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PTP ZG/379/DK/09/2013_5 

 

Minister Zdrowia 

 

Bartosz Arłukowicz 

 

 

Szanowny Panie Ministrze! 

 

Mając na uwadze zbliżającą się informatyzację podmiotów leczniczych i konieczność 

przygotowania kadr do pracy, zwracam się do Pana Ministra z prośbą o umieszczenie                     

w perspektywie finansowej na lata 2014-2020 tematu wykorzystania technologii informacyjnych 

w pielęgniarstwie w celu podniesienia umiejętności informatycznych oraz językowych 

pielęgniarek w wykorzystaniem klasyfikacji praktyki pielęgniarskiej.   

Kluczowe w tym obszarze będą m.in. działania na rzecz wykorzystania technologii 

informacyjnych w poszczególnych dziedzinach aktywności m.in. e-edukacja, e-zdrowie, co 

wpisuje się w dotychczasowe działania Ministerstwa Zdrowia na rzecz implementacji 

Klasyfikacji ICNP ® do praktyki pielęgniarskiej w Polsce i dlatego istnieje konieczność 

wpisania w ramy projektu oparcia szkoleń na obowiązujących międzynarodowych standardach. 

Włączenie do perspektywy finansowania opracowania systemu szkoleń dla pielęgniarek                 

z zakresu wykorzystania klasyfikacji zalecanej przez WHO i UE do informatyzacji 

pielęgniarstwa może przyczynić się nie tylko podniesieniu umiejętności informatycznych, ale 

także językowych w pielęgniarstwie, co pozwoli na zapewnienie ciągłości opieki w związku 

m.in. z Dyrektywą 2011/24/UE, zapewnienia praw pacjentom w trans granicznej opiece 

zdrowotnej. 

Proponujemy zaplanowanie cyklu szkoleń dla liderów z podmiotów leczniczych oraz na 

poziomie samych podmiotów z wykorzystaniem narzędzia, które mogłoby zostać opracowane               

w ramach projektu P1 w CSIOZ, zgodnie z założeniami powołania Rady ds. e-zdrowia                          

w Pielęgniarstwie.  

Działanie takie przyczyni się zwiększenia dostępności, stopnia wykorzystania i jakości 

technologii informacyjno-komunikacyjnych w ochronie zdrowia i przygotuje prawie 300 tys. 

rzeszę pielęgniarek do sprawnej pracy z dokumentacją elektroniczną i zaoszczędzi czas, który 

powinien być „oddany” pacjentom.  

Proponujemy, aby szkolenia, które będą realizowane w ramach perspektywy odbywały 

się w schemacie, w jakim były organizowane szkolenia w celu wdrożenia systemu JGP w Polsce.  
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Skuteczność można osiągnąć na poziomie dostępności do szkoleń nie tylko liderów, ale 

przede wszystkim pielęgniarek, które w praktyce wykonują szereg czynności bezpośrednio                  

w pracy z pacjentem. 

Jak wspomniano Słownik ICNP®, jest jednym ze Słowników znajdujących się                           

w kluczowych projektach Ministra Zdrowia dotyczących informatyzacji ochrony zdrowia                    

w Polsce (P1 i P2).  

Pielęgniarki stanowią największą grupę zawodową systemu ochrony zdrowia, także 

grupę, gdzie ponad ¾ jest w wieku powyżej 40 r.ż. i w czasie kształcenia zawodowego nie miało 

możliwości nabycia ww. umiejętności. Pominięcie tak licznej grupy zawodowej spowoduje 

trudności w osiągnięciu m.in. celu w postaci informatyzacji ochrony zdrowia.  

Należy mieć także na uwadze, że sprawozdawczość świadczeń medycznych w niedalekiej 

przyszłości będzie oparta na Klasyfikacji SNOMED, na której zbudowana jest jedyna przyjęta 

do międzynarodowego stosowania w pielęgniarstwie klasyfikacja - ICNP ® (MKPP) i jest 

dostępna bezpłatnie, za pośrednictwem CSIOZ, dla podmiotów leczniczych i dla celów 

naukowo-dydaktycznych.  

Klasyfikacja jest opisana według standardu ISO 18104:2011, opisuje ponad 600 

zweryfikowanych naukowo czynności, które mogą być podstawa budowania procedur i stać się 

podstawą sprawozdawania np. do NFZ. Klasyfikacja jest wprowadzana do systemu kształcenia 

w Polsce (wymóg standardów), a także stosowana w niektórych podmiotach leczniczych.                

Takie zastosowanie może także wspomóc podmioty kształcące pielęgniarki w przygotowaniu ich 

do pracy w systemie. 

 

 

 

 

 

z upoważnienia Zarządu Głównego PTP 

 

z poważaniem 

 

 

 
(-) mgr Dorota Kilańska 

Koordynator Projektu ICNP ® 
 

 
 
 
 
 
 

Do wiadomości: 

 

1. Departament Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia 

2. Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych 

3. Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych 

4. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 


