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Wielebni Księża, Szanowni Państwo,
Pragnę gorąco podziękować za przesłane opinie na temat wpisania do ustawy o
ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych hospicjów.
Swoje opinie przesłało 15 hospicjów, z których 11 odpowiedziało „tak”, a 4 odpowiedziały
„nie”.
Z pozdrowieniami
Jolanta stoklosa
Poniżej informacja i przypomnienie o jesiennych konferencjach.
SPOTKANIE W LASKACH
Zarząd FHP zaprasza na szczególne spotkanie dotyczące podsumowania 25 lat
działalności hospicyjnej w naszym Kraju i zastanowienia się nad dalszym rozwoju ruchu
hospicyjnego. Prosimy o przekazanie także zaproszenia Członkom i Wolontariuszom, którzy
tworzyli Hospicja i działali w nich przez wiele lat, choć teraz być może już nie są związani
z hospicjami.
Spotkanie odbędzie się u Sióstr w Laskach k.Warszawy 2-4 września 2015 roku.
Zgłoszenia do 29 sierpnia 2015 r. na adres:stoklosa@hospicjum.org
Program ramowy
Środa 2.09.2015 r.
godz. 18.00 Msza Św.
godz. 19.30 – Z biegiem lat: Twórcy ruchu hospicyjnego na świecie i w Polsce. Opieka
hospicyjna i jej zmiany.
Czwartek 3.09.2015 r.
godz. 9.00 – 11.00 Z biegiem lat: Mówią Seniorzy ruchu hospicyjnego
godz. 11.30 Msza Św.
12.00 Spotkanie z Gościem Spotkania
godz. 16.00 – Co dalej ? – Stan ruchu hospicyjnego dzisiaj i problemy z którymi borykają się
hospicja
godz. 17.30 – Codzienne sprawy: koszty i przychody opieki hospicyjnej
godz. 19.30 – Kondycja wolontariatu hospicyjnego.
Piątek 4.09.2015 r.
godz. 9.00 –Prace nad programem działania Forum Ruchu Hospicyjnego
godz.9.30 - Problemy bioetyczne w hospicjum.
godz. 10.30 – Spotkanie z Konsultantami Wojewódzkimi
godz. 12.00 – Msza Św.

Podczas spotkania przekazana zostanie również informacja na temat wyceny świadczeń
z opieki
paliatywnej
i
hospicyjnej
wykonywanej
przez
Agencję
Oceny
Technologii Medycznych i Taryfikacji. Dobrze byłoby abyśmy niezależnie od Agencji
określili nasze koszty. Dlatego też podczas spotkania w Laskach zamieściliśmy w czwartek
popołudniu o godz. 17.30 temat do dyskusji: Codzienne sprawy - koszty i przychody opieki
hospicyjnej.
MIĘDZYNARODOWA KONFERNCJA NAUKOWA
PRAWA SUMIENIA PRACOWNIKÓW SŁUZBY ZDROWIA
Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iris oraz Katedra Historii Doktryn Politycznych i
Prawnych WPiA UW mają zaszczyt zaprosić na międzynarodową konferencję naukową
zatytułowaną:
„Prawa sumienia pracowników służby zdrowia – ramy teoretyczne, prawne wyzwania
oraz szanse."
Współczesny system opieki zdrowotnej stał się obszarem narastających konfliktów wokół
podstawowych wartości życia społecznego. Pracownik służby zdrowia staje dziś często przed
wyborem między oczekiwaniami zastosowania technicznie dostępnych procedur a osądem
moralnym dyktującym mu powstrzymanie się od pewnych działań. Pójście za głosem
racjonalnej oceny etycznych aspektów zabiegu żądanego przez pacjenta lub przełożonego
staje się przyczyną różnych form odpowiedzialności prawnej pracownika służby zdrowia.
Dostrzegając wagę tych problemów, grono prawników z różnych krajów Europy i z USA,
chce dokonać nad nimi intelektualnej refleksji, podczas międzynarodowej konferencji
naukowej.
Odbędzie się ona w Auli dawnej Biblioteki UW w dniu 5 września 2015 r. począwszy od
godz. 9:30. Wszystkie anglojęzyczne wystąpienia będą tłumaczone symultanicznie na język
polski.
Szczegóły konferencji oraz możliwość rejestracji (do dnia 28.08.2015 r.) dostępne są na
stronie internetowej konferencja.ordoiuris.pl.
