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Kongres Międzynarodowej Rady Pielęgniarek (ICN), Barcelona, Hiszpania 27 maja – 1 czerwca 2017 r. 

 

Tegoroczny światowy Kongres  Pielęgniarek zgromadził 8200 uczestników, pielęgniarek i położnych                     

ze 135 krajów. Kongres gościła Hiszpańska Rada Pielęgniarek (Spanish Council of Nurses).  

Otwarcie Kongresu to wielkie pielęgniarskie święto rozpoczynane ceremonią otwarcia z prezentacją delegacji 

państw uczestniczących w Kongresie, wzbogacone wręczaniem nagród za działalność na rzecz pielęgniarstwa 

oraz różnorodnym programem artystycznym, w tym występami flamenco. W ceremonii otwarcia biorą udział 

delegacje Rady Narodowych Reprezentantów ICN. W tym roku nie zabrakło także polskiej reprezentacji, która               

w strojach ludowych godnie nas reprezentowała. 

 

 

na zdjęciu: prezes ZG PTP dr Grażyna Wójcik (WUM), dr Bożena Gorzkowicz (PUM), dr hab. Aleksandra Gaworska-Krzemińska (GUM); źródło: 

www.icn.ch, Fundacja „Florencja”. 

 

Podczas pierwszych czterech dni Kongresu odbyły się cztery sesje plenarne,  gdzie uczestnicy wysłuchali 

wykładów znakomitych osobistości ze świata pielęgniarskiego, polityki i ochrony zdrowia. Wykładowcami byli 

Sekretarz Generalny Departamentu Zdrowia i Usług Społecznych USA – dr Mary Wakefield (pierwsza 

http://www.icn.ch/
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pielęgniarka na tak wysokim stanowisku w USA), która przedstawiła wykład dotyczący roli pielęgniarek w 

osiągnięciu Zrównoważonych Celów Rozwoju, ale także Linda Aiken – autorytet w zakresie badań naukowych, 

dotyczących wpływu obsad pielęgniarskich na ekonomikę systemu ochrony zdrowia, ale również Lord Nigel Crisp 

w Wielkiej Brytanii, który podczas wskazywał na rolę pielęgniarek w zintegrowanej opiece, skoordynowanej. 

Sesje plenarne natomiast poświęcone były m.in.: zmianom klimatycznym, prawom kobiet, możliwościom 

zapewnienia bezpiecznej opieki, zrównoważonym celom rozwoju, czy też klęskom żywiołowym i roli w nich 

pielęgniarek. 

Uczestnicy mogli także uczestniczyć w 70 sesjach równoległych, 18 sympozjach, ale również zapoznać się                          

z pracami naukowymi przedstawionymi na 1900 plakatach.  

W tym roku po raz pierwszy zorganizowane kawiarenki dyskusyjne z wykładowcami z sesji głównych                            

i panelowych oraz wirtualne warsztaty tematyczne. Podczas warsztatów pielęgniarki uczyły się nowoczesnych 

technik opieki nad pacjentami, zapoznawały się z innowacjami w immunizacji, czy z opieką nad pacjentami ze 

stomią. Jednocześnie odbywały się sesje satelitarne i dyskusje panelowe. Po raz pierwszy sesję plenarną 

dedykowano Virginii Henderson, twórczyni definicji pielęgniarstwa i bardzo zasłużonej w pielęgniarstwie osobie.  

 

Sesje główne to możliwość spotkania ekspertów, którzy zostali zaproszeni do przedstawienia wykładów 

z zakresu zarządzania w pielęgniarstwie, przepisywania leków, wpływu zmian klimatycznych na osiągnięcie 

Zrównoważonych Celów Rozwoju (SDGs), przygotowania do klęsk żywiołowych, adwokatury na rzecz kobiet, 

znaczenia pielęgniarek w ochronie zdrowia, czy też działań organizacji pielęgniarskich w polityce zdrowotnej. 

Podczas jednej z sesji głównych przedstawiano m.in. innowacyjne modele podstawowej opieki zdrowotnej                    

z wiodącą rolą pielęgniarek w Holandii, Kanadzie i Australii – pielęgniarek Zawansowanej Praktyki Pielęgniarskiej 

(APN). 

 

Kongres ICN to także spotkania członków  dziesięciu sieci ICN, którzy pomiędzy kongresami służą sobie 

wsparciem – doświadczeniem i wiedzą - spotykając się wirtualnie podczas webinariów. Na spotkaniu sieci 

Telepielęgniarstwa dyskutowano m.in. o digitalizacji opieki zdrowotnej i usługach pielęgniarskich dostarczanych     

z wykorzystaniem innowacyjnych technologii informacyjnych. Wiodącą rolę pełnią tutaj pielęgniarki ze 

Skandynawii, Australii i Kanady oraz USA.  

