Wytyczne IBLCE dotyczące dokumentacji
Definicja
Międzynarodowa Rada Egzaminatorów Konsultantów Laktacyjnych (IBLCE) definiuje dokumentację
kliniczną jako odręczny, maszynowy lub elektroniczny zapis informacji o kliencie lub grupie klientów,
który szczegółowo opisuje świadczoną opiekę. Dokumentacją zdrowotną klienta może być
dokumentacja papierowa lub elektroniczna, taka jak dokumentacja elektroniczna, faksy, e-maile,
nagrania audio lub wideo, jak również zdjęcia i wykresy. Dokumentacja ta zawiera obserwacje,
ocenę, plan, interwencje, ocenę, wyniki i działania następcze.
Dokumentacja może zostać dopuszczona do postępowania sądowego.
Podstawowe zasady
Podstawowe zasady związane z dokumentacją kliniczną są zgodne z prawem
lokalnym/państwowym/wojewódzkim/federalnym. Dokumentacja musi być w całości:
• Precyzyjna, zrozumiała, wyczerpująca i zwięzła
• Współczesna
• Udokumentowana przez lekarza klinicystę
• Opatrzona datą, godziną i podpisem
• Czytelna i ciągła
• Zawierać zaakceptowane skróty do wymagań organizacyjnych i/lub prawnych,
jak również:
• Powinna być prowadzona w sposób zapewniający poufność i bezpieczeństwo zapisów
dotyczących klienta
• W przypadku pomyłek, powinna zawierać korekty wprowadzone wyłącznie przez klienta, za
pomocą akceptowalnych technik i/lub metod
Konsultanci Laktacyjni Dyplomowani przez Międzynarodową Radę Egzaminatorów (IBCLCs) są
odpowiedzialni za opiekę, jaką zapewniają i dlatego ich dokumentacja zdarzeń klinicznych
znajduje się w Kodeksie Postępowania Zawodowego Konsultantów IBCLC i zasadach dobrej
praktyki.
Należy zauważyć, że nieodpowiednia dokumentacja może stanowić podstawę do złożenia
skargi dyscyplinarnej na konsultanta IBCLC i może prowadzić do wszczęcia postępowania
dyscyplinarnego.
Odniesienia

College of Nurses of Ontario (2008), Documentation, Revised 2008. ()www.cno.org/publications
College of Registered Nurses of British Columbia (2007), Nursing Documentation.
()www.crnbc.ca/NursingPractice/Requirements.aspx
College of Registered Nurses of Manitoba (2005), Documentation Standards of Practice Application(www.crnm.mb.ca)
Medi-Smart Nursing Education Resources (2005), Do’s and Don’ts of Nursing Documentation retrieved 28-April-09 from
www.medi-smart.com/documentation.htm
NSW Nurses & Midwives Board Conference papers (2007)
www.nswnurses.asn.au/multiattachments/15381/DocumentName/Documentation.pdf
Nurses & Midwives Board of Western Australia (2009), Management of Consumer Information and Documentation Guidelines
www.nmbwa.org.au

Wytyczne IBLCE dotyczące dokumentacji
Zatwierdzono 20 marca 2010 r.; aktualizacja nazwy Polityki postępowania z dnia 28 lutego 2012 r.