Z wyrazami szacunku,
Prof. dr hab. Hubert Izdebski
Kierownik Katedry Historii Doktryn Politycznych i Prawnych WPiA UW
Prof. UW dr hab. Aleksander Stępkowski
Prezes Zarządu Instytutu Ordo Iuris
EPIDEMIOLOGIA XXI WIEKU
Bezpieczny pacjent, bezpieczny personel.
Katowice 11-12 września 2015
Tematyka konferencji Epidemiologia XXI wieku przebiegać będzie pod hasłem Bezpieczny
pacjent, bezpieczny personel i dotyczyć będzie głównie współczesnych problemów
epidemiologii szpitalnej, metod nadzoru epidemiologicznego w świetle obowiązujących
aktów prawnych, wzrostu bezpieczeństwa i jakości opieki poprzez zarządzanie ryzykiem
zakażeń oraz filarów edukacji personelu medycznego.
PLANOWANA TEMATYKA
• Pielęgniarstwo Epidemiologiczne XXI wieku
• Współczesne problemy epidemiologii szpitalnej
• Metody nadzoru epidemiologicznego w świetle obowiązujących aktów prawnych

• Wzrost bezpieczeństwa i jakości opieki poprzez zarządzanie ryzykiem zakażeń
• Filary edukacji personelu medycznego
Termin: 11–12 września 2015 r., Miejsce: Park Hotel Diament Katowice, ul. Wita Stwosza
37, Katowice
Organizator:
Wydawnictwo Termedia
Patronat:
Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych,
Konsultant Krajowy w dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego
Opłaty:
- członkowie Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych: 90 zł
- pozostali uczestnicy: 190 zł
Ceny zawierają podatek VAT.
Uczestnikom dokonującym wpłaty na miejscu nie gwarantujemy pełnego pakietu
konferencyjnego.
Członkowie Klubu Termedicus otrzymują do 40% zniżki na udział w konferencji.
Pakiet konferencyjny obejmuje następujące świadczenia:
– udział w sesjach,
– szczegółowy program,
– materiały konferencyjne,
– certyfikat uczestnictwa,
– kawę oraz poczęstunek
– lunch
Warunkiem wzięcia udziału w Konferencji jest:
– rejestracja,
– wpłata na konto Wydawnictwa,
– akceptacja regulaminu uczestnictwa.
Zarejestrować się można:
– zgłaszając udział na www.termedia.pl,
– wysyłając e-mail z formularzem rejestracyjnym na adres: szkolenia@termedia.pl
– wysyłając faks na nr: +48 61 656 22 00 (podając nazwę kongresu, imię i nazwisko
uczestnika, adres korespondencyjny, adres mailowy, specjalizację, telefon, NPWZ oraz pełne
dane do faktury).
Prosimy o wpłatę na konto:
Termedia sp. z o.o.
ul. Kleeberga 8
61-615 Poznań
Bank Zachodni WBK S.A. IV Oddział Poznań
30 1090 1359 0000 0001 0559 9169
(z dopiskiem EPI15 + imię i nazwisko uczestnika)
Więcej informacji o wydarzeniu oraz formularz rejestracji znajdują się na stronie konferencji.
MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
„ŚWIADOMOŚĆ – WYZWANIA XXI WIEKU"
Miejsce Konferencji Hotel Filmar, ul. Grudziądzka 45, Toruń
Data Konferencji 23-24 września 2015
Fundacja Światło po raz czwarty organizuje konferencję ukierunkowaną na pacjenta w stanie
apalicznym. Tym razem we współpracy z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Konferencja skierowana jest przede wszystkim do pracowników służby zdrowia (lekarzy,

pielęgniarek, fizjoterapeutów, psychologów i innych), wykładowców akademickich, kadry
zarządzającej i wszystkich zaangażowanych w planowanie działań, profilaktykę, terapię,
rehabilitację i opiekę nad pacjentami z zaburzeniami świadomości. Konferencję zaszczycą
swą obecnością zaproszeni wykładowcy ze współpracujących uczelni, ośrodków badawczych,
którzy w swoich wystąpieniach skupią się na bieżących problemach, trendach i kierunkach
dalszego rozwoju.
Główne tematy:
 Badania podstawowe w dziedzinie neurologii – od podstaw teoretycznych do praktyki
klinicznej.
 Badania stosowane, a organizacja leczenia pacjentów z zaburzeniami świadomości.
