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Adres do przekazania informacji, którą chcemy się podzielić z innymi Hospicjami:
Zarząd FHP ul. Fatimska 17, 31-831 Kraków, tel/fax 12 641 46 59,
e-mail: zarzad@hospicjum.org
Najistotniejsza jest obecność żywej osoby, czuwającej z chorym w jego ostatnich godzinach
życia, które mogą okazać się czasem i tygodniami. Pobyt w Hospicjum będzie wielką szkołą dla
życia tych, którzy zechcą czuwać z chorymi – Prof. med. Julian Blicharski 1977 r.

WAŻNY KOMUNIKAT
Ogólnopolska Konferencja
Patriota, Społecznik, Artysta
Święty Brat Albert Chmielowski Patron roku 2017
5 października 2017 r. Sala Kolumnowa Sejmu RP w Warszawie przy
ul. Wiejskiej. Początek konferencji godz. 15.00.
W związku z określonymi procedurami wstępu na teren Sejmu R.P. została
sporządzona imienna lista uczestników konferencji, która w piątek 29 września
zostanie przekazana do Sejmu. Organizatorzy proszą osoby biorące udział
w konferencji proszone są o przybycie do Sejmu o godz. 14.30. Każdy
z uczestników konferencji winien posiadać dowód osobisty.
Zgłoszenia przedstawicieli Hospicjów zostały w poniedziałek 25 września
telefoniczne potwierdzone przez Ks. Władysława Dudę, który zadzwonił osobiście
do każdego z Hospicjów, które zgłosiły swój udział. Zapytania w sprawie listy
uczestników i potwierdzeń prosimy kierować mailem:azdop.wawa@wp.pl
Nie wiemy jeszcze gdzie będzie można zostawić bagaże uczestników Konferencji
Duchowość Hospicyjna.
Udział w konferencji zgłosiło ponad 110 przedstawicieli Hospicjum
i Zespołów Opieki Paliatywnej.
Konferencję honorowym patronatem objęli Pan Marek Kuchciński
Marszałek Sejmu RP i Ksiądz Kardynał Kazimierz Nycz Ordynariusz Archidiecezji
Warszawskiej. Wykłady o św. Bracie Albercie wygłoszą: JE Ks. Biskup Grzegorz
Ryś, JE ks. Biskup Michał Janocha oraz Pan dr Krzysztof Jabłonka.
Konferencja wpisuje się w obchody Światowego Dnia Hospicjum i Opieki
Paliatywnej, który w tym roku odbywa się pod hasłem „Powszechna Opieka
Zdrowotna i Paliatywna - nie zostawiajmy cierpiących w osamotnieniu”. Światowy
Dzień Hospicjów i Opieki Paliatywnej to czas wspólnych działań, poświęcony
świętowaniu i wspieraniu hospicjów oraz opieki paliatywnej na całym świecie.
Obecnie na świecie 18 milionów ludzi umiera w bólu i z nieuśmierzonymi innymi
objawami.
Prośba Pilne: Czy można prosić o nadesłanie ankiety tych którzy jej nie
wypełnili czyli Hospicja: Hospicjum Domowe Marianów W-wa, AZDOP W-wa,
Cieszyn, Gdańsk Wrzeszcz, Lębork, Maryi Królowej Apostołów Kraków, Puławy,
Caritas Sopot, Stróże, Świnoujście, Pallotinum Szczecin, Tarnobrzeg, Toruń
Światło, Wałcz, Caritas W-wa, Fundacja św. Krzysztofa W-wa, Wejherowo,
Bonifratrzy Wrocław, Września, Złotów, Chełm, Oświęcim, Fundacja Szczecin,
Zabrze. Proszę o wypełnienie i przesłanie dzisiaj. Kończę materiał o ruchu
hospicyjnym i bardzo potrzebuję Państwa danych. Z góry dziękuję. Jola Stokłosa

