Informacja nr 15/2016
z działalności Akredytowanego przez ICN Centrum Badania i Rozwoju
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ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 58
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W 2006 r. w Polskim Towarzystwie Pielęgniarskim powołano Zespół ds. Klasyfikacji ICNP®,
w 2009 r. Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie przyjęło Stanowisko na Krajowym Zjeździe Delegatów
w sprawie e-Zdrowia. Osiągnięciem minionego roku były są standardy dokumentacji pielęgniarskiej,
które zgodnie z art. 13 ustawy o informacji w ochronie zdrowia ustala Minister Zdrowia.
Są one zgodne z rekomendacją Rady ds. e-Zdrowia w Pielęgniarstwie z 11.9.2013 r. i wykorzystują
Klasyfikację ICNP®. Wizualizacja standardów dokumentacji pielęgniarskiej znajduje się na CSIOZ.
Minęło więc już 10 lat od zainicjowania tego ważnego dla pielęgniarstwa projektu. Każdy rok przybliża nas
do cyfryzacji pielęgniarstwa i pokazania wkładu pracy pielęgniarek w proces terapeutyczny i ważności
wykonywanych przez nie interwencji (procedur) dla integracji opieki, planowania zasobów i kształtowania polityki
zdrowotnej.
Rok 2016 r. rozpoczęliśmy bardzo intensywnie nie tylko tłumaczeniem i walidacją terminologii referencyjnej,
sklasyfikowanej w ICNP®, ale także wieloma spotkaniami na konferencjach, seminariach. To także rok,
w którym na UM w Łodzi podjęto prace nad aplikacją do dokumentowania zdarzeń przez pielęgniarki, opartej
na słowniku ICNP „ADPIE-CARE”.
„Infekujemy” też kraje ościenne, jak Łotwa, Czechy i niedawno Słowacja. Spotykamy się na webinariach,
telekonferencjach. Badania naukowe dowiodły, że wdrażanie dobrych praktyk w ochronie zdrowia trwa średnio 17
lat. Wierzę jednak, że w tak ważnej dla systemu ochrony zdrowia sprawie proces cyfryzacji pielęgniarstwa
w Polsce będzie trwał krócej. Zmieniamy tez dla Państwa stronę internetową, która będzie uaktualniona o
najnowsze działania z zakresu cyfryzacji pielęgniarstwa.
Zapraszam do lektury szczegółowych informacji, które znajdują się w dalszej części opracowania.
dr Dorota Kilańska
Dyrektor Akredytowanego przez ICN CBiR ICNP® przy UM w Łodzi

W Krajowych ramach strategicznych „Policy paper
dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020” ICNP
została rekomendowana do dokumentowania
w elektronicznym rekordzie pacjenta.
Już w styczniu odbyły się w Rzeszowie warsztaty
pod tytułem „Planowanie opieki według
Międzynarodowego
Standardu
ICNP®”.
Po miesiącu Centrum przeprowadziło kolejne
spotkanie warsztatowe z tego samego cyklu,
tym razem dla nauczycieli akademickich UJ
w Krakowie i Kwidzyniu, zaś na początku lipca –
w Mazowieckim szpitalu Wojewódzkim Siedlcach.

