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Minął kolejny - dziesiąty już rok pracy z Klasyfikacją w Polsce. Zaangażowanie wielu osób 

związanych z pielęgniarstwem, ale nie tylko spowodowało, że mamy po raz pierwszy w Polsce 

opublikowany standard elektronicznej dokumentacji pielęgniarskiej, którego wizualizację możemy 

zobaczyć na stronach CSIOZ. Kilka ostatnich lat pracy z dokumentem pokazało, że należy ujednolicić terminologię 

oraz dopracować kartę wypisu pacjenta. Mamy już dostęp do coraz lepszych narzędzi m.in. wskaźników jakości 

opieki pielęgniarskiej, opartych na analizie kilku milionów rekordów pacjentów (projekt MZ w Kanadzie) 

dodatkowo powiązanych z diagnozami ICNP®. W ubiegłym roku połączono także ICNP z narzędziem do oceny 

obsad pielęgniarskich stosowanym w opiece długoterminowej – RAI. Najważniejszym jednak osiągnięciem jest 

przyjęcie przez Ministra Zdrowia Rekomendacji Rady eZdrowie w Pielęgniarstwie, działającej przy CSIOZ. 

Otworzyło to drogę do zbudowania podstaw do dokumentowania zdarzeń medycznych w pielęgniarstwie. Tutaj 

ogromne podziękowania należy złożyć na ręce Dyrektor DPIP dr Beaty Cholewki, Dyrektora CSIOZ Marcina 

Kędzierskiego i naszej Koleżanki mgr Ewy Orawczak, która „dyrygowała” zespołem specjalistów.  

Do grona Akredytowanych Centrów dołączyła Irlandia. Nasz pielęgniarka rodzina ICNP® staje się coraz większa i 

coraz bardziej widoczna. Zmiany przychodzą nie zawsze tak szybko jakbyśmy tego oczekiwali. Wiemy już, że 

wdrożenie Klasyfikacji to nie jest problem związany z brakiem wiedzy, a raczej umiejętności informatycznych w 

obsługiwaniu programów, czy też niewystarczająca liczba kadr, która mogłaby na bieżąco prowadzić 

dokumentację. Stąd musi być ona prosta i przyjazna w użyciu. Badania pokazują bowiem, że wdrożenie tego 

sposobu dokumentowania w efekcie odciąża od pracy z dokumentacją. Aby się to mogło stać trzeba przygotować 

ludzi do zmiany. Możemy szukać wsparcia w funduszach europejskich, aby jak najwięcej osób przygotować do 

pracy. W Centrum prace z ICNP® są bardzo intensywne. Z uwagi na zainteresowanie tematem odbywa się szereg 

konsultacji, szkoleń, aranżowane są konferencje. W ostatnim okresie podjęliśmy prace nad założeniami do 

stworzenia aplikacji dla pielęgniarek, która będzie wykorzystywana w dydaktyce, a w przyszłości i w podmiotach 

leczniczych. W skali całego kraju Koleżanki podjęły się przygotowania publikacji z wykorzystaniem ICNP®, 

opracowywane są podręczniki do kształcenia. Ponadto wersja 2015 została przetłumaczona na język polski i 

obecnie jest sprawdzana merytorycznie. Dzięki ostatniej decyzji NRPiP praca ta będzie skrócona. W najbliższym 

czasie ponownie zajmiemy się Rekomendacją z 11.9.2013 r. i po przetłumaczeniu ICNP® planami opieki. 

Dziękując wszystkim raz jeszcze za dotychczasową pracę i wsparcie zapraszam do zapoznania się z 

podsumowaniem roku 2015, które znajduje się w dalszej części.  

 

 
dr Dorota Kilańska 

Dyrektor Akredytowanego przez ICN CBiR ICNP® przy UM w Łodzi 

 

Informacje z ICN 

http://www.icn.ch/news/ehealth-bulletin/ 

oraz podsumowanie roku z arkusza excell 

statystycznie 

ile było wykładów, szkoleń spotkań w CSIOZ, jakie 

najważniejsze zadania wykonano  

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. 

