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To już dziesiąty rok nieprzerwanej pracy z Klasyfikacją ICNP® w Polsce. Zaangażowanie wielu osób 

związanych z pielęgniarstwem spowodowało, że po raz pierwszy w Polsce opublikowany został 

standard elektronicznej dokumentacji pielęgniarskiej. Wizualizacja dokumentacji jest dostępna na 

stronie CSIOZ. Doświadczenia praktyczne w pracy z rekomendacją pokazały konieczność ujednolicenia 

terminologii. Coraz więcej narzędzi jest wspieranych przez Klasyfikację ICNP®, w tym np. wskaźniki jakości opieki 

pielęgniarskiej (oparte na analizie kilku milionów rekordów pacjentów - projekt MZ w Kanadzie). Dodatkowym 

walorem jest powiązanie ich z diagnozami ICNP®. Dużo prac dotycz procedur pielęgniarskich, tworzenia planów 

opieki w oparciu o Evidence Base Nursing (EBN). Najważniejszym jednak osiągnięciem jest przyjęcie przez 

Ministra Zdrowia Rekomendacji Rady eZdrowie w Pielęgniarstwie z 11.9.2013 r., działającej przy Centrum 

Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Otworzyło to drogę do zbudowania podstaw do dokumentowania 

zdarzeń medycznych w pielęgniarstwie. Niniejszym składam podziękowania na ręce Dyrektor DPIP dr Beaty 

Cholewki dla całego zaangażowanego w działanie Zespołu, Dyrektora CSIOZ Marcina Kędzierskiego i naszej 

Koleżanki mgr Ewy Orawczak, która „dyrygowała” zespołem specjalistów opracowujących Rekomendację.  

Do grona Akredytowanych Centrów dołączyła też Irlandia. Nasza pielęgniarska rodzina ICNP staje się coraz 

większa i coraz bardziej widoczna. Zmiany wymagają czasu. Wiemy już, że wdrożenie Klasyfikacji to nie jest 

problem wiedzy, a raczej umiejętności informatycznych w obsługiwaniu programów, czy też niewystarczającej 

liczby kadr, która mogłaby na bieżąco prowadzić dokumentację. Stąd musi być ona prosta i przyjazna w użyciu. 

Badania pokazują, że wdrożenie tego sposobu dokumentowania w efekcie odciąża pielęgniarki od pracy z 

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

się szereg konsultacji, szkoleń, aranżowane są konferencje w coraz to nowych miejscach w Polsce. 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 więc Rekomendacją z 11.9.2013 r. i po 

przetłumaczeniu ICNP® planami opieki. Powstaje także pierwsza w Polsce książka dotycząca informatyki dla 

pielęgniarek.  

Dziękując wszystkim wolontariuszom i przyjaciołom, a także kibicom za dotychczasową pracę i wsparcie 

zapraszam do zapoznania się z podsumowaniem roku 2015, które znajduje się w dalszej części opracowania.  

 

 
dr Dorota Kilańska 

Dyrektor Akredytowanego przez ICN CBiR ICNP® przy UM w Łodzi 

 

Już na początku stycznia 2015 roku Centrum 
przeprowadziło warsztaty i konferencję dla 
studentów pielęgniarstwa. Dotyczyły one 
zagadnień związanych z Pielęgniarstwem 
Europejskim, a uczestniczyło w nich niemal 80 osób.  
Również w styczniu, tym razem w Warszawie, przy 
udziale kilkunastu członków Polskiego Towarzystwa 
Pielęgniarskiego, zorganizowano posiedzenie 
Rady ds. e-zdrowia, na którym dyskutowano o 
celach ICNP, a wśród nich o tym nadrzędnym, 
którym jest „umożliwienie organom publicznym i 
obywatelom gromadzenie, analizę i udostępnianie 
zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych”. 
Jako narzędzie ma natomiast posłużyć ujednolicenie 

dokumentacji medycznej dla pielęgniarek oraz 
standaryzacja dokumentów. 

 



Informacje z działalności ACBiR ICNP ® 

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

ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 58 
90-136 Łódź, Tel. 42 678 87 53, fax. 42 678 03 67 email: dorota.kilanska@umed.lodz.pl 

 str. 2 

Członkowie Rady Zdrowie w Pielęgniarstwie  
spotykała się również na dalszych posiedzeniach 
w kolejnych miesiącach, w tym w październiku i w 
listopadzie podczas telekonferencji Skype. Na 
wymienionych spotkaniach poruszano przede 
wszystkim kwestie tłumaczenia ICNP oraz prac 
zespołów ds. archiwizacji dokumentów. 
Pod koniec stycznia w Biuletynie Małopolskiej 
OIPiP ukazał się artykuł pt. „Zarządzanie wiedzą 
z wykorzystaniem narzędzi informatycznych. 
Wdrażanie Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki 
Pielęgniarskiej ICNP w Polsce”. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
W marcu zorganizowano cykl warsztatów 
dydaktycznych dotyczących planowania 
opieki według międzynarodowego standardu 
ICNP. Łączna liczna uczestników to ponad 65 osób.  
Pod koniec marca odbyła się konferencja „STOP 
wykluczeniu cyfrowemu w pielęgniarstwie.” 
W wydarzeniu wzięło udział prawie 120 osób.  

 
W tym samym miesiącu Minister Zdrowia przyjął 
rekomendację dotyczącą projektu 
elektronicznej dokumentacji pielęgniarskiej. 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Wykłady dotyczące ICNP odbyły się także w 
Ustroniu, w Luksemburgu (200 osób) oraz w stolicy 
Łotwy, Rydze (80 os.) 
Od września do listopada miały miejsce cykliczne 
warsztaty zatytułowane „Planowanie opieki 
według międzynarodowego standardu ICNP.” 
Wzięło w nich udział łącznie prawie 50 osób.  
Między wrześniem a listopadem, podczas 
konferencji w Rzeszowie, Poznaniu, Warszawie i 
Płocku, w których wzięło udział łącznie ponad 800 
osób, wygłoszono wykłady dotyczące 
elektronicznej dokumentacji pielęgniarskiej. 

 
Podsumowując – wykłady i konferencje 2015: 

 
RODZAJ 

AKTYWNOŚCI 
 

 
MIEJSCE 

 
LICZBA 
UCZEST
NIKÓW 

Konferencje i 
telekonferencje, 
wykłady 

Luksemburg, 
Łódź, Ustroń, 
Ryga, Warszawa, 
Rzeszów, 
Poznań, Płock 

ponad 
1550 
osób  

Warsztaty Łódź, Grabów 
ponad 
240 osób  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Metodyka tworzenia planów opieki została 
opisana w publikacjach dostępnych na stronie 
www.pp.viamedica.pl, tj.: 
1. Dorota Kilańska, Milena Staszewska, Natalia Urbanek, 

i in.: Planowanie opieki według międzynarodowego 
standardu ICNP? w Podstawowej Opiece Zdrowotnej - 
studium przypadku, Problemy Pielęgniarstwa 
2014;22(4):539-545. 

2. 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, Problemy Pielęgniarstwa 2014;22(4):546-552. 

3. Dorota Kilańska, Lidia Niemiec, Beata Brosowska: 
Studium przypadku dziecka z ostrą białaczką 
limfoblastyczną w czasie chemioterapii. Część I - 
zastosowanie ICNP?. Problemy Pielęgniarstwa 
2014;22(4):539-545. 

4. Dorota Kilańska, Lidia Niemiec, Beata Brosowska: 
Studium przypadku dziecka z ostrą białaczką 
limfoblastyczną w czasie chemioterapii. Część II - 
zastosowanie ICNP?, Problemy Pielęgniarstwa 
2015;23(1):87-93. 

5. Hanna Grabowska: Mapowanie pojęć ICNP? w procesie 
pielęgnowania pacjentów z przewlekłą niewydolnością 
serca. Część 1  problemy somatyczne chorego, Problemy 
Pielęgniarstwa 2015;23(1):104-109. 

6. Hanna Grabowska: Mapowanie pojęć ICNP? w 
procesie pielęgnowania pacjentów z przewlekłą 
niewydolnością serca. Część 2, Problemy Pielęgniarstwa 
2015;23(1):110-116. 

 
W 2015 r. ukazały się dwa Biuletyny Międzynarodowej Rady Pielęgniarek „Health”, gdzie m.in. zamieszczono informacje 

z prac Centrum.  W Biuletynie ukazała się także informacja o działaniach SOCIAL SECURITY INFORMATION SERVICE 

(SSIS) KOREA. SSIS w imieniu Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej w Korei, zawarł umowę z Międzynarodową Radą 

Pielęgniarek  z zamiarem  wykorzystania Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP) w swoich 

produktach i usługach pokrewnych. Zgodnie z umową SSIS użyje ICNP (model 7-osiowy) jako ramy kodowania w 

rozwoju krajowej terminologii pielęgniarskiej dla Korei. Podaje się, że Krajowa baza praktyki pielęgniarskiej będzie 
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cennym źródłem informacji dla prowadzonych badań, prognozowania finansowego, analizy wyników opieki i rozwoju 

polityki. 

Drugą ważną wiadomością jest informacja, że w Szwajcarii funkcjonuje już połączony z ICNP® system oceny 

zapotrzebowania na opiekę pielęgniarską LEP (więcej o narzędziu LEP w publikacji przetłumaczonej przez Polskie 

Towarzystwo Pielęgniarskie: Pomiar obciążenia pracą …).  

 

INFORMACJE DODATKOWE: 
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/ i "Poradnik technicznej implementacji 

Klasyfikacji ICNP (R)" 
– Informacja nr 1/2013 
– Informacja nr 2/2013 
– Informacja nr 3/2013 
– Informacja nr 4/2013 
– Informacja nr 5/2014 
– Informacja nr 6/2014 
– Informacja nr 7/2014 
– Informacja nr 8/2015 
– Informacja nr 9/2015 
– Informacja nr 10/2015 
– Informacja nr 11/2015 
– Informacja nr 12/2015 
– Informacja nr 13/2015 

– eHealth Bulletin N° 10 December 2015 

– eHealth Bulletin N° 9 August 2015 

– eHealth Bulletin N° 8 December 2014 

– eHealth Bulletin N° 7 June 2014 

– eHealth Bulletin N° 6 December 2013 

– eHealth Bulletin N° 5 June 2013 

– eHealth Bulletin N° 4 December 2012 

– eHealth Bulletin N° 3 June 2012 

– eHealth Bulletin N° 2 December 2011 

– eHealth Bulletin N°1 June 2011 

Publikacje: 

 

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 
Instytucje zainteresowane badaniem i rozwojem Klasyfikacji (uczelnie, podmioty lecznicze), że istnieje możliwość podpisania porozumienia o 

współpracy w zakresie rozwijania, badania i nauczania czy też prowadzenia pilotażu Klasyfikacji ICNP ®.  Spis treści >>>   
 

ACBiR ICNP® Łódź, 19 lutego 2016 r. 