POMYŁKA
Bardzo gorąco przepraszamy Hospicjum św. Franciszka w Katowicach za podanie
błędnej daty Jubileuszu 30 - lecia. Uroczystość odbywa się w sobotę 30 września
a nie jak podano błędnie w piątek 29 września 2017 r.
Światowy Dzień Hospicjów i Opieki Paliatywnej wraz z Voices for Hospices

Światowy Dzień Hospicjów i Opieki Paliatywnej wraz z
Voices for Hospices
14 października 2017 r. będziemy obchodzili kolejny Światowy Dzień
Hospicjum i Opieki Paliatywnej „Powszechna Opieka Zdrowotna i Paliatywna - nie
zostawiajmy cierpiących w osamotnieniu”, któremu w tym roku towarzyszy
koncert Voices for Hospices.
Celem organizowania dnia jest zrozumienie wśród społeczeństwa i osób
rządzących potrzeb - medycznych, społecznych, praktycznych, duchowych ludzi
ciężko chorych, będących u kresu życia oraz problemów na jakie natrafiają ich
rodziny, podanie informacji o konieczności zapewnienia dostępności do tej opieki
każdemu choremu, który tej opieki potrzebuje, danie możliwości wypowiedzenia
lekarzom, pielęgniarkom, psychologom, kapelanom jak jest spełniana ta opieka
i jak społeczeństwo może pomóc w jej realizacji i zebranie funduszy na rzecz
wsparcia i rozwoju hospicjum i opieki paliatywnej.
Dzień ten ma też zwrócić uwagę na pomijane lub marginalizowane grupy,
które nie są w stanie uzyskać niezbędnej dla nich opieki.
Szacunkowe dane Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), pokazują, że na
świecie około 24 milionów dorosłych wymagają opieki paliatywnej pod koniec
życia każdego roku. 66% z nich ma ponad 60 lat. 18 milionów ludzi umiera
w bólu i z nieuśmierzonymi innymi objawami.
Pomimo rosnącego zapotrzebowania, 42% z krajów wciąż nie ma
zidentyfikowanego hospicjum i usług opieki paliatywnej, a 80% ludzi na całym
świecie cierpi na brak odpowiedniego dostępu do leków w leczeniu
umiarkowanego do ciężkiego bólu.
W Polsce liczba zgonów z powodu chorób przewlekłych wynosi około 320
tys., a na choroby nowotworowe umiera rocznie około 80 tys. Z chorych, którzy
wymagają opieki paliatywnej tylko 60 procent jest nią objętych
Na świecie pomoc terminalnie chorym niesie ponad 400 000 zespołów
opieki paliatywnej i hospicyjnej, 9 milionów osób jest włączonych do opieki nad
swymi bliskimi, 1,2 wolontariuszy służy terminalnie chorym, a 10,5 miliona ludzi
spieszy z pomocą w jej realizacji.
W Polsce w chwili obecnej realizuje opiekę paliatywną i hospicyjną 506
stowarzyszeń fundacji (150), publicznych zakładów (93) i prywatnych zespołów
(263).
Opieka paliatywna i hospicyjna łączy we wspólnym działaniu krajowe
i regionalne hospicja i zespoły opieki paliatywnej, łączy też ludzi na całym świecie
we wspólnej wizji powszechnego dostępu do opieki dla chorych u kresy życia.

Różaniec do Granic
W roku 100 lecia objawień fatimskich, w święto Matki Bożej Różańcowej zostanie
odmówiony różaniec na granicach Polski. Różaniec będzie odmawiany
w wyznaczonych co kilometr punktach naszych granic. Uroczystość rozpocznie
się w 300 kościołach stacyjnych, w poszczególnych diecezjach na granicach
Polski. Jednym z celów modlitwy różańcowej na granicach Polski jest prośba
o wstawiennictwo Matki Bożej o ratunek dla Polski i świata.

Akta Prawne






Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15
września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o
ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób
zawodowych Dz.U. 2017 poz. 1773
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15
września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o
pomocy społecznej Dz.U. 2017 poz. 1769
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 września 2017 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej Dz.U. 2017 poz. 1766

