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Szanowni Państwo,  

bardzo mi miło powiadomić Państwa, że w tym roku kalendarzowym, już po raz trzeci, udało się 

zgromadzić znaczące dla polskiego pielęgniarstwa osoby – liderów pielęgniarstwa, którym nie jest 

obca jakość opieki pielęgniarskiej i bezpieczeństwo pacjentów.  

Pierwsze seminarium dotyczące tematu jakości opieki pielęgniarskiej odbyło się w Bydgoszczy, 

kolejne  w Rzeszowie. Natomiast trzecie Seminarium, w które włączone było ACBiR ICNP®, połączyło nie tylko 

znaczące w Polsce instytucje zajmujące się tematem, ale i umożliwiło aktywny udział w nim wybitnym 

osobistościom pielęgniarstwa. 

Dziękuję Instytutowi PWN za podjęcie się zadania zorganizowania Seminarium oraz Polskiemu Towarzystwu 

Pielęgniarskiemu w Łodzi i UM w Łodzi za gotowość do współpracy. Serdecznie dziękuję jego uczestnikom i 

zapraszam na kolejne spotkania, seminaria, warsztaty.  

 
dr Dorota Kilańska 

Dyrektor Centrum  

Przewodnicząca Rady Ds. eZdrowia w Pielęgniarstwie CSIOZ  

 

W dniu 18 listopada 2016 r. odbyło się II 

Seminarium „Analiza przypadków w 

Pielęgniarstwie”, które tym razem było dedykowane 

standardom jakości opieki w pielęgniarstwie, 

standardom interoperacyjności i korzystaniu z 

narzędzi IT dla dokumentowania praktyki 

pielęgniarskiej.  

W spotkaniu uczestniczyło ponad 100 osób, w tym 

przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Centrum 

Systemów Informacyjnych, oraz organizacji 

pielęgniarskich. Wśród gości była m.in. 

przewodnicząca OZZPiP Lucyna Dargiewicz, 

przewodnicząca OIPiP Agnieszka Kałużna, 

reprezentująca NRPiP oraz konsultanci krajowi w 

dziedzinie pielęgniarstwa. Konsultantów 

reprezentowali: Konsultant Krajowy w Dziedzinie 

Pielęgniarstwa prof. Maria Kózka, dr Mariola Rybka 

– Konsultant Krajowy w Dziedzinie Pielęgniarstwa w 

Opiece Długoterminowej oraz mgr Izabela Kaptacz, 

Konsultant Krajowy w Dziedzinie Pielęgniarstwa w  

Opiece Paliatywnej. UM w Łodzi reprezentowała 

prof. Ewa Borowiak prodziekan ds. kierunku 

pielęgniarstwo i położnictwo oraz także pracownicy 

Zakładu Pielęgniarstwa Społecznego i Zarządzania w 

Pielęgniarstwie mgr, mgr Iwona Dominiak, Iwona 

Szymańska i Elżbieta Zdżalik.  

Tematami referatów były zagadnienia związane z 

rozwojem pielęgniarstwa i jego współczesnymi 

wyzwaniami. Prof. dr hab. Maria Kózka, na 

podstawie projektu RN4CAST, przedstawiła wyniki 

badań z 32 szpitali w Polsce. Dotyczyły one wpływu 

obsad pielęgniarskich na jakość opieki, a tematem 

prezentacji była „Analiza wybranych czynników 

warunkujących jakość opieki pielęgniarskiej”.                    

Dr Monika Tomaszewska  (CEO LUXMED), 

zaprezentowała innowacyjne podejście do 

zarządzania w pielęgniarstwie, oparte na własnych 

doświadczeniach praktycznych. Prezentacja 

związana była z procesem wdrażania  mentoringu  

w pielęgniarstwie pt. „Ścieżka kariery zawodowej. 

Studium przypadku”  

Zespół UM w Łodzi, reprezentowany był przez                

dr Dorotę Kilańską i mgr Adama Wójcika. Podczas 

wspólnej prezentacji omówiono obowiązujące 

standardy dokumentowania w pielęgniarstwie,   

oraz zaprezentowano narzędzie informatyczne do 

dokumentowania praktyki pielęgniarskiej 

opracowane w ramach projektu „eZdrowie dla 

zintegrowania opieki”. To pierwsza taka prezentacja 

pozwalająca na zapoznanie się z wynikami trwającej 

ponad dziewięć miesięcy pracy merytoryczno-

projektowej, związanej z wdrażaniem 

międzynarodowego standardu interoperacyjności w 

pielęgniarstwie. Aplikacja ADPIECare „Dorothea” 

została przygotowana do prowadzenia dydaktyki z 

wykorzystaniem ICNP® oraz w kolejnej fazie do 

wdrożenia do praktyki klinicznej.  

