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Po wakacjach zdążyliśmy się już przyzwyczaić do codziennych obowiązków. Był to jednak intensywny 

czas dla członków i współpracowników Centrum. Pracowali oni bardzo intensywnie nad Klasyfikacją i 

innymi zadaniami związanymi z wdrożeniem dokumentacji elektronicznej w pielęgniarstwie.  

Obywały się warsztaty, wizytowano szpitale i inne podmioty, które wdrożyły ICNP® do praktyki. 

Odbywały się także posiedzenia Rady e-zdrowie w Pielęgniarstwie oraz konsultacje dla różnych interesariuszy. 

Coraz więcej pielęgniarek i położnych włącza się w proces pozwalający na uwidocznienie ich pracy w systemie 

ochrony zdrowia. Ukazały się także publikacje pokazujące w jaki sposób korzystać z ICNP® dla tworzenia planów 

opieki. Coraz więcej inicjatyw, ze strony środowiska i innych profesjonalistów, sprawia, że zarządzanie projektem 

nie tylko jest wyzwaniem, ale bardzo przybliża nas do celu. Będziemy mogli, m.in. ocenić wkład pielęgniarek w 

proces terapeutyczny, dokonać pomiaru jej jakości i efektywności. Wspieramy także działania dotyczące 

Klasyfikacji we wschodniej części Europy, w tym Rumunii, Bułgarii czy na Łotwie.  

Poniżej znajdziecie Państwo informacje, które pozwolą śledzić postęp prac i zaangażowanie naszych Koleżanek i 

Kolegów w tym zakresie. 

 
dr Dorota Kilańska 

Dyrektor Akredytowanego przez ICN CBiR ICNP® przy UM w Łodzi 

 

W maju 2015 r. Kierownictwo Ministerstwa Zdrowia 

przyjęło Rekomendację Rady e-zdrowie z dnia 
11 września 2013 r. 
Następnym etapem było podjęcie przez Centrum 

Systemów Informacyjnych prac nad standaryzacją 

elektronicznej dokumentacji dla pielęgniarek. W 

najbliższym czasie odbędą się spotkania 

konsultacyjne.  

 

W czerwcu Centrum podpisało umowę                            

z Międzynarodową Radą Pielęgniarek na 

tłumaczenie wersji 2015, w które włączyła się                    

dr hab. M. Kisilowska, tłumacząca Klasyfikację od 

początku rozpoczęcia prac w Polsce. Obecnie 

Klasyfikacja poddawana jest procesowi walidacji 

terminologii referencyjnej, w której uczestniczą 

członkowie Rady e-zdrowie w Pielęgniarstwie przy 

CSIOZ. We wrześniu odbyło się pierwsze spotkanie z 

wykorzystaniem sieci Telepielęgniarstwa. 

 
W ostatnim okresie odbyło się XXI i XXII 

posiedzenie Rady e-zdrowie przy CSIOZ. Podczas 

spotkań ustalono harmonogram prac nad 

Klasyfikacją. Podjęto także decyzję, że do systemów 

informatycznych wdrażana będzie wersja 2015. 
 

W dniach 3-6.8.2015 r. 16 pielęgniarek z uczelni 

medycznych, szpitali, podmiotów opieki 

długoterminowej i hospicyjnej oraz przedstawiciele 

Departamentu Pielęgniarek i Położnych w MZ 

uczestniczyło w wizycie studyjnej w Porto,                    

w Portugalii. Byli to przedstawiciele ośrodków, które 

współpracują z Akredytowanym Przez ICN Centrum 

Badania i Rozwoju ICNP® przy UM w Łodzi. Celem 

wyjazdu było zapoznanie się ze sposobem 

nauczania Klasyfikacji ICNP® wykorzystaniu jej           

w praktyce i w dokumentacji pielęgniarskiej, w 

podmiotach leczniczych i uczelniach. Uczestnicy 

odwiedzili także placówki realizujące świadczenia 

zdrowotne w podstawowej opiece zdrowotnej, 

opiece jednego dnia, intensywnej terapii, czy 

chirurgii. Więcej >>> 
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Projekt ENS4CARE Europejskiej Federacji 

