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Szanowni Państwo,  

To już kolejny, 10 rok od momentu wznowienia aktywności  na rzecz implementacji ICNP® w 

Polsce, obecnie kontynuowanej przez Akredytowane przez Międzynarodową Radę Pielęgniarek 

Centrum Badania i Rozwoju ICNP przy UM w Łodzi (ACBiR) we współpracy z PTP.  Okres ten był 

bardzo intensywny i bogaty w wiele aktywności. Ma to m.in. związek z coraz powszechniejszym 

wykorzystywaniem systemów informatycznych w praktyce klinicznej, dostępnością środków na ten cel, czy też 

koniecznością oceny zapotrzebowania na opiekę, wyceny i standaryzacji świadczeń pielęgniarskich w podmiotach 

leczniczych.  

Uczestniczyliśmy m.in. w panelu ekspertów dotyczącym Elektronicznej Dokumentacji Medycznej w CSIOZ dot. 

m.in. standaryzacji dokumentacji medycznej i gromadzenia danych. Obecnie dokonywane są zmiany w Radzie e-

zdrowie ds. Pielęgniarstwa przy CSIOZ. Ma to związek z nowymi zadaniami dotyczącymi standaryzacji 

dokumentacji pielęgniarskiej. Bardzo ważnym osiągnięciem minionego półrocza było przyjęcie przez Ministra 

Zdrowia, w dniu 26 kwietnia 2015 r. Rekomendacji nr 1/2013 z dnia 11 września 2013 r. dotyczącej projektu 

elektronicznej dokumentacji pielęgniarskiej. Obserwujemy także wzrastającą świadomość znaczenia Klasyfikacji 

dla praktyki pielęgniarskiej i rosnące wsparcie środowiska pielęgniarskiego. Budowanie praktyki opartej na 

badaniach naukowych to bezpieczeństwo pacjenta. Prowadzone są projekty z wykorzystaniem ICNP w wielu 

miejscach w Polsce i coraz więcej dydaktyków odważniej sięga po narzędzia do nauczania Klasyfikacji. Poniżej 

przedstawiamy podsumowanie z prac Centrum w pierwszym półroczu 2015 r. 
dr Dorota Kilańska 

Dyrektor Akredytowanego przez ICN CBiR ICNP® przy UM w Łodzi 

 

W 2015 r. odbyło się pierwsze spotkanie                

z przedstawicielami Stowarzyszenia Twórców 

Oprogramowania Medycznego STORM, 

podczas którego uzgadniano obszary 

współpracy, dzielono się oczekiwaniami wobec 

narzędzi informatycznych dla pielęgniarek. 

Pielęgniarki i położne miały możliwość 

uczestniczenia w II Seminarium dotyczącym 

wdrażania międzynarodowych standardów                

i dobrych praktyk do opieki zdrowotnej,              

pt.: „STOP wykluczeniu cyfrowemu                         

w pielęgniarstwie. Elektroniczna dokumentacja 

medyczna: doświadczenia z wdrażania                      

i wykorzystania Klasyfikacji ICNP®                       

w Elektronicznym Rekordzie Pacjenta (EHR)                

w Polsce”. Seminarium towarzyszyły także 

warsztaty z zakresu ICNP® oraz wskaźników 

jakości opieki. 

Ukazała się nowa wersja Klasyfikacji 

ICNP® 2013, będąca efektem projektu 

TELENRSCARE i prac walidacyjnych Rady ds. 

e-zdrowia w Pielęgniarstwie przy CSIOZ. 

Zakończono II edycję warsztatów 

„PLANOWANIE OPIEKI WEDŁUG 

MIĘDZYNARODOWEGO STANDARDU ICNP®”. 

Odbyło się 6 warsztatów z udziałem 107 

uczestników, w tym: pielęgniarek, położnych, 

lekarzy, informatyków i rehabilitantów. 

Członkowie ACBiR przy UM w Łodzi 

brali udział w 5 posiedzeniach                             

Rady ds. e-zdrowia w Pielęgniarstwie przy 

CSIOZ, oraz w kilku konferencjach 

międzynarodowych gdzie przedstawiano 

zaawansowanie wdrażania dobrych praktyk 

dotyczących informatyzacji pielęgniarstwa                    

w Polsce. w tym Med.-e-tel., której 

organizatorem było stowarzyszenie Society for 

Telemedicine & eHealth (ISfTeH), czy 23rd 

International Conference on Health Promoting 

Hospitals and Health Services organizowaną 

przez WHO Collaboration Centre for Health 

Promotion in Hospitals and Health Care. 

