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Minęło 120 lat od momentu, kiedy w 1899 r. pielęgniarki powołały Międzynarodową 

Radę Pielęgniarek (ICN) i 118 lat od pierwszego Kongresu ICN, w Buffalo. Ponad pięć 

tysięcy pielęgniarek spotkało się w tym roku na Kongresie w Singapurze (27.06. - 02.07). 

Organizatorem było Singapore Nurses Association. W tym czasie ponad 40 wykładowców, w 

ośmiu sesjach głównych prezentowało kluczowe zagadnienia w ochronie zdrowia na świecie 

oraz miejscu i roli pielęgniarek. Odbyło się także także sześć sympozjów partnerskich, 

organizowanych wspólnie z innymi organizacjami pielęgniarskimi oraz cztery sympozja 

sponsorowane przez partnerów ICN. Po raz kolejny odbyły się także spotkania kafejkowe 

(Policy Cafes), w których uczestnicy sesji głównych mogli dyskutować z prelegentami. W 

tym roku, po raz pierwszy, spotkania kongresowe były transmitowane na żywo. Wiele 

pielęgniarek, które nie mogły uczestniczyć w tym międzynarodowym spotkaniu mogło 

obejrzeć m.in. bardzo szczególną ceremonię otwarcia Kongresu, czy też poszczególne sesje 

oraz niesamowitą ceremonię zamknięcia Kongresu. Kolejny już raz reprezentowała Polskę 

liczna grupa pielęgniarek, w tym roku jedenastoosobowa delegacja zaprezentowała się 

zarówno podczas sesji równoległych, jak i sesji plakatowych. . Reprezentanci UMed w Łodzi 

(mgr Barbara Librowska i dr Dorota Kilańska) zaprezentowali także, w sesji plakatowej, 

pracę dotyczącą dokumentacji pielęgniarskiej, wyników projektu badawczego realizowanego 

w Zakładzie Koordynowanej Opieki UMed.  

Kongres to przede wszystkim upowszechnianie wyników badań prowadzonych przez 

pielęgniarki, oceniających m.in. wpływ pielęgniarstwa dla osiągnięcia powszechnego dostępu 

do zdrowia, nie tylko poprzez zapewnienie opieki zdrowotnej, ale także z uwzględnieniem 

społecznych determinantów zdrowia, takimi jak edukacja, równość płci, ubóstwo. To także 

wiele inspiracji i zalążków współpracy w interesujących tematach. W wielu sesjach mieliśmy 

okazję zapoznać się nie tylko z badaniami, ale także z praktycznymi rozwiązaniami wdrożeń 

rozwiązań poprawiających opiekę nad pacjentem i zaangażowanie w ten proces pielęgniarek, 

także w POZ. Podczas każdego Kongresu odbywają się także spotkania Konsorcjów 

zajmujących się wdrażaniem ICNP® do praktyki. W tym roku ogłoszono nową wersję ICNP, 

ponadto Akredytowane przez ICN Centra Badania i Rozwoju ICNP® z całego świata 

podzieliły się swoimi działaniami dotyczącymi wdrażania Klasyfikacji, jakie miały miejsce na 

przestrzeni ostatnich dwóch lat. Sprawozdanie ACBIR ICNP® przy UMed w Łodzi zostało 

przedstawione przez dr Dorotę Kilańską, dyrektora Centrum. 

Pielęgniarki uczestniczące w Kongresie miały możliwość poparcia inicjatywy 

Pielęgniarek z Korei Południowej, które gromadzą głosy na rzecz uhonorowania Pokojową 

Nagrodą Nobla pielęgniarek (w tym Margerity Pissarek, urodzonej w Bielsku Białej), 

zajmujących się ciężko chorymi na leprosę. Z uczestnikami spotkał się również Dyrektor 

Generalny WHO, który zainicjował w WHO działania na rzecz wzmocnienia pielęgniarstwa, 

w tym zainicjowanie kampanii „Nursing Now” i ustanowienia przez 73 Światowe 

Zgromadzenie Zdrowia roku 2020 „Rokiem Pielęgniarstwa”. Szereg sesji głównych 

zgromadziło tysiące pielęgniarek i pielęgniarzy, którzy bardzo często w narodowych strojach 

brali udział w międzynarodowym święcie.  

W ośmiu sesjach plenarnych Kongresu można było wysłuchać wystąpień dotyczących 

ważnych aspektów związanych z globalnymi problemami zdrowotnymi. Trudno opisać 

https://www.youtube.com/watch?v=nh8E129S8so
https://www.youtube.com/watch?v=9NUdMEoNLjs&t=99s
http://pielegniarstwo.umed.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/07/Ppt_Template_Congress2019_DKilanska.pdf
https://www.wsna.org/news/2018/recommend-two-nurses-for-the-noble-peace-prize-nomination
https://www.youtube.com/watch?v=9MGYFUyUn04
https://www.youtube.com/watch?v=9MGYFUyUn04
https://www.who.int/hrh/news/2018/WHO-reaffirms-commitment-to-nursing-midwifery/en/
https://www.icn.ch/what-we-do/campaigns/nursing-now
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wszystkie sesje lub wystąpienia, stąd skupiliśmy się na kilku najważniejszych. Pierwsza sesja 

plenarna  (28.06.2019) poświęcona była głównej grupie pracowników ochrony zdrowia, 

pielęgniarkom i położnym, które stanowią prawie 50% światowych dostawców opieki 

zdrowotnej na całym świecie. Zwracano uwagę na poważne braki w starzejącej się populacji. 

Podkreślano unikatowość pielęgniarstwa ze względu na swoją skalę i silne powiązania z 

ludźmi i społecznościami lokalnymi, powoduje to ogromny wpływ tych profesji na 

osiągnięcie równości w zdrowiu. Ponadto WHO wraz z Międzynarodową Radą Pielęgniarek i 

Kampanią Nursing Now, przygotowują pierwszy w historii Raport „Pielęgniarki 2020”. 

Pozwoli on pokazać globalny obraz personelu pielęgniarskiego. Wśród prelegentów tej sesji 

byli także Elizabeth Iro (CEO ds. Pielęgniarstwa WHO). Prof. Chien Earn Lee (Singapur) 

opisał system opieki zdrowotnej w Singapurze,  dr Jeremy A. Lauer (Szwajcaria), który 

zachęcał do inwestowania w zdrowie w aspekcie światowym, a prof. Sheila Tlou oraz Lord 

Nigel Crisp, którzy są liderami kampanii „Nursing Now” omówili ideę kampanii.  Wykłady z 

sesji plenarnej można obejrzeć tutaj. Kolejna druga sesja plenarna (29.06.2019) była sesją 

szczególną, m.in. dlatego, że mieliśmy okazję wysłuchać historii dwóch pielęgniarek, które 

Koreańskie Towarzystwo Pielęgniarskie wytypowało do Pokojowej Nagrody Nobla.  Kim 

Hwang-sik współprzewodniczący Komitetu nominującego Marianne i Margarithę do 

Pokojowej Nagrody Nobla, przedstawił historię dwóch pielęgniarek, ich poświęcenie. 

Następnie przewodnicząca ICN - Annette Kennedy (Irlandia), wraz Howard Catton CEO ICN 

przedstawili najważniejsze priorytety ICN, w tym pracę z organizacjami partnerskimi, takimi 

jak WHO, obszary rozwoju polityki i programy ICN oraz strategiczny kierunek ICN 

określony w nowym planie strategicznym i sposób, w jaki wprowadziliśmy to w życie. 