Stowarzyszeń Pielęgniarek zbliża się do końca

projekcie wypracowano rekomend

wdrożenia do systemów informatycznych słownik

rekomendowanych przez WHO - niezbędnych dla 

zapewnienia praw pacjentom w transgranicznej 

opiece zdrowotnej. Efektem prac w projekcie

przewodniki przygotowane na podstawie dobrych 

praktyk, wykorzystujące rozwiązania informatyczne 

do: wdrażania Zaawansowanej Praktyki 

Pielęgniarskiej (APN), wypisywania recept przez 

pielęgniarki, zintegrowanej opieki, praktyki klinicznej 

i prewencji. Przewodniki są dostępne na stronie 

>>>. Ukazał się także 7 biuletyn dotyczący 

projektu. Obecnie trwają prace nad implementacja 

przewodników do praktyki w poszczególnych krajach 

UE. 

 

Przedstawiciele Centrum uczestniczyli 

spotkaniu grupy roboczej,  dotyczącym innowacji w 

ochronie zdrowia, które organizowało 

Gospodarki. Podczas spotkania omówiono innowacje 

w ochronie zdrowia jako zagadnienie rozwojowe,

oraz dokonano prezentacji obszaru „Zdrowe 

Społeczeństwo” w Krajowych Innowacyjnych 

Specjalizacjach, przedstawiono prezentację 

„Innowacje w sektorze ochrony zdrowia a jakość 

świadczeń zdrowotnych” oraz przykłady dobrych 

praktyk w zakresie innowacji społecznych w 

ochronie zdrowia. 

 

10 września podczas Interventional CardioVascular 

Forum (ICVF) Ustroń, Summer 2015 połączonej z 

sesją dla pielęgniarek i techników

wykład na zaproszenie: „Mobilny model zapewnienia 

ciągłości opieki pielęgniarskiej”. 

 

W dniach 19-22 września odbyły się kolejne 

Warsztaty ICNP® „PLANOWANIE OPIEKI WEDŁUG 

MIĘDZYNARODOWEGO STANDARDU ICNP®", 

pielęgniarek z zakładu opieki długoterminowej w 

Grabowie. 

 
 

INFORMACJE: 
Strona internetowa ACBiR ICNP http://www.umed.pl/pl/index1.php?dir=icnp&mn=akt

Informacje o ICNP na stronie www Międzynarodowej
for-nursing-practice-icnpr/ 
Prezentacje o ICNP w j. angielskim http://www.icn.ch/pillarsprograms/icnpr

"Poradnik technicznej implementacji Klasyfikacji
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Europejskiej Federacji 

zbliża się do końca. W 

rekomendację dla 

do systemów informatycznych słowników 

niezbędnych dla 

zapewnienia praw pacjentom w transgranicznej 

Efektem prac w projekcie są 

przygotowane na podstawie dobrych 

wykorzystujące rozwiązania informatyczne 

wdrażania Zaawansowanej Praktyki 

Pielęgniarskiej (APN), wypisywania recept przez 

pielęgniarki, zintegrowanej opieki, praktyki klinicznej 

Przewodniki są dostępne na stronie 

7 biuletyn dotyczący 

. Obecnie trwają prace nad implementacja 

przewodników do praktyki w poszczególnych krajach 

niczyli w drugim  

dotyczącym innowacji w 

które organizowało  Ministerstwo 

Podczas spotkania omówiono innowacje 

w ochronie zdrowia jako zagadnienie rozwojowe, 

dokonano prezentacji obszaru „Zdrowe 

Społeczeństwo” w Krajowych Innowacyjnych 

Specjalizacjach, przedstawiono prezentację 

acje w sektorze ochrony zdrowia a jakość 

świadczeń zdrowotnych” oraz przykłady dobrych 

praktyk w zakresie innowacji społecznych w 

Interventional CardioVascular 

Forum (ICVF) Ustroń, Summer 2015 połączonej z 

pielęgniarek i techników, wygłoszono 

Mobilny model zapewnienia 

22 września odbyły się kolejne 

„PLANOWANIE OPIEKI WEDŁUG 

MIĘDZYNARODOWEGO STANDARDU ICNP®", dla 

pielęgniarek z zakładu opieki długoterminowej w 

 

