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WAŻNE KONFERENCJE WARSZAWA I RADOM !!!
W pierwszym tygodniu października mamy trzy konferencje ruchu hospicyjnego.
Dwie w Warszawie i trzecią w Radomiu. Zarząd Forum rekomenduje konferencje jako bardzo
istotne dla wolontariuszy i pracowników hospicyjnych.
WARSZAWA
Rozpoczynamy od spotkania z św. Bratem Albertem w czwartek 5 października 2017
r. o godz. 14.30 w Sali Kolumnowej Sejmu. Program konferencji w załączeniu. Na
konferencji będziemy mogli wysłuchać wykłady o Bracie Albercie Ks. Arcybiskupa
Grzegorza Rysia, Ks. Biskupa Michała Janochy i dr Krzysztofa Jabłonki. W roku św. Brata
Alberta, który uczył nas wszystkich jak można poświęcić życie w służbie ludzi ubogich
spotkanie z jego nauką jest bardzo istotne dla ludzi hospicjum.
Uczestnicy konfekcji w Sejmie proszeni są o zgłoszenie się do Sejmu o godz. 14.30
wraz z dowodami osobistymi. Osoby, które nie zgłoszą swojego udziału do poniedziałku 25
września do Archidiecezjalnego Zespołu Domowej Opieki paliatywnej w Warszawie (email:azdop@wp.pl) nie będą mogły uczestniczyć w konferencji. Lista uczestników musi być
oddana do Kancelarii Sejmu w ostatnim tygodniu września.
Osoby, które uczestniczą w Konferencji „Duchowość Hospicyjna”, która rozpoczyna
się 5 października wieczorem spotykają się o godz. 19.00 na kolacji w Ośrodku
Rekolekcyjnym Archidiecezji Warszawskiej „DOBRE MIEJSCE” przy UKSW, w Lasku
Bielańskim ul. Dewajtis 3. Pragniemy poinformować, że program konferencji uległ zmianie
dotyczącej spotkania z prof. Zbigniewem Żyliczem przedpołudniem w piątek 6 października,
ks. Jacek Prusak będzie prowadził spotkanie przedpołudniem w sobotę 7 października.
Aktualny program w załączeniu. Przypominamy o zgłoszeniu i rezerwacji noclegu i
wyżywienia w „Dobrym Miejscu”. W programie konferencji koncert jazzowy, spotkanie z
Krzysztofem Zanussim i projekcja filmu „BRAT NASZEGO BOGA”. Program w
załączeniu.
RADOM
W piątek 6 października rozpoczyna się również trzydniowa X Ogólnopolska
Konferencja Wolontariatu Hospicyjnego „Idźcie i głoście” w posłudze hospicyjnej w
Radomiu. Ksiądz Marek Kujawski SAC i Wolontariusze Hospicjum Królowej Apostołów w
radomiu zapraszają Wolontariuszy na Konferencję, która od 10 lat skupia przedstawicieli
hospicjów. W tym roku odbywa się pod patronatem honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej Andrzeja Dudy. Ufam, że wszystkie spotkania zostaną zauważone przez społeczność
hospicyjną i jedni wolontariusze i pracownicy przyjadą do Radomia a drudzy do Warszawy.
Najważniejsze abyśmy spotkali się razem. W sobotę w Radomiu wieczorem będzie dla nas
koncertować Antonina Krzysztoń „W poszukiwaniu PRAWDY”. Program aktualny w
załączeniu.
DO ZOBACZENIA W WARSZAWIE I W RADOMIU
Jola Stokłosa

Msza Św. w 15 – lecie śmierci ks. Eugeniusza Dutkiewicza
8 września 2017 r. o godz. 18.00 w Kościele Palotyńskim św. Jadwigi w Gdańsku kapelani
hospicyjni sprawowali Mszę Św. w 15 letnią rocznicę śmierci ks. Eugeniusza Dutkiewicza –
Ojca ruchu hospicyjnego. Mszy św. przewodniczył Ks. Władysław Duda, w koncelebrze z ks.