Natomiast podczas posiedzenia Konsorcjum Akredytowanych przez ICN Centrów Badania i Rozwoju 

ICNP® (30 maja 2017 r.) przedstawiono sprawozdania z działalności Centrów (14). Spotkanie to, to także czas 

na ogłoszenie nowej wersji ICNP – wersji 2017, która jest już dostępna w języku włoskim. Polskie tłumaczenie 

będzie realizowane  w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ), przy wsparciu                       

Rady ds. e-Zdrowia w Pielęgniarstwie.  
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Dyrektor Centrum ICN przy UM w Łodzi przekazała informacje z prac związanych z realizacją zadań 

wyznaczonych we wniosku akredytacyjnym, szczególnie podkreślając opracowanie aplikacji do planowania opieki 

zrealizowanej w UM w Łodzi. Więcej informacji z prac Centrum na stronie UM.  

Innowacyjne narzędzie do planowania opieki u pacjentów dorosłych z diagnozą „ból” przedstawili 

przedstawiciele Centrum z French Canadian Research and Development Centre for ICNP (Spotkanie Centrów na 

zdjęciu poniżej). 

 

 

Źródło: Fundacja „Florencja”. 

 

W tym roku, na Kongresie ICN, Polskę reprezentowała liczna grupa pielęgniarek (20). Stało się to możliwe dzięki 

zaakceptowaniu prac do sesji plakatowych i sesji równoległych. W sesji równoległej dr Bożena Gorzkowicz z 

Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego prezentowała wyniki badania wieloośrodkowego, realizowanego we 

współpracy z Zakładem Pielęgniarstwa Społecznego i Zarządzania w Pielęgniarstwie UM w Łodzi oraz Zakładem 

Zarządzania z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Tematem wystąpienia była opinia pielęgniarek na temat 

implementacji ICNP w Polsce (The evaluation of the possibility of implementing ICNP® into the nursing practice in 

Poland). Drugim czynnym wystąpieniem w sesji równoległej, było wystąpienie dr Ewy Kupcewicz z Uniwersytetu 

Warmińsko-Mazurskiego wOlsztynie, która przedstawiła referat na temat wypalenia zawodowego w grupie pielęgniarek 

(Analysis of the relation of burnout syndrome with global self-esteem among Polish  nurses and midwives). 

http://pielegniarstwo.umed.lodz.pl/?page_id=3808
http://www.icn.ch/what-we-do/french-canadian-research-and-development-centre-for-icnp/
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W sesjach plakatowych natomiast przedstawiono dziesięć plakatów autorstwa pielęgniarek z Polski. Były to 

prace autorstwa pracowników Collegium Medicum w Bydgoszczy (3), współautorstwa Gdańskiego Uniwersytetu 

Medycznego i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego (2). Prace w sesji 

plakatowej prezentowały także przedstawicielki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego (3) oraz Warszawskiego 

Uniwersytetu Medycznego (1). Plakat dr Doroty Kilańskiej i studentki studiów drugiego stopnia - Natalii Biega 

(Opinion of Polish Nurses about the implementation of Electronic Health Record in the nursing fields) wzbudził 

duże zainteresowanie oglądających. 

Po raz pierwszy w historii Kongresów ICN - na zaproszenie - sesję główną, dedykowaną wypisywaniu 

recept przez pielęgniarki, prowadziła dr Dorota Kilańska. W sesji przedstawione były doświadczenia                         

w ordynowaniu leków przez pielęgniarki w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i USA, gdzie pielęgniarki mają możliwość 

ordynowania opioidów, a efekty tej pracy są doceniane przez zarządzających ochroną zdrowia. Pielęgniarki               

z Hiszpanii natomiast wykorzystują nowoczesne narzędzie do wypisywania leków pozwalające na eliminowanie 

interakcji lekowych z przewodnikami do zarządzania leczeniem. Droga do nadania tychże uprawnień dla 

pielęgniarek nie jest łatwa – co pokazują doświadczenia z Polski. Właśnie w Hiszpanii, zanim uchwalono ustawę 

to regulującą, pielęgniarki musiały się zmierzyć z 90. jej wersjami. Wystąpienie pielęgniarek z Polski zostały 

uwiecznione na zdjęciu poniżej. 

