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Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń z OPiH.
W dniu 20 listopada zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2013 r.
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej. Dz.U. 2013 poz. 1347.
1. Zmiany dotyczą zapisu definicji:
Świadczenia opieki paliatywnej i hospicyjnej to wszechstronna, całościowa opieka i leczenie objawowe
świadczeniobiorców, chorujących na nieuleczalne, niepoddające się leczeniu przyczynowemu,
postępujące, ograniczające życie choroby. Opieka ta jest ukierunkowana na poprawę jakości życia, ma
na celu zapobieganie bólowi i innym objawom somatycznym oraz ich uśmierzanie, łagodzenie cierpień
psychicznych, duchowych i socjalnych.
2. Dodane są słowa w określeniu chorób: Świadczenia gwarantowane przysługują świadczeniodawcom
chorującym na nieuleczalne, postępujące, ograniczające życie choroby nowotworowe i
nienowotworowe, których wykaz określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
Według zapisów rozporządzenia specjalizacja z medycyny paliatywnej może być nadal prowadzona w
naszym Hospicjum.
3. W paragrafie 5 w punkcie 10 zostały wykreślone środki pomocnicze i zapis teraz brzmi: zaopatrzenie
w wyroby medyczne konieczne do wykonywania świadczenia gwarantowanego w hospicjum
stacjonarnym lub oddziale medycyny paliatywnej.
4. Odnośnie warunków jakie musi spełniać lekarz w hospicjum zapis obecnie brzmi: lekarz specjalista w
dziedzinie medycyny paliatywnej, lub lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie medycyny paliatywnej
lub lekarz legitymujący się dokumentem ukończenia kursu zgodnego z programem specjalizacji w
dziedzinie medycyny paliatywnej, dotyczącego problematyki bólu, objawów somatycznych i
psychicznych, organizowanego przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego lub wyższą
uczelnię posiadającą uprawnienia do kształcenia podyplomowego lub dyplomowego lekarza lub
jednostkę posiadającą akredytację do prowadzenia specjalizacji w dziedzinie medycyny paliatywnej.
5. Dla psychologów dodano zapisy o posiadaniu zapis o psychoonkologu, którym jest osoba z
wykształceniem psychologicznym lub medycznym, która ukończyła studia wyższe i uzyskała tytuł
magistra lub równorzędny oraz ukończyła studia podyplomowe z psychoonkologii.
Listy Hospicyjne
Od listopada 2013 r. listy hospicyjne zamieszczane są na stronie Forum: www.forumhospicjum.pl
Kursy dla młodzieży
W Ośrodku Hospicjum Domowe przy ul. Tykocińskiej w Warszawie odbyło się szkolenie dla młodzieży.
Poniżej jedno z zdjęć obrazujących udział młodzieży w zajęciach.