Podpisano 4 umowę z ICN na 

tłumaczenie wersji ICNP® 2015. Zmiany 

dotyczą 216 terminów z wersji 2013. Do 

http://www.mz.gov.pl/system-ochrony-zdrowia/kadra-medyczna-i-ksztalcenie/pielegniarki-i-polozne/komunikaty-dla-pielegniarek-i-poloznych/minister-zdrowia-przyjal-rekomendacje-dotyczaca-projektu-elektronicznej-dokumentacji-pielegniarskiej
http://www.mz.gov.pl/system-ochrony-zdrowia/kadra-medyczna-i-ksztalcenie/pielegniarki-i-polozne/komunikaty-dla-pielegniarek-i-poloznych/minister-zdrowia-przyjal-rekomendacje-dotyczaca-projektu-elektronicznej-dokumentacji-pielegniarskiej
http://www.nipip.pl/index.php/aktualnosci/2644-rekomendacja-nr-1-2013-z-dnia-11-wrzesnia-2013-r-w-sprawie-projektu-elektronicznej-dokumentacji-medycznej-w-pielegniarstwie
http://www.nipip.pl/index.php/aktualnosci/2644-rekomendacja-nr-1-2013-z-dnia-11-wrzesnia-2013-r-w-sprawie-projektu-elektronicznej-dokumentacji-medycznej-w-pielegniarstwie
http://www.umed.pl/pl/_akt/inf_tmp/2015/ACBiR%20info%20%20nr%2010_2015.pdf
http://www.umed.pl/pl/index1.php?dir=icnp&mn=tresc-icnp&txt=3271
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http://www.umed.pl/pl/index1.php?dir=icnp&mn=tresc-icnp&txt=3271
http://www.umed.pl/pl/index1.php?dir=icnp&mn=tresc-icnp&txt=3273
http://www.umed.pl/pl/index1.php?dir=icnp&mn=tresc-icnp&txt=3273
http://www.telenrscare.umed.pl/pliki/Katalog-ICNP-Piel%C4%99gniarstwo-%C5%9Arodowiskowe1.pdf
http://www.medetel.lu/index.php?rub=knowledge_resources_country&page=poland
http://www.hphconferences.org/fileadmin/user_upload/IC_Abstractbooks/Abstractbook_2015_Oslo.pdf
http://www.hphconferences.org/fileadmin/user_upload/IC_Abstractbooks/Abstractbook_2015_Oslo.pdf
http://www.hphconferences.org/fileadmin/user_upload/IC_Abstractbooks/Abstractbook_2015_Oslo.pdf
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tłumaczenia jest 376 nowych z 4212 rekordów. 

W tym 1396 terminów podstawowych (terminy 

kluczowe z definicjami), 232 terminy opisujące 

działania/interwencje pielęgniarskie (terminy 

kluczowe z definicjami) oraz 805 diagnoz                   

i ponad 1019 interwencji pielęgniarskich.  

 

W dniach 19-23 

czerwca 2015 r., 

w Seulu obyła się 

Konferencja 

Międzynarodowej 

Rady Pielęgniarek, 

podczas której 

miało miejsce posiedzenie Konsorcjum 

Centrów ICNP®. Centra dzieliły się 

doświadczeniami z wdrażania Klasyfikacji ICNP 

na świecie.  

Podczas spotkania przedstawiono 

również 

nowe 

narzędzie 

internetowe 

pozwalające 

na 

zapoznanie 

się z 

Klasyfikacją w 13 językach, w tym w j. 

polskim, portugalskim, mandaryńskim, czy 

hiszpańskim. 

Międzynarodowa Rada Pielęgniarek 

przygotowała materiały promocyjne, dotyczące 

wykorzystania ICNP® w praktyce. Rada 

Narodowych Reprezentantów ICN przyjęła 

stanowisko w sprawie kontynuowania prac nad 

ICNP®. 

Uroczyście obchodzono 25 lecie prac nad 

Klasyfikacją ICNP® na specjalnej sesji 

głównej. Największe osiągnięcia z wdrażania 

Klasyfikacji ma obecnie m.in. Portugalia, która 

może się poszczycić wzrostem jakości opieki, 

opisanym przez OECD oraz Korea Płd.. 

Korea Płd. wdrożyła ICNP® w wersji 

elektronicznej w 100%. Obecnie prowadzi 

kampanię na rzecz poprawy warunków pracy 

pielęgniarek. Studenci pielęgniarstwa podczas 

zajęć przygotowują plany opieki                               

z wykorzystaniem narzędzi informatycznych. 

Kolejne kraje, jak m.in. Norwegia, Szwecja 

pracują nad implementacją ICNP. 

Przedstawiono także raport z działań w Polsce. 

Kanada prowadzi m.in. projekt wdrażania 

przewodników opartych na badaniach 

naukowych z wykorzystaniem ICNP, w tym 

projekt C-HOBIC, gdzie wskazano 10 skal do 

oceny jakości opieki pielęgniarskiej. 

Ukazały się już 3 

wydania czasopisma 

„Analiza Przypadków w 

Pielęgniarstwie i 

Położnictwie”, w 

którym publikowane są 

m.in. propozycje 

planów opieki z 

wykorzystaniem 

ICNP®. 

W dniu 9 października 2015 r., w Łodzi  

odbędzie się pierwsza Konferencja PZWL ze 

wsparciem merytorycznym Akredytowanego 

przez ICN Centrum BiR ICNP® przy UM w 

Łodzi oraz PTP, Oddział w Łodzi, dotycząca 

najnowszych osiągnięć pielęgniarstwa na 

świecie. Serdecznie zapraszamy. 

 

 

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

Informacje o ICNP na stronie www Międzynarodowej Rady Pielęgniarek http://www.icn.ch/pillarsprograms/international-classification-

for-nursing-practice-icnpr/ 

 

Prezentacje o ICNP w j. angielskim http://www.icn.ch/pillarsprograms/icnpr-conference-presentations/ 

"Poradnik technicznej implementacji Klasyfikacji ICNP (R)" 

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, 8 lipca 2015 r. 
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