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Co „to“ vlastně je?

• Deníky vedené personálem oddělení a rodinnými 
příslušníky pacienta při pobytu na JIP

• Zaznamenává se vše, co se s pacientem děje od příjmu 
do propuštění nebo úmrtí

• Diář pacienta, který doplňují i fotografie (pokoje, 
pacienta, výhled pacienta, RHB, pokroky,…)



Používají „to“ někde?

• Skandinávie 76% JIP používají deníky
• Austrálie pilotní projekty
• Velké Británie
• Švýcarsko, Německo, Itálie, Portugalsko, Holandsko, Francie
• Chile
• USA
• ČR



Koho zařadit do pilotní studie?

Inclusion kritéria
• UPV + analgosedace  alespoň 72hodin

2.  Exclusion kritéria
• Demence a psychotičtí pacienti
• Infaustní prognóza
• Nespolupracující rodina



Proč „to“ pro pacienta psát?

• Většina pacientů má potřebu vědět co se s nimi dělo v průběhu 
hospitalizace, aby tyto vzpomínky mohli uzavřít případně sdílet 
s rodinou

• Deníky snižují riziko posttraumatické stresové reakce u pacienta 
nebo napomáhají se zvládnutím situace

• Zlepšení kvality života po propuštění z JIP – klamné a neúplné 
vzpomínky způsobují psych. problémy



Ještě jednou proč?



Zdrží nás „to“?

• Mezinárodní studie, která zahrnovala JIP 
z Německa, Švédska a Švýcarska, zjistila, 
že vstupní záznam trvá v průměru 13:33 min. 
a následující zápisy v průměru 5:31 min 



Co do deníku psát?

• V úvodu informace od rodiny pacienta („Poznej mě“)

• Nepoužíváme odborné termíny a pravopis není důležitý

• Pozor na citlivé informace

• Není třeba dlouhé sdělení stačí pár vět o průběhu denní/noční 
služby



„Poznej mě“ a vysvětlení pojmů



Koncept „Poznej mě“

• Slouží jako viditelný nástroj pro rodinu, pacienta i personál
                 a umožňuje nám vidět pacienta jako „osobnost“ ne 

pouze „pacienta“ nebo číslo
• Odpoutání rodiny pacienta od sledování přístrojů a monitoru
• Zapojení rodiny do ošetřovatelské péče a navození příznivé 

atmosféry mezi personálem a rodinou pacienta
• Satisfakce pro rodinu, která se zapojí prostřednictvím vyplnění 

tabule                 redukce stresu 



Koncept „Poznej mě“

Na anesteziologicko-resuscitačním oddělení



A jak to funguje?



Malá ukázka deníků



Foto dokumentace průběhu a pokroků



Zapojení rodiny



Předání deníku a zpětná vazba



Děkujeme za pozornost
„Takže po přečtení deníku mohu konstatovat, že Vám patří jedině můj dík, vždyť jste 

mne zachránily od “hrobníka z lopaty”, což jiní to štěstí neměli a nebo nemají. Do 
smrti nezapomenu na sestry s maskami (nebo byla to pořad ta samá?), když jsem 
ležel v té buňce (kóji), co mne ráno budila, neboť mi vadilo, proč mne vůbec budí. 
Pak se mi ve snech, často absurdních o nich také zdálo, ale to je na dlouhé 
vykládání...

…po přečtení jsem dojatý…provedení deníku se mi jednoznačně líbí, neboť je takový 
autentický a osobní…

Takže nakonec ještě jednou děkuji za zaslání deníku a ochotu mi připomenout, jak jsem 
se dostal díky Vás všech z JIP2 z té “hry o život”. Srdečně zdraví Juraj Michalík“
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