Dr Hanna Grabowska z Gdańskiego Uniwersytetu 

Medycznego, w czasie swojego wystąpienia  skupiła 

się natomiast na analizie literatury dotyczącej 

planowania opieki w procesie pielęgnowania. 

Zaprezentowała bardzo ciekawy wykład, oparty na 
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literaturze przedmiotu „Na tropie absurdów w 

planowaniu opieki”. Uczestnicy spotkania zostali 

zapoznani z dowolnością opisywania praktyki 

pielęgniarskiej i trudnościami z jej porównywaniem 

dla potrzeb badań naukowych, w tym analizy i 

planowania, czy też zarządzania wiedzą.  

Zespół z Wojewódzkiego Szpitala Onkologicznego w 

Bydgoszczy zaprezentował swoje doświadczenia z 

wdrażania dokumentacji elektronicznej dla 

pielęgniarek, opartej na klasyfikacji ICNP.                         

Wykład dr Anny Koper i mgr Sylwii Dahms 

zatytułowany był „Dokumentowanie jakości opieki”. 

Prelegentki pokazały, jak wysiłkiem kadry 

pielęgniarskiej doprowadzono nie tylko do 

dokumentowania pracy pielęgniarek w czasie 

rzeczywistym, ale co podkreślano wielokrotnie,  

podniesiono poziom komunikowania się w zespole 

interdyscyplinarnym, co nie jest bez znaczenia dla 

jakości opieki i bezpieczeństwa pacjentów.  

Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa i Organizacji 

Opieki ze Szpitala im. F. Ceynowy w Wejherowie - 

dr Beata Wieczorek-Wójcik przedstawiła wyniki 

własnych badań naukowych dotyczące obsad 

pielęgniarskich i ich wpływu na jakość opieki oraz 

wpływu wykształcenia pielęgniarek na 

występowanie zdarzeń niepożądanych (upadki, 

odleżyny). Wykazała także pozytywny wpływ 

wyższego wykształcenia pielęgniarek na częstość 

występowania zdarzeń medycznych. Temat 

prezentacji to „Narzędzia do pomiaru obsad 

pielęgniarskich a efektywność opieki”. Dr Mariola 

Głowacka, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu PWSZ 

w Płocku omówiła proces wdrażania wypisywania 

recept i ordynowania leków przez pielęgniarki i ich 

wpływ na jakość opieki. Pełnomocnik CSIOZ ds. 

kontaktu z interesariuszami mgr inż. Mirosław 

Przastek. W swoim wykładzie „Informatyzacja 

ochrony zdrowia”, zapoznał uczestników z 

najnowszymi ustaleniami dotyczącymi cyfryzacji 

ochrony zdrowia w Polsce, barierami i szansami 

procesu implementacji tej innowacji w systemie 

ochrony zdrowia. 

Współorganizatorem omawianego Seminarium było 

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, Oddział                    

w Łodzi, Uniwersytet Medyczny w Łodzi - Zakład 

Pielęgniarstwa Społecznego i Zarządzania                         

w Pielęgniarstwie oraz Instytut PWN. 

Po seminarium odbyło się posiedzenie 

Akredytowanego Centrum Badania i Rozwoju 

ICNP® przy UM w Łodzi. Podczas spotkania 

ustalono m.in. zasady współpracy Centrum                            

z interesariuszami zewnętrznymi. 

 

INFORMACJE DODATKOWE: 
Strona internetowa ACBiR ICNP, Informacje o ICNP na stronie www Międzynarodowej Rady Pielęgniarek, Prezentacje o ICNP w 

j. angielskim  

Informacje z prac Centrum: 

nr 14/2016; nr 13/2015; nr 12/2015; nr 11/2015; nr 10/2015; nr 

9/2015; nr 8/2015; nr 7/2014; nr 6/2014; nr 5/2014; nr 4/2013; 

nr 3/2013; nr 2/2013; nr 1/2013; 
 

eHealth Biuletyn ICN 

N° 11 August 2016; N° 10 December 2015; N° 9 August 2015; N° 

8 December 2014; N° 7 June 2014; N° 6 December 2013; N° 5 

June 2013; N° 4 December 2012; N° 3 June 2012; N° 2 December 

2011; N°1 June 2011 

 

Osoby zainteresowane szkoleniem z zakresu ICNP ® proszone są o kontakt z Sekretariatem 

Centrum icnp@umed.lodz.pl, 

ACBiR ICNP® Łódź, 24 listopada 2016 r. 

http://pielegniarstwo.umed.lodz.pl/?page_id=3784
http://www.icn.ch/pillarsprograms/international-classification-for-nursing-practice-icnpr/
http://www.icn.ch/pillarsprograms/icnpr-conference-presentations/%20i%20%22Poradnik%20technicznej%20implementacji%20Klasyfikacji%20ICNP%20(R)%22
http://www.icn.ch/pillarsprograms/icnpr-conference-presentations/%20i%20%22Poradnik%20technicznej%20implementacji%20Klasyfikacji%20ICNP%20(R)%22
http://pielegniarstwo.umed.lodz.pl/wp-content/uploads/2015/12/ACBiR-informacja-z-prac-nr-14_2016.pdf
http://www.umed.pl/pl/_akt/inf_tmp/2015/ACBiR%20informacja%20z%20prac%20nr%2013_2015.pdf
http://www.umed.pl/pl/_akt/inf_tmp/2015/informacja%20nr%2012_2015.pdf
http://www.umed.pl/pl/_akt/inf_tmp/2015/ACBiR%20informacja%20z%20prac%20nr%2011_2015.pdf
http://www.umed.pl/pl/_akt/inf_tmp/2015/ACBiR%20info%20%20nr%2010_2015.pdf
http://www.umed.pl/pl/_akt/inf_tmp/2015/ACBiR%20info%20nr%209_2015.pdf
http://www.umed.pl/pl/_akt/inf_tmp/2015/ACBiR%20info%20nr%209_2015.pdf
http://www.umed.pl/pl/_akt/inf_tmp/2015/ACBiR%20info%20z%20prac%20nr%208_2014_15.pdf
http://www.umed.pl/pl/_akt/inf_tmp/2014/ACBiR%20informacja%20z%20prac%20nr%207_2014%20r.pdf
http://www.umed.pl/pl/_akt/inf_tmp/2014/ACBiR%20informacja%20z%20prac%20nr%206_2014.pdf
http://www.umed.pl/pl/_akt/inf_tmp/2014/ACBiR%20informacja%20z%20prac%20nr%205_2013%20r.pdf
http://www.umed.pl/pl/_akt/inf_tmp/2013/ACBiR%20informacja%20z%20prac%20nr%204_9-11_2013.docx
http://www.umed.pl/pl/_akt/inf_tmp/2013/ACBiR%20informacja%20z%20prac%20nr%203_07_2013.docx
http://www.umed.pl/pl/_akt/inf_tmp/2013/ACBiR%20informacja%20z%20prac%20nr%20%202_2013.pdf
http://www.umed.pl/pl/_akt/inf_tmp/2013/ACBiR%20info%202012_13.pdf
http://www.icn.ch/images/stories/documents/news/bulletins/eHealth/ICN_eHealth_Bulletin_-_August_2016.pdf
http://www.icn.ch/images/stories/documents/programs/icnp/ICN_eHealth_Bulletin_-_Dec_2015_FINAL.pdf
http://www.icn.ch/images/stories/documents/news/bulletins/eHealth/ICN_eHealth_Bulletin_-_August_2015_issue.pdf
http://www.icn.ch/images/stories/documents/news/bulletins/eHealth/ICN_eHealth_Bulletin_December_2014.pdf
http://www.icn.ch/images/stories/documents/news/bulletins/eHealth/ICN_eHealth_Bulletin_December_2014.pdf
http://www.icn.ch/images/stories/documents/news/bulletins/eHealth/ICN_eHealth_Bulletin_June_2014.pdf
http://www.icn.ch/images/stories/documents/news/bulletins/eHealth/ICN_eHealth_Bulletin_Dec_2013.pdf
http://www.icn.ch/images/stories/documents/news/bulletins/eHealth/ICN%20eHealth%20Bulletin%20June%202013.pdf
http://www.icn.ch/images/stories/documents/news/bulletins/eHealth/ICN%20eHealth%20Bulletin%20June%202013.pdf
http://www.icn.ch/images/stories/documents/news/bulletins/eHealth/ICN_eHealth_Bulletin_Dec_2012.pdf
http://www.icn.ch/images/stories/documents/news/bulletins/eHealth/ehealth_bulletin_june_2012.pdf
http://www.icn.ch/images/stories/documents/news/bulletins/eHealth/eHealth_Bulletin_Dec_2011.pdf
http://www.icn.ch/images/stories/documents/news/bulletins/eHealth/eHealth_Bulletin_Dec_2011.pdf
http://www.icn.ch/images/stories/documents/news/bulletins/eHealth/ehealth_bulletin_june_2011.pdf
mailto:icnp@umed.lodz.pl