 

 

Źródło: Fundacja „Florencja”. 
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Uczestnicy Kongresu dostąpili także zaszczytu wysłuchania „na żywo” Dyrektora Generalnego WHO - Tedrosa 

Adhanoma Ghebreyesus, który spotkał się z pielęgniarkami wirtualnie, przekazując ważne przesłanie (można 

wysłuchać wystąpienie po „kliknięciu” zdjęcia). 

 

Źródło: Fundacja „Florencja”. 

Kongres to także spotkanie, podczas którego co cztery lata wybierana jest Rada Dyrektorów Międzynarodowej 

Rady Pielęgniarek oraz Prezes ICN na kolejną czteroletnią kadencję, ale to również światowe zgromadzenie 

pielęgniarek – delegatów do Narodowej Rady Reprezentantów (CNR) ICN. Delegaci CNR decydują o rozwoju 

Organizacji, przyjmują budżet i decydują o zmianach w konstytucji oraz przyjęciu nowych członków.  

Podczas 3 dniowych obrad jednym z głównych zagadnień była opieka medyczna nad zwiększająca się liczbą 

migrantów. 

W wyniku wyborów Prezydentem ICN została Anette Kennedy – reprezentująca Irlandię, która na tym stanowisku 

zastąpi Judith Shamian (Kanada) – zdjęcie nowej Rady Dyrektorów ICN poniżej. 

 

 
Zarząd: Annette Kennedy Prezydent (Ireland); Pamela Cipriano pierwsza wiceprezydent (USA); Thembeka Gwagwa druga wiceprezydent (Afryka Południowa); Sung Rae Shin - trzecia wiceprezydent (Korea Południowa);  

Członkowie:  Fatima Al Rifai (Emiraty Arabskie); Ioannis Leontiou (Cypr); Karen Bjoro (Norwegia); Brigita Skela-Savic (Słowenia); Roswitha Koch (Szwajcaria); Maria Eulália Juvé (Hiszpania); Lisa Little (Kanada); Erika 

Caballero (Czile); Lian-Hua Huang (Tajwan); Wu Ying (Chiny). 

 

W tym roku Polskę na posiedzeniu CNR reprezentowali przedstawiciele Polskiego Towarzystwa 

Pielęgniarskiego: prezes Zarządu Głównego PTP – dr Grażyna Wójcik i wice-prezes dr hab. Aleksandra 

Gaworska-Krzemińska (zdjęcie poniżej). 



 

oprac. dr Dorota Kilańska  6 | S t r o n a  

 

Źródło: Fundacja „Florencja”. 

 

Przed rozpoczęciem Kongresu miało również miejsce światowe zgromadzenie studentów pielęgniarstwa.  

Kongres zakończyła „Ceremonia zamknięcia Kongresu”. Jest to moment na uroczyste podziękowania dla 

Organizatorów i zaproszenie na kolejny Kongres, który będzie miał miejsce za dwa lata w Singapurze.  

Ostatni dzień Kongresu – 1 czerwca - to czas na spotkanie z Towarzystwem Pielęgniarskim z Ontario, 

Kanada, które zajmuje się przygotowaniem przewodników do opieki z wykorzystaniem Evidence Base Nursing 

(EBN) z ICNP®. Projekt jest realizowany dzięki funduszom Rządu Kanadyjskiego i z powodzeniem wdrażany na 

całym świecie (obecnie dostępny w ponad 100 szpitalach). Przewodniki są walidowane co dwa lata, i jak wynika z 

przedstawionych badań, dzięki ich wdrożeniu znacząco obniżono koszty opieki pielęgniarskiej (USA, Australia, 

Włochy). Od kilku lat zabiegamy o wdrożenie projektu w Polsce. 

Dla zainteresowanych był to także dzień, w którym można zwiedzić szpitale i zobaczyć, jak pracują 

pielęgniarki. 

Spotkania i zwiedzanie trwało do późnych godzin wieczornych. Kongres ICN bowiem to jest miejsce, 

gdzie nie tylko można spotkać ciekawe osoby – to miejsce, w którym poznaje się innych, nawiązuje współpracę, 

która będzie owocowała w przyszłości.  

Jak podaje ICN, był to największy Kongres, jaki dotychczas miał miejsce. By zrozumieć wagę 

światowych spotkań ICN – trzeba tam być. Nie da się atmosfery spotkania przekazać na kartce papieru.                     

Na pewno jest to jedyne miejsce, gdzie w tym samym czasie można spotkać wszystkie osoby, które osiągalne                

w jednym czasie są tylko na Kongresie Międzynarodowej Rady Pielęgniarek. 

oprac. dr Dorota Kilańska, Zakład Pielęgniarstwa Społecznego i Zarządzania w Pielęgniarstwie, UM w Łodzi. 


