 2.30 ± 0.52 2.34 ± 0.53 2.18 ± 0.55 1.286 (P = 0.202)

Hipoaktif deliryum motor alt tip ölçeği (DMSS) maddeleri

   Uyanıklıkta azalma/çekilme olan 39 (40.20%) 31 (44.28%) 08 (29.62%) 1.741 (P = 0.187)
Deliryum etiyolojisi
   Kırık dislokasyonu* 15 (15.46%) 14 (20.00%) 01 (3.70%) 2.38 (P = 0.122)

*Yates düzeltmesi ile ki kare
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Deliryum tanısı konduktan sonraki 6 ayda ölüm oranı bu ça-
lışmada %23.83 olarak saptanmıştır. Daha önce yapılan çalış-
malarda deliryumu olan yaşlı hastaların bir yıl sonraki ölüm 
oranı %17-%40 arasında bulunmuş olup (Cole ve Primeau 
1993, Moran ve Dorevitch 2001) bu oran bizim çalışmamız-
dakine benzerdir. Şu da var ki, çalışmamızda deliryumu olan 
hastaların çoğu (%78.1) 65 yaşından gençti ve 65 yaşından 
genç ve yaşlı olan hastalar arasında ölüm oranları açısından 
anlamlı fark yoktu. Bu da deliryumun hastanın yaşına bağ-
lı olmaksızın ölüm için bir risk faktörü olabileceğini düşün-
dürmektedir. Batılı ülkelerde yapılan çoğu çalışmada yaşlılar-
daki deliryum araştırıldığından, deliryumda olan genç ve yaşlı 
hastalardaki ölüm oranının benzer olduğu kabul edilmelidir.

Hekimler tüm yaş gruplarında deliryumun belirtilerinin far-
kında olmalı, deliryum tanındığında hemen müdahale et-
meli ve ortaya çıkmasını önlemek için gayret etmelidirler.  
Konsültasyon liyezon psikiyatrisine yönlendirilen hastaların 
bir yıl sonraki izlemi çalışmasında, deliryumda olan hastala-
rın ölüm oranları %52 olarak belirlenmiş ve hastane yatışı sı-
rasında deliryum tanısı olanların, olmayanlara göre bir yıl-
lık ölüm oranının daha yüksek olduğu  saptanmıştır (Tennen 
ve ark. 2009). Tennen ve arkadaşlarının 6 ayda belirledikleri 
ölüm oranı (%30) bizim çalışmamızdaki %28 oranına ben-
zerdir. Bu çalışmada değerlendirilen hiçbir sosyodemografik 
veri deliryumdaki hastaların ölümünü yordamış olmadığın-
dan deliryum tanısının kendisinin  ölümü yordadığı düşü-
nülebilir.

İkili logistik regresyon analizine göre hiçbir klinik özellik ölü-
mün anlamlı bir yordayıcısı olmamasına rağmen, veri kar-
şılaştırmalarımız yoğun bakım ünitesinde yatanlarda daha 
yüksek ölüm oranları olduğu konusunda fikir vermektedir. 
Benzer şekilde, hipoaktif deliryumun özellikle uyanıklıkta 
azalmanın olması gibi bazı özellikleri daha yüksek ölüm ora-
nı ile ilişkiliydi. Batılı ülkelerdeki çalışmalarda da yoğun ba-
kım ünitesinde yatmak ve hipoaktif deliryum, yüksek ölüm 
oranları ile ilişkili bulunmuştur (Ely ve ark. 2004). Bu du-
rum hipoaktif deliryum genellikle tanınamadığından klinik 
olarak çok önemlidir (Inouye ve ark. 2001). Uygun tedavi ile 
ölüm oranı azaltılabileceğinden hekimler özellikle yoğun ba-
kım ünitelerindeki hastalarda hipoaktif deliryum konusunda 
dikkatli olmalıdırlar.

Sonuçları değerlendirirken bu çalışmanın kısıtlılıkları göz 
önüne alınmalıdır. Örneklemimiz küçüktü, konsültasyon-
liyezon psikiyatrisine yönlendirilen ve deliryum dışında tanı 
alan hastaları izlemedik ve tedavinin deliryumun sonlanışı-
na etkisini incelemedik. Ayrıca 6 ay sonrasında 97 hastaya 
ulaşılamadığından analizi LOCF yöntemi ile gerçekleştirdik. 
Bu durum ulaşamadığımız bazı verileri kaçırmamıza yol aç-
mış olmalı.