 

Nadal trwają prace podjęte przez ICN 

mające na celu porównanie

referencyjnej ICNP i SNOMED

równoważności opublikowana w przewodniku 

wskazuje, że spośród 429 kon

pokrywa się z konceptami ze SNOMED

Już tylko tydzień do Konferencji 

„Analiza przypadków w pielęgniarstwie”

10.10.2015 r. odbędzie się przedostatni warsztat 

ostatniej edycja warsztatów dotyczących ICNP® w 

2015 r. Zapisy możliwe pod adresem

 

Przygotowano także nową edycję materiałów 

dydaktycznych opartych na klasyfikacji w wersji 

2015. Diagnozy i interwencje, które podlegają 

obecnie walidacji w związku z wprowadzonymi 

zmianami w terminologii referencyjnej w j

angielskim, oznaczono kolorem niebieskim. 

Materiały dostępne na stronie >>>.

 

Informujemy także, że Firma

podpisała umowę licencyjną z Międzynarodową 

Radą Pielęgniarek na wdrożenie ICNP® do 

systemów informatycznych. Trwają prace 

przygotowawcze do współpracy w tym zakresie.

 

http://www.umed.pl/pl/index1.php?dir=icnp&mn=akt  

Międzynarodowej Rady Pielęgniarek http://www.icn.ch/pillarsprograms/international

http://www.icn.ch/pillarsprograms/icnpr-conference-presentations/ 
Klasyfikacji ICNP (R)" 

Akredytowane Centrum Badania i Rozwoju ICNP ® przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi 
Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu 

z.pl 

Nadal trwają prace podjęte przez ICN i IHTSDO 

porównanie terminologii 

referencyjnej ICNP i SNOMED-CT. Tabela 

opublikowana w przewodniku 

wskazuje, że spośród 429 konceptów z ICNP® 419 

pokrywa się z konceptami ze SNOMED-CT. 

 

Już tylko tydzień do Konferencji 

„Analiza przypadków w pielęgniarstwie”  

10.10.2015 r. odbędzie się przedostatni warsztat 

ostatniej edycja warsztatów dotyczących ICNP® w 

Zapisy możliwe pod adresem. 

Przygotowano także nową edycję materiałów 

nych opartych na klasyfikacji w wersji 

2015. Diagnozy i interwencje, które podlegają 

obecnie walidacji w związku z wprowadzonymi 

terminologii referencyjnej w języku 

angielskim, oznaczono kolorem niebieskim. 

Materiały dostępne na stronie >>>.  

Informujemy także, że Firma Asseco Poland 

podpisała umowę licencyjną z Międzynarodową 

Radą Pielęgniarek na wdrożenie ICNP® do 

systemów informatycznych. Trwają prace 

przygotowawcze do współpracy w tym zakresie. 

http://www.icn.ch/pillarsprograms/international-classification-
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Publikacje dotyczące klasyfikacji: 
1. Hanna Grabowska, Mapowanie pojęć ICNP® w procesie pielęgnowania pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca. Część 1: Problemy 

somatyczne chorego. Probl. Pielęg. 2015; 23(1):104-109. 

2. Hanna Grabowska, Mapowanie pojęć ICNP® w procesie pielęgnowania pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca. Część 2. Probl. Pielęg. 

2015; 23(1): 110-116. 

3. Hanna Grabowska, Władysław Grabowski, Problemy pielęgnacyjne chorych w okresie pooperacyjnym w ujęciu Międzynarodowej Klasyfikacji 

Praktyki Pielęgniarskiej. Probl. Pielęg. 2014; 22, 3: 379-384. 

4. Hanna Grabowska, Władysław Grabowski, Zakres interwencji pielęgniarskich w opiece nad chorym w okresie okołooperacyjnym z 

wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej. Probl. Pielęg. 2014; 22, 3: 385-389. 