Kolejny prelegent dr. Marla Salmon (Stany Zjednoczone), Ms. Sarah Walji (Kanada) 

zaprezentowały główne elementy mające znaczenie dla wizjonerskiego przywództwa. Sesja  

koncentrowała się na kluczowych koncepcjach przywództwa. Kolejny wykład dotyczył 

ważnego wyzwania jaka jest reforma POZ, dr Akiko Araki (Japonia), Mr. Simon Hlungwani 

(Afryka Południowa) przedstawiły wykład, pt. „Innowacje pielęgniarskie w podstawowej 

opiece zdrowotnej”. Pokazano w nim doświadczenia Japonii, Brazylii i Meksyku, dotyczące 

innowacji w POZ oraz wysiłki na rzecz stworzenia zintegrowanych systemów opieki dla 

wszystkich pokoleń opartych na społecznościach, zarządzanych przez pielęgniarki. Całość 

sesji można prześledzić na filmie. Trzecia sesja plenarna (30.06.2019), to sesja która była 

poświęcona m.in. przeglądowi najnowszych międzynarodowych dowodów wpływających na 

bezpieczeństwo personelu pielęgniarskiego i podejmowanych interwencji, polegających na 

zatrzymaniu pielęgniarek w systemie i wpływie tych zmiennych na wyniki pacjentów. 

Uczestnicy zostali poinformowani, że z okazji 4. Światowego Szczytu Ministerialnego ds. 

Bezpieczeństwa Pacjentów 2019, SPSC we współpracy z ICN opracowało białą księgę, 

dotyczącą poziomów zatrudnienia personelu pielęgniarskiego i znaczenia  dla bezpieczeństwa 

pacjentów oraz bezpieczeństwa pracowników. Dokument jest wezwaniem do działania dla 

tych, którzy wpływają, opracowują lub realizują politykę, która doprowadzi do rozwiązania 

kwestii bezpieczeństwa pacjentów. Zaprezentowano także referat o wpływie pielęgniarstwa 

na osiągnięcie Zrównoważonych Celów Rozwoju oraz kluczowych zmianach w 

pielęgniarstwie w obu Amerykach. Wystąpienia są dostępne na kanale.  Kolejna czwarta sesja 

plenarna (01.07.2019) dotyczyła nowego tematu, który jest ważny w pracy pielęgniarek - 

opieka dla ofiar handlu ludźmi. W sesji przyznano nagrodę Kim Mo Im Policy Innovation and 

https://www.youtube.com/watch?v=4_Ga_YZvu04
https://www.youtube.com/watch?v=C9bOgO-bIUk
https://www.youtube.com/watch?v=XiLtWaIYPSQ
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Impact Award z 2019 r., przyznawaną raz na dwa lata pielęgniarce, która wykazała się 

innowacyjnością i wpływem na politykę. Nagrodę otrzymał Al Araaj, który realizował projekt 

wsparcia ludność w biednym rejonie wschodnich przedmieść Bejrutu podczas wojny 

domowej w Libanie (1975-1990), stworzył organizację pozarządową (SIDC), aby promować 

opiekę pielęgniarską w domu, która bezpośrednio po zakończeniu wojny domowej, 

zaangażowała się w działania na rzecz rozwoju społeczności. Kolejny wykład, to pracownicy 

służby zdrowia i cele zrównoważonego rozwoju: w jaki sposób inwestycje w pracowników - 

pielęgniarki i położne mogą wpłynąć na osiągnięcie celów na poziomie krajowym. Kolejne 

wystąpienia dotyczyły zasobów ludzkich w pielęgniarstwie i ich wpływu na opiekę oraz 

migracji, więcej na kanale. Pozostałe sesje plenarne i seminaria dostępne są pod adresem. 

Kolejne światowe spotkanie pielęgniarskie w 2021 r. w Abu Dabi.  

 

Sprawozdanie opracowały: dr Dorota Kilańska, mgr Barbara Librowska 

https://www.youtube.com/watch?v=NZTz_YDs23I
https://www.youtube.com/channel/UCIjo7AQBo8hYSUGZFOzFBLQ