http://www.csioz.gov.pl/HL7POL/pl-cda-html-pl-PL/xslt.html
http://www.icn.ch/news/ehealth-bulletin/
http://www.umed.pl/pl/index1.php?dir=akt&mn=tresc-komunikat&txt=5217
https://mail.google.com/mail/u/0/%E2%80%8Bhttp:/www.umed.pl/pl/_akt/inf_tmp/2014/Rekomendacje%20w%20sprawie%20projektu%20EDM%20przez%20Rade%20e-zdrowie.pdf
https://mail.google.com/mail/u/0/%E2%80%8Bhttp:/www.umed.pl/pl/_akt/inf_tmp/2014/Rekomendacje%20w%20sprawie%20projektu%20EDM%20przez%20Rade%20e-zdrowie.pdf
http://www.csioz.gov.pl/indexDetail.php?id=348
http://www.csioz.gov.pl/indexDetail.php?id=348
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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 >>> 

 
Projekt ENS4CARE Europejskiej Federacji 

Stowarzyszeń Pielęgniarek zbliża się do końca. W 

projekcie wypracowano rekomendację dla 

wdrożenia do systemów informatycznych słowników 

rekomendowanych przez WHO - niezbędnych dla 

zapewnienia praw pacjentom w transgranicznej 

opiece zdrowotnej. Efektem prac w projekcie są 

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 w drugim  

spotkaniu grupy roboczej,  dotyczącym innowacji w 

ochronie zdrowia, które organizowało  Ministerstwo 

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, wygłoszono 

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®", dla 

pielęgniarek z zakładu opieki długoterminowej w 

Grabowie. 

  
 

Nadal trwają prace podjęte przez ICN i IHTSDO 

mające na celu porównanie terminologii 

referencyjnej ICNP i SNOMED-CT. Tabela 

równoważności opublikowana w przewodniku 

wskazuje, że spośród 429 konceptów z ICNP® 419 

pokrywa się z konceptami ze SNOMED-CT. 

 

http://www.umed.pl/pl/index1.php?dir=icnp&mn=tresc-icnp&txt=3280
http://www.ens4care.eu/best-practices/methodology-post/
http://www.ens4care.eu/best-practices/methodology-post/
http://www.ens4care.eu/latest-news/seventh-ens4care-enewsletter/
http://www.ens4care.eu/latest-news/seventh-ens4care-enewsletter/
http://www.mg.gov.pl/Wspieranie+przedsiebiorczosci/Zrownowazony+rozwoj/Spoleczna+Odpowiedzialnosc+Przedsiebiorstw+CSR/Wizja+2050/Innowacje+spoleczne
http://www.mg.gov.pl/Wspieranie+przedsiebiorczosci/Zrownowazony+rozwoj/Spoleczna+Odpowiedzialnosc+Przedsiebiorstw+CSR/Wizja+2050/Innowacje+spoleczne
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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 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. 

 

 

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)" 
 

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. 

 

http://www.wydawnictwopzwl.pl/dla-pielegniarek/prd,miedzynarodowa-klasyfikacja-praktyki-pielegniarskiej-icnp-w-praktyce-pielegniarskiej,rid,155709.html
http://www.instytutpwn.pl/konferencja/pielegniarstwo/
http://www.instytutpwn.pl/konferencja/pielegniarstwo/
http://fumed.pl/rejestracja-na-warsztaty-icnp-lodz-2015/
http://www.umed.pl/pl/index1.php?dir=icnp&mn=tresc-icnp&txt=3245
http://asseco.com/pl/
http://www.umed.pl/pl/index1.php?dir=icnp&mn=akt
http://www.icn.ch/pillarsprograms/international-classification-for-nursing-practice-icnpr/
http://www.icn.ch/pillarsprograms/international-classification-for-nursing-practice-icnpr/
http://www.icn.ch/pillarsprograms/icnpr-conference-presentations/
http://www.icn.ch/images/stories/documents/publications/free_publications/ICNP_Technical_Implementation_Guide.pdf
http://www.wydawnictwopzwl.pl/czasopisma/analiza_pip/biezacy-numer
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1. Hanna Grabowska, Ocena kompetencji oraz możliwości samoopiekuńczych pacjenta. W: Kilańska D. (red.) Międzynarodowa Klasyfikac ja 

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. 

4. Hanna Grabowska, Władysław Grabowski, Wybrane diagnozy i działania pielęgniarskie (z zastosowaniem ICNP®) w zakresie sfery 

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, 29 lutego 2016 r. 

http://www.wydawnictwopzwl.pl/download/spis_tresci/234470100.pdf