5. Hanna Grabowska, Władysław Grabowski, Aleksandra Gaworska-Krzemińska. Mapowanie fraz opisujących diagnozy i interwencje pielęgniarskie 

w opiece nad chorym z cukrzycą z wykorzystaniem ICNP®. Pielęgniarstwo XXI wieku 2014; 3, 48: 37-42. 

6. Hanna Grabowska, Władysław Grabowski, Aleksandra Gaworska-Krzemińska. Wykorzystanie ICNP® w opiece pielęgniarskiej nad pacjentem z 

nadciśnieniem tętniczym, Probl. Pielęg. 2014; 22, 1: 107-112. 

7. Hanna Grabowska, Zmiany zapalne błony śluzowej jamy ustnej w przebiegu chemioterapii. Anal. Przyp. Pielęg. Położ. 2014, 1: 17-20. 

8. Dorota Kilańska, Milena Staszewska, Natalia Urbanek, i in.: Planowanie opieki według międzynarodowego standardu ICNP® w Podstawowej 

Opiece Zdrowotnej - studium przypadku, Probl. Pielęg.2014;  22, 4: 539–545. 

9. Dorota Kilańska, Milena Staszewska, Natalia Urbanek, i in.: Planowanie opieki według międzynarodowego standardu ICNP® w Podstawowej 

Opiece Zdrowotnej - studium przypadku jednostki i rodziny. Część II, Probl. Pielęg..2014;  22, 4: 546–552. 

10. Dorota Kilańska, Lidia Niemiec, Beata Brosowska: Studium przypadku dziecka z ostrą białaczką limfoblastyczną w czasie chemioterapii. 

Część I - zastosowanie ICNP® , Probl. Pielęg. 2015; 23, 1: 81–86. 

11. Dorota Kilańska, Lidia Niemiec, Beata Brosowska: Studium przypadku dziecka z ostrą białaczką limfoblastyczną w czasie chemioterapii. 

Część II - zastosowanie ICNP®, 2015; 23, 1: 87–93. 

 

1. Hanna Grabowska, Ocena kompetencji oraz możliwości samoopiekuńczych pacjenta. W: Kilańska D. (red.) Międzynarodowa Klasyfikacja 

Praktyki Pielęgniarskiej. ICNP w praktyce pielęgniarskiej, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014: 195-2014. 

2. Hanna Grabowska, Edukacja z wykorzystaniem Klasyfikacji ICNP®. W: Kilańska D. (red.) Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki 

Pielęgniarskiej. ICNP w praktyce pielęgniarskiej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014: 56-59. 

3. Hanna Grabowska,. Wybrane diagnozy i działania pielęgniarskie (w ujęciu ICNP®) odnoszące się do funkcjonowania biologicznego pacjenta. 

W: Kilańska D. (red.) Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej. ICNP w praktyce pielęgniarskiej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 

Warszawa 2014: 142-171. 
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psychospołecznej oraz kulturowo-duchowej. W: Kilańska D. (red.) Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej. ICNP w praktyce 

pielęgniarskiej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014: 172-180. 

5. Hanna Grabowska, Władysław Grabowski, Ocena wybranych zachowań zdrowotnych pacjenta wynikających ze stylu życia. W: Kilańska D. 

(red.) Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej. ICNP w praktyce pielęgniarskiej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 

2014: 187-194. 

 

Osoby zainteresowane szkoleniem z zakresu ICNP ® mogą zgłaszać się za pomocą formularza dostępnego na stronie www 
http://fumed.pl/rejestracja-na-warsztaty-icnp-lodz-2015/ 

WAŻNE 
Uprzejmie informujemy instytucje zainteresowane badaniem i rozwojem Klasyfikacji (uczelnie, podmioty lecznicze), że istnieje możliwość 

podpisania umowy o współpracy w zakresie rozwijania, badania i nauczania czy też prowadzenia pilotażu Klasyfikacji ICNP ®. 

 Spis treści >>>       

ACBiR ICNP® Łódź, 30 września 2015 r. 


