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Znaczenie klasyfikacji ICF w opisie niepełnosprawności
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Znaczenie klasyfikacji ICF w opisie 
niepełnosprawności

Znalezienie właściwego, zrozumiałego na całym świecie sposobu opisu funkcjonowania człowieka – 
z jego niepełnosprawnością w świetle starzenia się społeczeństw, zjawiska globalizacji i rosnącego 
zapotrzebowania systemów opieki zdrowotnej oraz opieki społecznej – wydaje się bardzo istotne.

Odpowiedź na to zapotrzebowanie znalazła Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). Opracowany 
przez nią ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health – Międzynarodowa 
Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia) jest często opisywany jako zintegro-
wany biopsychospołeczny model funkcjonowania i niepełnosprawności. Klasyfikacja dostarcza stan-
dard języka i wspólne ramy służące opisowi zdrowia człowieka i zagadnień powiązanych ze zdrowiem. 
Istotne jest, że ICF nie jest klasyfikacją ludzi, ale opisuje sytuację każdej osoby w szeregu związanych 
ze zdrowiem lub zdrowiem obszarów. Autorka omawia strukturę ICF, pokazując na przykładach, w jaki 
sposób skład kodów numerycznych oraz kategorii opisuje stan funkcjonowania pacjenta w sposób 
zrozumiały dla specjalistów różnych dziedzin na całym świecie.
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niepełnosprawność, rehabilitacja, czynniki kontekstowe, czynniki osobowe, WHO.

Wprowadzenie

Zgodnie z danymi podawanymi przez Światową Organizację Zdrowia (World Health Organization, 
WHO) ponad miliard ludzi, czyli około 15% światowej populacji, ma jakąś formę niepełnosprawności. 
Co więcej, od 110 milionów do 190 milionów dorosłych ma poważne trudności w funkcjonowaniu.

Społeczeństwo w krajach wysokorozwiniętych starzeje się w szybkim tempie. Dodatkowo wy-
dłużająca się długość życia i wzrost znaczenia chorób nieinfekcyjnych oraz wpływ znaczenia cho-
rób przewlekłych na zdrowie populacji powodują, że zagadnienie niepełnosprawności i możliwości 
funkcjonowania osób w swoim środowisku zyskuje rangę jednego z najważniejszych priorytetów 
– zarówno w zakresie zdrowia publicznego, jak i ochrony zdrowia w znaczeniu wielowymiarowym. 
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Importance of ICF Classification in disability’s description

Finding the right, understandable around the world, description of the how human beings function with 
their disability, seems of critical importance in light of the ageing society, globalisation and the grow-
ing need of healthcare and social care systems. WHO responded to this need. The ICF is often described 
as the integrative bio-psycho-social model of functioning and disability. This classification provides 
a standard language and a common framework for describing human health and health-related issues. 
Importantly, “ICF does not classify people, but describes the situation of each person within an array 
of health or health-related domains.” The author describes the structure of the ICF, illustrating with the 
use of examples how a composition of numeric codes and categories describes the patient’s function-
ing status in a way that is understandable to various specialists in various fields around the world.
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