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Telenursing Bulletin
*** Zachęcamy pielęgniarki do przystąpienia do ISFTEH
Zarząd Międzynarodowego Towarzystwa Telemedycyny i e-zdrowia (ISfTeH) rozszerzyła swoją
ofertę do pielęgniarek oferując darmowe roczne członkostwo. Misją ISfTeH jest ułatwienie
międzynarodowego rozpowszechniania wiedzy i doświadczeń w dziedzinie e-zdrowia i telemedycyny
oraz zapewnienia dostępu do ekspertów w tej dziedzinie na całym świecie. Szczegóły na stronie
internetowej organizacji (http://www.isft.net/).

*** Facebook!!!
Na Facebook powstał profil ATA Telehealth Nursing SIG. Na tablicy znajdują się informacje
dotyczące terminów najbliższych konferencji i spotkań. Jednocześnie jest pewnego rodzaju forum.
Można zadawać pytania założycielom profilu oraz wymieniać się doświadczeniem z innymi
użytkownikami. Aby zostać członkiem grupy należy posiadać konto na Facebook oraz wpisać w
wyszukiwarce: ATA Telehealth Nursing SIG. Dołączyć może każdy zainteresowany e – zdrowiem
oraz telepielęgniarstwem.
Zachęcamy do logowania!
*** Najbliższe konferencje poświęcone e – zdrowiu
www.medetel.eu/index.php
www.iaria.org/conferences2011/eTELEMED11.html
www.americantelemed.org/
www.worldofhealthit.org/
www.e-healthconference.com/
www.mie2011.org/
www.isqua.org/
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*** Wiemy, że środowisko pracy pielęgniarek jest bardzo zmienne. Pewne procedury wykonywane w
różnych placówkach, w różnych miastach, a w szczególności różnych krajach mają inną
terminologię. Aby usystematyzować nazewnictwo i ujednolicić kody procedur ICN wprowadziła
ICNP ® (Międzynarodową Klasyfikację Praktyki Pielęgniarskiej). Jest to już trzecie jej wydanie.
Zmiany wprowadzone w 2011 roku były nieznaczne. Ma to ułatwić osobom tłumaczącym
i korzystającym z ICNP ® pracę, tak aby nie było konieczne zaczynanie wszystkiego od początku.
ICNP ® nie tylko ciekawe ćwiczenie akademickie, jest również ważnym narzędziem pomocy
pielęgniarkom w opisywaniu ich praktyki. ICN czuje się zobowiązana do wspierania pielęgniarek
w korzystaniu z ICNP ®.
W kilku europejskich krajach powstały Akredytowane Centra Badań ICNP ® . W Teheranie misją
Centrum jest określenie koncepcji opieki w Iranie, aby a dla tych koncepcji przedstawienie albo
istniejących kodeksów ICNP ® lub dodanie nowych koncepcji ICNP. W Porto realizowane są trzy
główne programy badawcze:
(1) w domenie ICNP ® , prowadzi badania nad zatwierdzaniem klasyfikacji opieki, rozszerzeniem
zastosowania klinicznego ICNP ® i upowszechniania terminologii,
(2) w Nursing Information Systems, badania koncentrują się na koncepcji rozwoju systemów, przy
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V2 ICNP ® jako część zintegrowanego EHR, w celu poprawy jakości i ciągłości opieki nad
pacjentem oraz
(3) opiekunowie edukacyjni, głównym celem jest wykorzystanie ICNP® jako znormalizowanej
terminologii akademickiej, podyplomowego i ustawicznego kształcenia.
Główne cele Portugalskiego Centrum na najbliższe cztery lat to:
Rozwój katalogów za pomocą V2 ICNP, w celu poprawy jakości opieki pielęgniarskiej w
wymiarach "zarządzanie", "opieka długoterminowa", "zależność samoopieki” i "członek
rodziny w roli opiekuna";
Wdrożenie e-learning do rozpowszechnienia i wykorzystania ICNP ® V2;
Opracowanie programu Informatyzacji dla studiów magisterskich
Łódzkie Centrum, które powstało w 2009 r. bierze aktywny udział w propagowaniu ICNP ® w
Polsce. Obecnie trwają prace nad tłumaczeniem wersji 1.1 ICNP ®.
*** ICNP® zostało umieszczone na stronie WHO Rodziny Międzynarodowych Klasyfikacji
(WHO – FIC).
www.who.int/classifications/related/en/index.html
Łódź, Luty 2010 r.
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