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SYMPOZJA I SZKOLENIA
SYMPOZJUM – BIOETYKA
Zarząd Forum Hospicjów Polskich zaprasza na sympozjum dotyczące spraw
bioetycznych. 15 listopada 2014 r. w godz. 10.00 – 16.00 w Centrum Konferencyjnym
Uniwersytetu Rolniczego przy ul. 29 Listopada 46 w Gmachu Wydziału Leśnego odbędzie się
Sympozjum ,,Problemy etyczne w opiece hospicyjnej”, którego jednym z organizatorów jest
Forum Hospicjów Polskich. Przepraszamy, że tak późno przedstawiamy program, ale z
różnych przyczyn dopiero teraz prace nad sympozjum zostały ukończone. Ufamy, że
przedstawiona tematyka zainteresuje członków zespołów hospicyjnych. Uczestnictwo w
sympozjum jest bezpłatne. Wszyscy wykładowcy ofiarowali swoje wystąpienia nieodpłatnie
dla ruchu hospicyjnego. Bardzo prosimy o zgłaszanie swojego udziału do dnia 10 listopada
2014 r. e-mail:stoklosa@hospicjum.org, ze względów organizacyjnych informacja o liczbie
uczestników jest bardzo potrzebna. Osoby zainteresowane noclegiem prosimy o kontakt
telefoniczny 601 739 344.

FORUM HOSPICJÓW POLSKICH
KRS 0000289910, Regon 120599343
ul. Fatimska 17, 31-831 Kraków, tel/fax 012 6414659, e-mail:zarzad@hospicjum.org

Sympozjum
,,Problemy etyczne w opiece hospicyjnej”
Kraków 15 listopada 2014 r.
Centrum Konferencyjne Uniwersytetu Rolniczego
al. 29 listopada 46 (Gmach Wydziału Leśnego)
Patronat Honorowy
Jego Eminencja Ks. Kardynał Stanisław Dziwisz
Komitet honorowy
Jego Magnificencja Ks. Rektor Prof. dr hab. Wojciech Zyzak
Ks. dr hab. Andrzej Muszala Dyrektor Międzywydziałowego Instytutu Bioetyki UPJPII
Organizatorzy

Międzywydziałowy Instytut Bioetyki UPJPII
Forum Hospicjów Polskich
Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza”
Tematem sympozjum skierowanego do pracowników medycznych zespołów paliatywnych
i hospicyjnych w Polsce są aspekty etyczne w opiece nad nieuleczalnie chorym w ostatnim
okresie jego życia oraz dyskusja dotycząca nad problemów na jakie napotykają pracownicy
i wolontariusze w realizacji opieki.
Program
10.00 Powitanie Ks. dr hab. Andrzej Muszala Dyrektor Międzywydziałowego Instytutu
Bioetyki UPJPII
Otwarcie Sympozjum przez Jego Eminencję Księdza Kardynała Stanisława Dziwisza
Metropolitę Krakowskiego
Sesja I - Prowadzenie O. dr Jerzy Brusiło OFMConv.
10.15 - Teologia choroby i umierania - aspekty duchowe opieki nad pacjentem w stanie
terminalnym – ks. dr hab. Andrzej Muszala
10.40 - Autonomia lekarza i pacjenta, klauzula sumienia i dylematy wokół zgody pacjenta ks. dr hab. Lucjan Szczepaniak SCJ
11.05 - Pytanie o miejsce Hipokratesa i Samarytanina we współczesnej medycynie - ks. dr
hab. Antoni Bartoszek
11.30 –Wpływ przemian gospodarczych w Polsce na relację lekarz-pacjent - dr n. med.
Marcin Jacek Jabłoński
11.55 – Rola komitetów bioetycznych w pracy lekarza – ks. dr Jerzy Brusiło
12. 20 dyskusja
13.15 - Lunch
II Sesja Prowadzenie Ks. A.Dziedziul MIC
13.45 - Aspekty prawne w pracy lekarza - prawnik
14.10 - Kampanie społeczne i edukacyjne oraz ich rola w propagowaniu opieki hospicyjnej
14.30 – Dyskusja
15.00 – Msza św.
Wykładowcy:
Ks. dr hab. Antoni Bartoszek – Dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego
O. dr Jerzy Brusiło - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II Międzywydziałowy Instytut Bioetyki
Ks. