
   

Stanowisko w sprawie ujednolicenia dokumentacji 

pielęgniarskiej 

 

Zarząd Główny mając na uwadze przyzwyczajenia do posługiwania się dokumentacją papierową 

uważa, że należy dążyć do przyspieszenia obiegu informacji dotyczących opieki pielęgniarskiej – 

standaryzacji i unifikacji dokumentu pisanego, który można by jednocześnie przenosić w postaci 

dogodnego odczytu elektronicznego z zachowaniem możliwości składania podpisu elektronicznego. 

Stworzenie ujednoliconego wzoru dokumentacji pielęgniarskiej powinno uwzględniać 

kompatybilność z dokumentacją medyczną funkcjonującą czy też przewidzianą w systemach  

informatycznych zakładów opieki zdrowotnej. 

 

Pielęgniarka dla prowadzenia profesjonalnej opieki musi pracować systematycznie. Systematyczne 

działanie to myślenie, rozpoznawanie tego co powinno być zrobione, planowanie działań, 

sprawdzanie planu oraz ocena wyniku. Taką systematyczność zapewnia proces pielęgnowania dla 

którego prowadzenia niezbędna jest dobrze skonstruowana dokumentacja pielęgniarska, 

dostosowana do specyfiki danego środowiska klinicznego.  

 

Proces pielęgnowania wymaga dobrze skonstruowanego systemu dokumentacji, który musi służyć 

całemu zespołowi pielęgniarskiemu, i w którym proces myślenia jest jasno i wyraźnie 

uwidoczniony. Dzięki dokumentowaniu pielęgniarka ma możliwość oceny opieki i jej wyników, 

możliwość odwołania się do poprzednich zapisów, zapewnienia wiarygodnych informacji do celów 

prawnych.   

Dokumentacja  pielęgniarska musi dostarczać danych, które dają się zmierzyć dla potrzeb tworzenia 

bazy danych o pracy pielęgniarek i w przyszłości włączenia do I-NMDS.  

 

I-NMDS zawiera podstawowe, niezbędne, minimalne zbiory danych, jakie będą gromadzone 

podczas świadczenia opieki pielęgniarskiej, stanowi podstawowe ramy dla gromadzenia informacji 

do opisu i badania pielęgniarstwa, praktyki pielęgniarskiej, zasobów opieki zdrowotnej i wybranych 

problemów związanych z pielęgniarstwem.   

Jeżeli nie ma właściwego modelu dokumentowania,  trudniej jest pielęgniarce osiągać pożądaną 

jakość tej opieki. Plan opieki opiera się wówczas najczęściej na diagnozie lekarskiej lub 

środowiskowej, a rzadziej  na aspektach opieki właściwych pielęgniarstwu. Plan może opierać się na 

nieodpowiednich informacjach, bez uwzględnienia zdania pacjenta lub klienta.  

Brak dokumentowania celów opieki powoduje brak jej koordynacji, trudniej jest zapewnić ciągłość 

opieki.  

Bez zapisów rezultatów wynikających  z planu opieki trudna jest także ocena jej wyników. 

 

Potrzeby związane z dokumentowaniem opieki pielęgniarskiej spowodowały dążenia do stworzenia 

jednolitego języka pielęgniarskiego opisanego w klasyfikacji praktyki pielęgniarskiej. Taką 

klasyfikacją jest ICNP® (Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej), zawierająca 

terminy opisujące zakres opieki pielęgniarskiej i realizowane działania równocześnie ujednolicone 

terminologicznie. ICNP® posiada strukturę, która umożliwia porównywanie opieki pielęgniarskiej i 

ocenę jej jakości, czego nie zapewnia żadne postępowanie akredytacyjne.  
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Mamy świadomość, że niewykorzystanie narzędzia jakim jest ICNP®, spowoduje, iż każdy typ 

placówek będzie używał swojej, dowolnie wybranej terminologii. Dokumentacja będzie więc 

niespójna wewnętrznie w skali zakładów opieki zdrowotnej, kraju, jak również w obrębie UE, gdzie 

będą co raz częściej trafiać nasi pacjenci i pielęgniarki. 

 

Wprowadzenie ICNP® do systemów informatycznych, ujednolici język diagnoz pielęgniarskich, 

działań i wyników opieki, a także spowoduje skrócenie czasu opracowywania dokumentacji 

medycznej,  co potwierdzają badania przeprowadzane w innych krajach. Co może zaoszczędzić czas 

pielęgniarek, a tym samym zwiększyć czas opieki bezpośredniej w stosunku do klientów/pacjentów 

ochrony zdrowia. 

 

Reasumując ZG PTP uważa za słuszne, wyrażone w stanowisku, dążenie do ujednolicenia 

dokumentacji pielęgniarskiej. Prawidłowe podejście dotyczące jednolitego dokumentu 

pielęgniarskiego powinno jednak uwzględniać klasyfikację zawodu  - jego opis, tzn. ICNP®. 
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