
MINISTER ZDROWIA Warszawa .

Stanowisko
dotyczące Stanowisk Okręgowych Izb Pielęgniarek iPołożnych

w sprawie wprowadzenia jednolitego bazowego katalogu diagnoz i procedur
pielęgniarskich ipołożniczych (ICNP)

Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej "ICNP", zwana dalej Klasyfikacj
jest międzynarodowym standardem opisującym m. in. diagnozy oraz wynikające z nic
czynności pielęgniarskie ipołożnicze.

W systemie ochrony zdrowia funkcjonuje kilkanaście różnego rodzaju klasyfikacji
dotyczących np. schorzeń, diagnoz, samodzielności psychoruchowej pacjentów itp., któr
merytorycznie obejmują podstawowe aspekty pracy pielęgniarki/położnej, Dostrzegają
główny cel, polegający na potrzebie unifikacji procedur w procesie opieki pielęgniarskiej
w Polsce, Ministerstwo Zdrowia nie kwestionuje znaczenia KJasyfikacji, jej upowszechnieni
iwykorzystania, czego wyrazem są dotychczasowe prace realizowane w Centrum Systemó
Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ).
Najczęściej wskazywanym przez przedstawicieli środowiska zawodowego pielęgniarek
i położnych do osiągnięcia celem, związanym z wprowadzeniem Klasyfikacji jes
ujednolicenie języka opisującego praktykę pielęgniarską.

W przypadku rozważenia podjęcia decyzji o wdrożeniu Klasyfikacji wprowadzane w ramach
niej dane mogłyby dostarczać do systemu e-Zdrowie bieżącej informacji m.in. o diagnozach
pielęgniarskich, planowaniu opieki pielęgniarskiej, stosowanych procedurach, zużywanych
lekach, materiałach medycznych itp.

Wśród istotniejszych, zastosowań Klasyfikacji w praktyce pielęgniarskiej warto też wymienić
jej przydatność w:

• monitorowaniu liczby personelu pielęgniarskiego, w aspekcie m.in, oceny potrzeb
kadrowych,

• rzetelnej wycenie świadczeń,
• kształtowaniu wysokości wynagrodzeń pielęgniarki w relacji do faktycznie

wykonanych zadań,
• obszarze jakości opieki pielęgniarskiej; zakłada się pozytywny wpływ zastosowania

Klasyfikacji na wzrost poziomu bezpieczeństwa pacjentów oraz personelu
medycznego, w tym zmniejszenie liczby zdarzeń niepożądanych, poprzez bieżące
monitorowanie działań i interwencji pielęgniarskich.

Niemniej proces wprowadzania Klasyfikacji będzie niewątpliwie wiązał się z konieczności
poniesienia dodatkowych kosztów, wynikających m.in. z:

• potrzeby przeszkolenia kadry pielęgniarskiej i położniczej w zakresie posługiwania
się Klasyfikacją, (prognozowane przez Przewodniczącą Rady ds. e-Zdrowia potrzeby
szkoleniowe dotyczyłyby przeszkolenia około 20 tys. osób, tzw. liderów) oraz
docelowo objęcie przeszkoleniem pielęgniarek i położnych, które w tym zakresie nie
zostały objęte programem kształcenia;

• konieczności zakupu przez podmioty lecznicze programów użytkowych (licencji)
oraz przez niektóre z podmiotów zakupu dodatkowego wyposażenia w postaci sprzętu
informatycznego o parametrach użytkowych umożliwiających korzystanie z aplikacji.

Należałoby również wspomnieć, że dotychczas głównym źródłem informacji m. in.
o zasobach kadrowych pielęgniarek i położnych jest statystyka publiczna, w tym resortowa.