W sumie w warsztatach udział wzięło 88 osób.
3 lutego 2016 r. Dyrektor ACBiR ICNP®, udzieliła
w radiu Żak godzinnego wywiadu (15’25”),
przybliżając
słuchaczom
zagadnienie
Międzynarodowej
Klasyfikacji
Praktyki
Pielęgniarskiej, jej znaczenie dla środowiska
pielęgniarskiego i dla pacjentów.
W okresie styczeń – czerwiec 2016 r. zorganizowano
2 seminaria dotyczące wykorzystania ICNP
dla jakości opieki pt. „Wskaźniki jakości opieki
pielęgniarskiej ” – w Bydgoszczy (160 uczestników)
oraz w Rzeszowie (80 uczestników), zorganizowane
we współpracy z konsultantem wojewódzkim
w dziedzinie pielęgniarstwa osób niepełnosprawnych
i przewlekle chorych B. Majchrowicz. Wygłoszono
łącznie 22 referaty, wymieniono doświadczenia,
związane
z korzystaniem
z systemów
informatycznych w pielęgniarstwie i dyskutowano
o strategii wdrażania i wykorzystania wskaźników
jakości pielęgniarskiej w Polsce. Liderzy wdrażania
standardów i dobrych praktyk, w tym z Agencji
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Oceny Technologii Medycznych, CSIOZ, w opiece
zdrowotnej i pielęgniarskiej dzielili się swymi
doświadczeniami w tym obszarze.
Przedstawiciel Akredytowanego Centrum został
powołany w skład zespołu opracowującego strategię
e-zdrowia
dla
Polski.
Zadaniem
Zespołu,
wyznaczonym
przez
Ministra
Zdrowia,
jest w szczególności określenie priorytetów i działań
w zakresie rozwoju e-zdrowia w Polsce.
Czynnie uczestniczyliśmy w założeniu organizacji
HL7 Polska. Organizacja ta będzie zajmowała się
wdrażaniem
standardów
interoperacyjności
dokumentów medycznych. Odbyło się spotkanie
założycielskie Organizacji. Wyniki prac dotyczących
standaryzacji
dokumentacji
pielęgniarskiej
były prezentowane podczas Konferencji w Genui.
Przedstawiciel Centrum został powołany na funkcję
wiceprzewodniczącego Rady ds. SNOMED – CT.
Klasyfikacja ta „wypełni luki” w terminologii ICD
i pozwoli na dokładniejsze opisanie zjawisk
towarzyszących praktyce klinicznej.
Przekazano do Międzynarodowej Rady Pielęgniarek
(ICN) tłumaczenie Klasyfikacji – wersja 2015. Prace
odbywały się z wykorzystaniem technologii
informacyjnych z udziałem członków Rady ds. eZdrowia w Pielęgniarstwie przy CSIOZ oraz podczas
spotkań w NIPiP, dzięki wsparciu Naczelnej Rady
Pielęgniarek i Położnych.
W okresie styczeń - wrzesień 2016 r. odbyły się 4
posiedzenia Rady ds. e-zdrowia w Pielęgniarstwie w
Centrum Systemów Informacyjnych
Ochrony
Zdrowia. dyskutowano między innymi o pozyskaniu
środków z Ministerstwa Zdrowia na przetłumaczenie
przewodników do opieki, opartych o Klasyfikację.
Poruszona została także kwestia platformy
do dokumentowania,
opartej
na
ICNP®,
zawierającej m. in. przewodniki do opieki, standardy
do opieki, procedury i system podawania leków.
Podkreślano
konieczność
propagowania
przez Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych
znaczenia Klasyfikacji ICNP®, porównywalnego
do znaczenia ICD-10 dla lekarzy.
Omawiano
także
dokument
strategiczny
opracowywany przez Ministerstwo Zdrowia na lata
2016-2023 w zakresie rozwoju e-zdrowia, w tym
systemów informacyjnych w ochronie zdrowia. We
wrześniu natomiast zajęto się standardami HL7 CDA
oraz kwestią zaplanowania prac na kolejny okres.
Na
zaproszenie
Departamentu
Pielęgniarek
i Położnych we współpracy z CSIOZ, w czerwcu
uczestniczono w 4 spotkaniach Konsultantów

