Podpisanie Umowy o Partnerstwie z Ministerstwem Zdrowia
CMKP, we

współpracy

z

Departamentem Lecznictwa Ministerstwa

Zdrowia

oraz Centrum e-Zdrowia, rozpoczyna realizację projektu ICD-11.

23 lutego Prof. dr. hab. n. med. Wojciech Bik podpisał w imieniu CMKP umowę o partnerstwie
z Departamentem Lecznictwa Ministerstwa Zdrowia na rzecz wspólnej realizacji Projektu pod
nazwą: „Poprawa jakości informacji medycznej dzięki wzrostowi kompetencji, wiedzy
oraz umiejętności pracowników podmiotów leczniczych w zakresie prawidłowego
posługiwania się klasyfikacją ICD-11”.
Celem Projektu jest dostosowanie do warunków polskich jedenastej rewizji/edycji
Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD-11) oraz zestawu
instrumentów pomocniczych WHO.
CMKP odpowiedzialne będzie za koordynację tłumaczenia oraz jego merytoryczną
weryfikację. Przygotowuje także szkolenia i warsztaty e-learningowe dot. ICD-11. Będą one
skierowane m.in. do lekarzy, pracowników NFZ, wykładowców uczelni medycznych
oraz koderów GUS zajmujących się określaniem przyczyn zgonów. Dzięki udziałowi
w warsztatach i szkoleniach osoby te zyskają praktyczne umiejętności niezbędne
do prawidłowego stosowania klasyfikacji ICD-11.
Jednym z istotnych zadań w Projekcie będzie także opracowanie podręcznika w zakresie
implementacji ICD-11 w systemach teleinformatycznych polskich podmiotów leczniczych
(za realizację tego działania odpowiedzialne będzie Centrum e-Zdrowie).
Realizacja Projektu jest pierwszym krokiem na drodze do wdrożenia w Polsce klasyfikacji ICD11. Działania w nim zaplanowane mają sprawić, że pracownicy systemu Ochrony Zdrowia
zyskają dostęp do precyzyjnie przetłumaczonej i zgodnej z aktualnie obowiązującą
terminologią medyczną jedenastej wersji rewizji/edycji Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób
i Problemów Zdrowotnych.
Nie bez znaczenia jest także to, że polska wersja klasyfikacji ICD-11 będzie bezpłatna, łatwo
dostępna, w pełni elektroniczna oraz dostosowana do wymogów informatycznych określonych

dla sektora ochrony zdrowia. Każdy użytkownik będzie miał możliwość zainstalowania
jej we własnym systemie teleinformatycznym lub korzystania z niej poprzez platformę
Centrum e-Zdrowia.
Informacje o postępie prac projektowych, w tym przede wszystkim o zbliżających się
szkoleniach i warsztatach, będą zamieszczane na stronie CMKP.
Projekt wspófinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi
Priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.2 (Działania projakościowe
i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich,
trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych). Jego realizacja zakończy się w 2023 roku.