Piotrem Krakowiakiem SAC, ks. Pawłem Śmierzchalskim MIC i ks. Adamem Trzaską. Msza
Św. zakończyła się pieśnią „Z dawna Polski Tyś Królową Maryjo …” śpiewaną na każdym
spotkaniu przez Księdza Eugeniusza.
Msza Św. w pierwszą rocznicę Śp. Ewy Bodek
W sobotę 23 września o godz. 11.00 Ks. Adam Trzaska i Zarząd TPCh Hospicjum im. św.
Łazarza w Krakowie zapraszają Wolontariuszy i Pracowników na Mszę św. w pierwszą
rocznicę śmierci Pani mgr Ewy Bodek, wieloletniego Koordynatora Wolontariatu, członka
Zarządu i Zakonu Rycersko - Szpitalniczego św. Łazarza z Jerozolimy. Po Mszy Św. Zarząd
zaprasza na spotkanie poświęcone działalności Pani Ewy w Towarzystwie.
Jubileusze hospicyjne
30 września 2017 – jubileusz 30-lecia Stowarzyszenia Hospicjum św. Franciszka w
Katowicach
6 października 2017 – jubileusz 20 lecia Hospicjum Królowej Pokoju w Tarnowskich
Górach
8 listopada 2017 – jubileusz 30 lecia Lubelskiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych
Hospicjum Dobrego Samarytanina w Lublinie.
Informacja ze strony Hospicjum Palium w Poznaniu
Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu przy współpracy z Katedrą i
Kliniką Medycyny Paliatywnej UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Bono
Serviamus – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szpitala Klinicznego Przemienienia
Pańskiego UM w Poznaniu zapraszają na jesienną edycję kursu z zakresu medycyny
paliatywnej dla lekarzy w terminie:
14-15 października 2017 roku
21-22 października 2017 roku
Wiadomość ze strony Hospicjum Domowego Księży Marianów
Zapraszamy lekarzy na kursy z medycyny paliatywnej uprawniające do pracy w hospicjach,
które są organizowane regularnie kilka razy w roku w formie zjazdów 4-dniowych albo
dwóch weekendów. Zgłoszenia prosimy przesyłać mailem na adres hospicjum:
hospicjum@marianie.pl
Najbliższe szkolenie planowane jest w październiku/listopadzie w Łodzi. Bliższe informacje
wkrótce.
Szkolenie dla koordynatorów prowadzących wolontariat.
W dniach od 25 do 27 sierpnia odbyło się w Hospicjum św. Łazarza w Krakowie szkolenie
dla koordynatorów prowadzących wolontariat. W spotkaniu uczestniczyły 52 osoby z 32
hospicjów z całej Polski: Będzin, Bielsko Biała, Białystok, Bochnia, Częstochowa, Gdańsk,
Gliwice, Jaworzno, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Kutno, Lubartów, Miechów, Nysa,
Opole, Poznań (2), Puck, Radom, Sosnowiec, Skarżysko Kamienna, Sopot, Tychy, Warszawa
(4), Żory, Żyrardów. Szkolenie było organizowane przez Forum Hospicjów Polskich i
Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum im. św. Łazarza. W ramach realizowanego
programu odbyły się dyskusje na temat organizacji i prowadzenia zespołów hospicyjnych
wolontariuszy, zasad prawnych o obowiązujących w realizacji wolontaryjnej opieki nad

chorym oraz prowadzenia formacji wolontariuszy. Zapisane zostały również propozycje
następnych szkoleń i spotkań.
PROŚBA !!!
Trwa opracowywanie materiału dotyczącego obecnego staniu Hospicjów i Zakładów Opieki
Paliatywnej. Zwracam się z gorąca prośbą do kierowników hospicjów i zespołów, którzy
jeszcze nie przesłali ankiety do jej wypełnienia i odesłania na adres stoklosa@hospicjum.org
Można zostawić miejsca puste, ale to co możliwe do zaznaczenia lub podania bardzo gorąco
proszę wpiszcie. Ankietę wypełniamy już od maja 2017. Z 164 pozarządowych hospicjów w
tej chwili przesłało ją 83. Nie mogę w tej chwili ze względów braku czasu wpisać w Liście
83 nazwy hospicjów, które nie przesłały informacji. Bardzo proszę o pomoc w zakończeniu
opracowania informacji – Jola Stokłosa.
