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Szanowni Państwo, 

Rok 2018 otwieramy kolejnymi sukcesami we wdrażaniu do dydaktyki instrumentów pozwalających 

na prowadzenie procesu pielęgnowania, chcemy się także pochwalić osiągnięciami poza granicami 

kraju, o których dowiedzieliśmy się już po zamknięciu poprzedniego wydania w 2017 r. W Centrum 

Systemów Informacyjnych odbyło się kolejne spotkanie Rady ds. E-Zdrowia w Pielęgniarstwie, 

podczas którego   m.in. wyznaczono plan pracy Rady, w tym kontynuowanie prac związanych ze 

zmianą rekomendacji Rady dotyczącej „Karty indywidualnej opieki pielęgniarskiej” oraz tłumaczenie kolejnej 

wersji ICNP®. W UM w Łodzi kontynuowane są prace nad rozwojem aplikacji wspierającej praktykę 

pielęgniarską, prowadzone są badania naukowe i nawiązywana współpraca z podmiotami leczniczymi. Aplikacja 

do dokumentowania zdarzeń medycznych w pielęgniarstwie, rozwijana  w UM w Łodzi, wzbogaciła się o katalog 

planów opieki do pielęgniarstwa środowiskowego  

 

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi informacjami. 

 
dr Dorota Kilańska 

Dyrektor Akredytowanego przez ICN CBiR ICNP® przy UM w Łodzi 

 

We wrześniu 2017 r. podczas „23rd World Nurse 

Practitioner” w Dubaju, UAE  zostały 

zaprezentowane wyniki badania realizowanego 

przez pracowników Katedry Pielęgniarstwa: dr 

Hannę Grabowską oraz dr hab. Aleksandrę 

Gaworską-Krzemińską we współpracy                                 

z Akredytowanym Centrum ICNP  z Uniwersytetu 

Medycznego w Łodzi. Komitet Naukowy tej 23. 

Światowej Konferencji przyznał dr hab. Aleksandrze 

Gaworskiej- Krzemińskiej II miejsce za 

przedstawiony materiał pt. „Importance of 

application  of ICNP® in teaching nursing based 

on Polish experience” – Znaczenie nauczania 

oraz stosowania Międzynarodowej Klasyfikacji 

Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP®) staje się coraz 

ważniejszym zagadnieniem w wymiarze 

praktycznym i naukowym wśród pielęgniarek na 

całym świecie. Ośrodek gdański GUMed wraz UM                        

w Łodzi jest prekursorem tego obszaru w Polsce.  

 
na zdjęciu:  Aleksandra Gaworska-Krzemińska z przedstawicielami Komitetu 

Naukowego podczas wręczania certyfikatu za zajęcie II miejsca. 

Do ośrodków, które będą praktycznie 

implementować  klasyfikację do dydaktyki, 

korzystając z narzędzi IT będzie to również  

Uniwersytet Jagielloński, gdzie 15 stycznia na  

Wydziale Nauk o Zdrowiu, odbyło się spotkanie 

wdrożeniowe, w którym uczestniczyli nauczyciele 

akademiccy Wydziału. Wdrożenie zostało 

zrealizowane w ramach projektu statutowego 

„Ewaluacja i walidacja elektronicznej dokumentacji 

procesu pielęgnowania opartej na klasyfikacji 

diagnoz pielęgniarskich ICNP” nr K/ZDS/007547. 

Kierownikiem projektu jest dr n. med. Alicja 

Kamińska, z Pracowni Teorii i Podstaw 

Pielęgniarstwa Instytutu Pielęgniarstwa                          

i Położnictwa WNZ UJ CM. 
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Realizacja projektu polegała na  uruchomieniu 

dostępu do aplikacji UM w Łodzi - systemu 

usprawniającego dokumentację pracy pielęgniarek, 

który powstał w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. 

Nauczyciele zapoznali się                                          

z funkcjonalnościami aplikacji i zasadami 

prowadzenia dokumentacji z wykorzystaniem 

ICNP®. Jest to drugi podmiot, kształcący 

pielęgniarki, w którym studenci będą dokumentować 

proces pielęgnowania z wykorzystaniem 

nowoczesnych technologii. Powstała w ten sposób 

baza danych pozwoli na prowadzenie analiz 

naukowych, w tym także dla potrzeb standaryzacji 

dokumentacji pielęgniarskiej. 

Zrealizowano także drugą edycję projektu dla                     

18 studentów z Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Płocku, który zrealizowany został dla 

projektu „Podnoszenie kompetencji studentów 

PWSZ w Płocku w odpowiedzi na zapotrzebowania 

gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa”.  