Sonuç olarak, bu çalışmanın sonuçları hastane yatışı sırasında 
deliryumu olan hastaların olmayanlara göre ölüm oranlarının 
daha yüksek olduğunu göstermiştir. Bu çalışmada 6 aylık izle-
mede belirlenen ölüm oranı, batılı ülkelerde daha önce yapıl-
mış çalışmalara benzerdir.

KAYNAKLAR

Adamis D, Treloar A, Martin FC ve ark. (2006) Recovery and outcome of 
delirium in elderly medical inpatients. Arch Gerontol Geriatrics, 43: 289–
98.

American Psychiatric Association (2002) Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental Disorders -Text Revision. 4. Baskı, Yeni Delhi, Hindistan. Jaypee 
Brothers Medical Publishers Ltd, s. 135–80.

Cole MG, Primeau FJ (1993) Prognosis of delirium in elderly hospital patients. 
CMAJ, 149:41–6.

Curyto KJ, Johnson J, TenHave T ve ark. (2001) Survival of hospitalized elderly 
patients with delirium: a prospective study. Am J Geriatr Psychiatry, 9:141–
7.

Ely EW, Shintani A, Truman B ve ark. (2004) Delirium as a predictor of mortality 
in mechanically ventilated patients in the Intensive Care Unit. J Am Med 
Assoc, 291:1753-62. 

Francis J, Martin D, Kapoor WN (1990) A prospective study of delirium in 
hospitalized elderly. J Am Med Assoc, 263:1097–101.

Grover S, Subodh BN, Avasthi A ve ark. (2009) Prevalence and clinical profile of 
delirium: a study  from a tertiary care hospital in north India. Gen Hosp 
Psychiatry, 31: 25-9.

Inouye SK, Rushing JT, Foreman MD ve ark. (1998) Does delirium contribute 
to poor hospital outcomes? A three-site epidemiologic study. J Gen Intern 
Med, 13:234-42. 

Inouye SK, Foreman MD, Mion LC ve ark. (2001) Nurses’ recognition of 
delirium and its symptoms: Comparison of nurse and researcher ratings. 
Arch Intern Med, 161:2467–73.

Leslie DL, Zhang Y, Holford TR ve ark. (2005) Premature death associated with 
delirium at 1-year  follow-up. Arch Intern Med, 165:1657-62.

McCusker J, Cole M, Abrahamowicz M ve ark. (2002) Delirium predicts 
12-month mortality. Arch Intern Med, 162:457-63.

Meagher D (2001) Delirium: The role of psychiatry. Adv in Psychiatr Treat, 
7:433–43.

Meagher DJ, Moran M, Raju B ve ark. (2008) A new data-based motor subtype 
schema for delirium. J Neuropsychiatry Clinical Neurosciences, 20: 185-93.

Mittal D, Majithia D, Kennedy R ve ark. (2006) Differences in characteristics 
and outcome of delirium as based on referral patterns. Psychosomatics, 
47:367–75.

Moran JA, Dorevitch MI (2001) Delirium in the hospitalized elderly. Aust J 
Hosp Pharm, 31:35–40.

Siddiqi N, House AO, Holmes JD (2006) Occurrence and outcome of delirium 
in medical in patients: a systematic literature review. Age Ageing, 35: 350-
64.

Sirois F (1988) Delirium: 100 cases. Can J Psychiatry, 33:375–8.
Tennen GB, Rundell JR, Stevens SR (2009) Mortality in medical–surgical 

inpatients referred for psychiatric consultation. Gen Hosp Psychiatry, 31: 
341-6.

Trzepacz PT, Meagher DJ (2005) Delirium. Textbook of Psychosomatic 
Medicine, JL Levenson (Ed), Washington DC. American Psychiatric 
Association, s. 91-130.

Trzepacz PT, Mittal D, Torres R ve ark. (2001) Validation of the Delirium Rating 
Scale-Revised-98: Comparison with the Delirium Rating Scale and the 
cognitive test for delirium. J Neuropsychiatry Clinical Neurosci, 13: 229-
41.