„NOWA KARTA PRACOWNIKÓW SŁUŻBY ZDROWIA”
Najnowszą pozycją wydawniczą Księgarni Świętego Jacka jest „Nowa Karta Pracowników
Służby Zdrowia”. Karta została wydana przez Papieską Radę ds. Służby Zdrowia w grudniu
2016 roku, z okazji 25. Światowego Dnia Chorego, który przypadł 11 lutego roku 2017. Z
okazji tego Dnia w Wydziale Teologicznym UŚ w Katowicach odbyła się konferencja
naukowa pt. „Fides et ratio w służbie człowiekowi choremu”. To na tej konferencji zapadła
decyzja, aby polskie tłumaczenie Nowej Karty przygotował Wydział Teologiczny w
Katowicach wraz z Księgarnią św. Jacka, Apostolstwem Chorych oraz Krajowym
Duszpasterstwem Służby Zdrowia.
Ks. prałat prof. Stanisław Warzeszak
W czwartek 24 sierpnia po ciężkiej chorobie zmarł ks. prałat prof. Stanisław Warzeszka. Miał
59 lat. Został pochowany na cmentarzu parafialnym w rodzinnej Lipnicy Wielkiej na Orawie.
Był warszawskim diecezjalnym, a do niedawna również krajowym, duszpasterzem służby
zdrowia. Asystent Kościelny Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich w Archidiecezji
Warszawskiej, Sekretarz Rady Naukowej KEP, Ojciec Duchowny dekanatu bielańskiego.
Studiował filozofię i teologię w Warszawie: w Wyższym Metropolitalnym Seminarium
Duchownym (1977-1983) i Akademickim Studium Teologii Katolickiej (1983-1985), w
Lublinie na KUL (1985-1987) oraz w Paryżu w Instytucie Catholique de Paris (1987-1991) i
w Rzymie na Papieskim Uniwersytecie Santa Croce (1995-1996). Był stypendystą Prymasa
Polski, rządu francuskiego oraz Homeland Foundation (Nowy Jork i Boston). Uzyskał stopień
doktora teologii (Paryż/ICP 1991) i filozofii (Rzym 2000) oraz doktora habilitowanego
teologii moralnej w zakresie bioetyki (UKSW 2004). Tytuł profesora nauk teologicznych
otrzymał w 2009 z rąk prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Pracował na stanowisku
profesora zwyczajnego Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. Kierował katedrą
bioetyki i ekoteologii na UKSW w Warszawie. Wykładał teologię moralną w seminariach
duchownych w Warszawie, Grodnie i Sankt Petersburgu. Pełnił funkcję prezesa
Warszawskiego Towarzystwa Teologicznego, zastępcy redaktora naczelnego Warszawskich
Studiów Teologicznych i sekretarza Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski.
Prowadził badania naukowe w dziedzinie teologii moralnej, filozofii praktycznej i bioetyki.
AKTY PRAWNE
 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie ramowego
programu zajęć praktycznych dla kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego
Dz.U. 2017 poz. 1728
 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie
zdrowia oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2017 poz. 1524















Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia
jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich Dz.U.
2017 poz. 1570
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie wykazu nowych
substancji psychoaktywnych Dz.U. 2017 poz. 1582
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia
jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept wystawianych
przez pielęgniarki i położne Dz.U. 2017 poz. 1589
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie
kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych Dz.U. 2017 poz. 1632
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2017 r.
stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację Dz.U. 2017 poz. 1636
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie podziału
kwoty środków finansowych w 2018 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na
refundację Dz.U. 2017 poz. 1638
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2017 r. w sprawie określenia
kwalifikacji oraz stażu pracy wymaganych od osób zatrudnionych w jednostkach
organizacyjnych publicznej służby krwi oraz wykazu stanowisk w poszczególnych
działach i pracowniach tych jednostek Dz.U. 2017 poz. 1724
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wysokości
minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej
w 2018 r. Dz.U. 2017 poz. 1747