 
Studenci uczyli się mapowania pojęć, tradycyjnie 

stosowanych w pielęgniarstwie, do terminologii 

referencyjnej ICNP, budowania planów opieki z 

wykorzystaniem EBN w przypadku profilaktyki 

odleżyn, a także zapoznawali się z zasadami 

tworzenia reguł do budowania aplikacji przyjaznej 

użytkownikowi systemów informatycznych. 

W Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony 

Zdrowia odbyło kolejne się spotkanie, którego celem 

jest walidacja standardów elektronicznej 

dokumentacji medycznej dla potrzeb HL7 CDA. 

Projekt rozpoczęto w UM w Łodzi, Rada pełni 

funkcje konsultacyjną i wspierającą tworzenie 

standardu z wykorzystaniem powstałej w UM 

Aplikacji.  

 
Proces wdrażanie elektronicznej dokumentacji 

medycznej wspierają także naukowcy prowadząc 

badania w podmiotach leczniczych. Pod koniec 

2017 roku ukazały się również kolejne publikacje. 

Projekt jest realizowany przez Krakowską Akademię 

im A. Frycza Modrzewskiego we współpracy                      

z Akredytowanym Centrum. Publikacja ukazała się 

w czasopiśmie Polskiego Towarzystwa 

Pielęgniarskiego „Problemy Pielęgniarstwa” -  
„Wiedza i akceptacja pielęgniarek dotycząca wykorzystania i 

prowadzenia dokumentacji medycznej opartej na wytycznych 

Międzynarodowej Rady Pielęgniarek”. Badanie pokazało, że 

pielęgniarki dostrzegają konieczność wprowadzenia 

w Polsce standaryzowanej klasyfikacji praktyki 

pielęgniarskiej i deklarują swoje przygotowanie do 

pracy w tym zakresie z komputerem                   

(n=167; 52,8%). Równocześnie wskazują jednak na 

brak wystarczającego przygotowania do 

prowadzenia dokumentacji pacjenta według ICNP®. 

Zdaniem pielęgniarek praca z wykorzystaniem 

klasyfikacji zwiększy bezpieczeństwo pacjenta, 

ułatwi działania organizacyjne, zarządcze                          

i kontrolne, wpłynie na poprawę poziomu 

komunikacji interprofesjonalnej oraz w zespole 

terapeutycznym. Przeprowadzona analiza 

wykazała, że wykształcenie pielęgniarek oraz 

deklarowane przez pielęgniarki uczestnictwo w 

dodatkowych kursach, szkoleniach, konferencjach 

jest istotnie statystycznie powiązane z ogólną 

wiedzą na temat ICNP®. 

Ukazała się także pierwsza część publikacji                   

z badania przeprowadzonego w Gdańskim 

Uniwersytecie Medycznym. Implementacja ICNP® w 

procesie kształcenia studentów pielęgniarstwa. Doświadczenia 

ośrodka gdańskiego na przykładzie przedmiotu podstawy 

pielęgniarstwa – część 1 
ACBiR ICNP® Łódź, 31 stycznia 2018 r.

 

INFORMACJE DODATKOWE: 
Informacje z prac Centrum    Informacje – Biuletyny eHealth na stronie www Międzynarodowej Rady Pielęgniarek  

Informacje z ICN dostępne  Tutaj.    

https://pielegniarki.umed.pl/instrukcja_portalu,72.html
https://pielegniarki.umed.pl/instrukcja_portalu,72.html
https://journals.viamedica.pl/problemy_pielegniarstwa/article/view/PP.2017.0038
https://journals.viamedica.pl/problemy_pielegniarstwa/article/view/PP.2017.0038
https://journals.viamedica.pl/problemy_pielegniarstwa/article/view/PP.2017.0038
https://journals.viamedica.pl/problemy_pielegniarstwa/article/view/PP.2017.0034
https://journals.viamedica.pl/problemy_pielegniarstwa/article/view/PP.2017.0034
https://journals.viamedica.pl/problemy_pielegniarstwa/article/view/PP.2017.0034
https://journals.viamedica.pl/problemy_pielegniarstwa/article/view/PP.2017.0034
http://pielegniarstwo.umed.lodz.pl/?page_id=3808
http://www.icn.ch/pillarsprograms/international-classification-for-nursing-practice-icnpr/
http://www.icn.ch/what-we-do/icnpr-resources/

