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PTP ZG/379/DK/09/2013_3 

 

Minister Zdrowia 

 

Bartosz Arłukowicz 

 

Szanowny Panie Ministrze! 

 

Z dużym zdumieniem przyjmuję odpowiedź Departamentu Ubezpieczeń zawartą w piśmie z dnia 

7 stycznia 2013 r. MZ-UZ-AK-400-29704-1/MM/13, stwierdzającą fakt prawny zapisany w 

obecnym brzmieniu  Rozporządzenia, że „uwzględnia ono tylko międzynarodowe klasyfikacje 

ICD-10 oraz ICD-9 CM, które są stosowane w rozliczeniach Funduszu ze świadczeniodawcami 

oraz w sprawozdawczości publicznej.”   

Zwracając się do Ministra Zdrowia w celu włączenia realizowanych przez pielęgniarki 

zadań zawodowych, opisanych w międzynarodowym słowniku - Klasyfikacji Praktyki 

Pielęgniarskiej (ICNP ®), do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w 

sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, (…), mamy 

na uwadze wskazane przez NFZ uwzględnienie Klasyfikacji w Rozporządzeniu. 

Słownik ICNP ® jest jednym ze Słowników znajdujących się w kluczowych projektach 

Ministra Zdrowia dotyczących informatyzacji ochrony zdrowia w Polsce (P1 i P2). Ponadto 

Minister Administracji i Cyfryzacji wspiera działania w tym temacie z uwagi na konieczność 

zapewnienie interoperacyjności w transgranicznej opiece zdrowotnej, także świadczonej przez 

pielęgniarki. Dlatego niepojęty dla środowiska jest fakt odrzucenia wieloletniej jego pracy przez 

podmiot reprezentujący Ministra Zdrowia. 

Od 2009 r. prowadzone są także działania z Ministerstwem Zdrowia w tym zakresie. 

Ponadto w CSIOZ powołano Radę, która ma wspierać Centrum we wdrożeniu ICNP ® do 

systemów informatycznych podmiotów leczniczych, a Klasyfikacja znajduje się w projektach 

informatyzacji ochrony zdrowia.  

Nawiązując do treści zawartej w piśmie „Ponieważ, ani MKPP, ani klasyfikacje 

dotyczące np. wyłącznie świadczeń lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej - International 

Classification for Primary Care (ICPC-2) nie spełniają tych wymogów, dlatego nie mogą być 

uwzględnione w rozporządzeniu”. Należy mieć 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).  
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Klasyfikacja jest opisana według standardu ISO 18104:2011 i przetłumaczona na język 

polski przez akredytowanych ekspertów, jest dostępna dla podmiotów leczniczych (umowa 

zawarta z CSIOZ). ICNP opisuje ponad 600 zweryfikowanych naukowo czynności, które mogą 

być sprawozdawane np. do NFZ, jest wprowadzona do systemu kształcenia w Polsce, a także 

stosowana w niektórych podmiotach leczniczych. W Irlandii Minister Zdrowia wspierał projekt 

sklasyfikowania czynności w pielęgniarstwie środowiskowym, które zostały włączone do 

Klasyfikacji. 

Nadmieniam również, że Narodowy Fundusz Zdrowia wyraził zainteresowanie 

wprowadzeniem Klasyfikacji do sprawozdawczości, wskazując to w piśmie (w załączeniu).  

Działania/interwencje pielęgniarskie realizowane w działaniach klinicznych nie są 

sklasyfikowane w żadnej z dostępnych i wspomnianych w rozporządzeniu klasyfikacjach. 

Dlatego konieczne jest włączenie MKPP do ww. rozporządzenia, m.in. po to, aby umożliwić 

podmiotom leczniczym przede wszystkim ocenę zapotrzebowania na obsady pielęgniarskie i 

występowania zdarzeń niepożądanych. 

Dlatego ponownie wnioskuję do Pana Ministra, o podjęcie wszelkich kroków dla 

wprowadzenia Klasyfikacji do Rozporządzenia, o którym mowa powyżej, by przedstawiciele 

największej grupy zawodowej wśród profesjonalistów medycznych mogli realizować swoje 

zadania zawodowe zgodnie z najnowocześniejszymi osiągnięciami w ochronie zdrowia.  

 
 

 

 

 

 

z upoważnienia Zarządu Głównego PTP 

 

z poważaniem 

 

 

 
(-) mgr Dorota Kilańska 

Koordynator Projektu ICNP ® 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załączniki 

 

1. Pismo NFZ nr CF/DSOZ/HKL/2009/076/079/W/21879 

2. Pismo Ministra Administracji i Cyfryzacji DSI/WPISI/0748-24/2011 

3. Zarządzenie Dyrektora CSIOZ w sprawie powołania Rady ds. ICNP ® przy CSIOZ 

 

 

Do wiadomości: 

 

1. Minister Administracji i Cyfryzacji  

2. Departament Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia 

3. Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych 

4. Narodowy Fundusz Zdrowia 

5. Prezes Grupy Lux-Med 