 Badania stosowane, a organizacja rehabilitacji pacjentów z zaburzeniami świadomości
 Badania stosowane, a organizacja opieki nad pacjentami z zaburzeniami świadomości
 Zastosowanie nowoczesnych technologii w pracy z pacjentami z zaburzeniami
świadomości
 Sesja „Jestem, słyszę, czuję" poświęcona najnowszym osiągnięciom w pracy z
pacjentem w stanie apalicznym i problemom, wobec jakich staje jego rodzina.
Zgłoszenia do 15 sierpnia 2015r.
Odpłatność uczestników
250,00 zł
Osoby pracujące w opiece zdrowotnej
200,00 zł
Studenci, rodziny pacjentów
100,00 zł
(podane koszty nie zawierają zakwaterowania)
Zakwaterowanie Hotel Filmar, Toruń ul. Grudziądzka 45 tel. 56 669 48 00 możliwość
rezerwacji noclegu przez Fundację lub osobiście.
W programie Konferencji – bankiet z występem Toruńskiej Teatralnej Grupy „Efata" oraz
nocne zwiedzania miasta.
Z poważaniem i miłym oczekiwaniem
Janina Mirończuk
Prezes Fundacji Światło
IX JESIENNE WARSZTATY SZKOLENIOWE
DLA PIELĘGNIAREK OPIEKI PALIATYWNEJ
które odbędą się w dniach 1-3 października 2015r. (czwartek-sobota)
w Złotym Potoku k. Częstochowy.
Podczas tegorocznych warsztatów poruszać będziemy następujące zagadnienia:
 Ból przewlekły – czy wiemy już wszystko i czy możemy być dumni z efektywności
leczenia.
 Problem zaparć stolca u pacjentów objętych opieka paliatywną.
 Leczenie ran nowotworowych i odleżyn.
 Charakterystyka wybranych produktów leczniczych – co pielęgniarka wiedzieć
powinna.
 Interakcje leków z żywnością w praktyce zespołów opieki paliatywnej.
Ponadto, podczas warsztatów odbędą się obrady na temat, aktualnych i najważniejszych
problemów i wydarzeń w opiece paliatywnej PANEL DYSKUSYJNY: „CO W TRAWIE
PISZCZY". Będziemy rozmawiać między innymi na temat nowych kompetencji pielęgniarek
opieki paliatywnej, projektów rozporządzeń receptowych, wyzwań jakie przed nami stoją w
e-dokumentacji i doświadczeń we wdrażaniu, doniesień z czternastego światowego Kongresu
European Associacion for Palliative Care EAPC, doświadczeń z międzynarodowego projektu
European Palliative Care Academy EUPCA, EACH Poland Network czyli nowości w

nauczaniu komunikacji klinicznej w Polsce oraz nowej jakości opieki paliatywno- hospicyjnej
w opinii opiekunów formalnych i nieformalnych.
zapraszamy i do zobaczenia,
pozdrawiam
Izabela Kaptacz
Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej
Dyrektor ds. pielęgniarstwa i opieki paliatywnej
Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej,
ul. Krakowska 45a, 42-202 Częstochowa,
tel./fax: 34 3605491, tel. kom. 501046654
KRS 0000056401
KONFERNCJA MAŁE-WIELKIE PROBLEMY NIE TYLKO MEDYCYNY
PALIATYWNEJ
Stowarzyszenie Hospicjum Ziemi Kluczborskiej Św. Ojca Pio w Byczynie zaprasza
pracowników i wolontariuszy hospicjów oraz lekarzy i pielęgniarki pracujących w
poz, oddziałach internistycznych, a także onkologów 24 października 2015 r. na
konferencję „MAŁE-WIELKIE PROBLEMY NIE TYLKO MEDYCYNY PALIATYWNEJ
KONFERNCJA NOWOŚCI I PROBLEMY MEDYCYNY PALIATYWNEJ 2015
Stowarzyszenie Hospicjum Łódzkie zaprasza na Konferencję Naukowo-Szkoleniową
„Nowości i problemy medycyny paliatywnej 2015””, która odbędzie się w dniach 1921.11.2015 r. w Łodzi.
Główne tematy Konferencji dotyczyć będą najistotniejszych zagadnień i problemów
medycyny paliatywnej. W programie znajdą się również sprawozdania z wybranych sesji,
komentarze i refleksje z 14th World Congress of the European Association of Palliative Care.
Dodatkowo, planujemy warsztaty o różnorodnej tematyce, na które serdecznie Państwa
zapraszamy.
W trakcie obrad Konferencji odbędzie się Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Medycyny
Paliatywnej.