krajowych konsultantami wojewódzkimi. Podczas
spotkań zaznajomiono konsultantem ze stanem prac
z Klasyfikacją ICNP®. W spotkaniach uczestniczyli:
dr H. Grabowska, dr Mariola Rybka, dr D. Kilańska.
W styczniu 2016 r. Kanclerz UM w Łodzi podjął
decyzję i przekazał środki na zbudowanie narzędzia
informatycznego do dydaktyki z wykorzystaniem
ICNP®. W okresie styczeń-październik odbyło się
kilkadziesiąt spotkań, podczas których ustalano
funkcjonalności
dla
aplikacji,
weryfikowano
terminologię ze słownikiem ICNP®. Prace zostały
zakończone.
Kolejnym
etapem
będzie
„słownikowanie” karty oceny, wywiadu i ustalanie
planów opieki dla dokumentowania procesu
pielęgnowania.
Zgodnie
ze
standardem
dokumentacji pielęgniarskiej opublikowanym w
biuletynie BIP Ministra Zdrowia.
Na XIII Kongresie Pielęgniarek Polskich – 16.9.2016
r. po raz pierwszy odbyło się webinarium z udziałem
Ernesto Jorge Morais z Akredytowanego przez
ICN Centrum Badania i Rozwoju w Porto, który na
przykładzie
aplikacji
informatycznej
wykorzystywanej do dydaktyki, która jest także
wdrożona w praktyce klinicznej. W webinarium
udział wzięło 11 pielęgniarek, położnych.

18 listopada 2016 r. podczas konferencji „Analiza
Przypadków w Pielęgniarstwie i Położnictwie”
będzie
przedstawione
praktyczne
wdrażanie
Klasyfikacji do dokumentacji elektronicznej, w tym
prezentacja narzędzia do dyaktyki.
Zainteresowani
materiałami
dydaktycznymi
do prowadzenia zajęć (wersja 2016) proszeni są
o wypełnienie
zgłoszenia
znajdującego
się
pod adresem >>>. Obecnie dostępny jest katalog
diagnoz (DC) i interwencji (IC) oraz środki (M).
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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):5463.

552.
Dorota Kilańska, Lidia Niemiec, Beata Brosowska:

Studium przypadku dziecka z ostrą białaczką
limfoblastyczną w czasie chemioterapii. Część I zastosowanie ICNP®, Problemy Pielęgniarstwa
4.

limfoblastyczną w czasie chemioterapii. Część II zastosowanie
ICNP®, Problemy
Pielęgniarstwa
5.

2015;23(1):87-93.
Hanna Grabowska:

6.

109.
Hanna

Mapowanie pojęć ICNP®
w procesie pielęgnowania pacjentów z przewlekłą
niewydolnością serca. Część 1 problemy somatyczne
chorego, Problemy Pielęgniarstwa 2015;23(1):104Grabowska: Mapowanie pojęć ICNP®
w procesie pielęgnowania pacjentów z przewlekłą
niewydolnością
serca.
Część
2,
Problemy
Pielęgniarstwa 2015;23(1):110-116.

Od lutego 2016 r. funkcjonuje sekretariat Centrum, w
którym za sprawy Centrum odpowiada Pani mgr Karolina
Kuszyńska. Sekretariat jest czynny: pn, pt. 13.00 – 16.00,
środy 8.00-16.00, tel. 500 006 732 email: icnp@umed.lodz.pl,
w godzinach pracy sekretariatu.
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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
Prezentacje o ICNP w j. angielskim
Informacje z ICN
Publikacje:
–
Informacja nr 1/2013
–
Informacja nr 2/2013
–
eHealth Bulletin N° 11 August 2016
–
Informacja nr 3/2013
–
eHealth Bulletin N° 10 December 2015
–
Informacja nr 4/2013
–
eHealth Bulletin N° 9 August 2015
–
Informacja nr 5/2014
–
eHealth Bulletin N° 8 December 2014
–
Informacja nr 6/2014
–
eHealth Bulletin N° 7 June 2014
–
Informacja nr 7/2014
–
eHealth Bulletin N° 6 December 2013
–
Informacja nr 8/2015
–
eHealth Bulletin N° 5 June 2013
–
Informacja nr 9/2015
–
eHealth Bulletin N° 4 December 2012
–
Informacja nr 10/2015
–
eHealth Bulletin N° 3 June 2012
–
Informacja nr 11/2015
–
eHealth Bulletin N° 2 December 2011
–
Informacja nr 12/2015
–
eHealth Bulletin N°1 June 2011
–
Informacja nr 13/2015

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, 13 października 2016 r.
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