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W imieniu środowiska, które reprezentuje bardzo dziękuję za cenną inicjatywę zorganizowania 

Konferencji „Elektroniczna Dokumentacja Medyczna – interoperacyjność i wdrażanie”, która 

miała miejsce w dniach 2- 3 lipca br.. W spotkaniu, poświęconym między innymi 

interperacyjności w pielęgniarstwie, wzięło udział ponad 100 pielęgniarek i położnych, z których 

większość (ponad 60) uczestniczyła w warsztatach poświęconych diagnozowaniu                                   

w pielęgniarstwie z wykorzystaniem Słownika ICNP ®.  

Wynikiem Konferencji jest szereg inicjatyw m.in. zaproszeń na warsztaty, chęć przeprowadzenia 

pilotażu, czy też współpracy w przedsięwzięciu w przyszłości.  

Informacja Pana Dyrektora o powołaniu eksperta – pielęgniarki, która współpracowałaby                      

z CSIOZ w zakresie projektu została bardzo dobrze przyjęta przez środowisko i mamy głęboką 

nadzieję, że będzie to kolejny krok w kierunku interdyscyplinarnej współpracy przy projekcie za 

co bardzo serdecznie w imieniu Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego dziękuję Panu 

Dyrektorowi. 

Na Pana ręce składam także podziękowania dla Pana Jakuba Fiałka oraz Pana Rafał Orlika, 

którzy swoim zaangażowaniem w sprawę uczynili możliwą organizację Konferencji.  

Przygotowanie wspólnego z Ministerstwem Zdrowia i Międzynarodową Radą Pielęgniarek 

Komunikatu w sprawie jest znaczącym dla środowiska sygnałem wskazującym drogę, którą 

należy podążać dla zunifikowania dokumentacji w pielęgniarstwie w sytuacji, kiedy podmioty 
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lecznicze podejmują starania o informatyzację jednostek i podejmują decyzję o tym jakich 

narzędzi używać w dokumentowaniu procesu pracy pielęgniarki czy położnej.  

 

 

 

        z poważaniem  

 

 
 
 
 
 
 

                                                                                      Dorota Kilańska 
                                                                            Koordynator Projektu ICNP ®   
                                                       Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, Zarząd Główny 

 
 
 
 
 
 
 
 

Do wiadomości: 

 

1. Minister Zdrowia 

2. Minister Administracji i Cyfryzacji 

3. Konsultant Krajowy w Dziedzinie Pielęgniarstwo 

4. Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych 

5. Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych 


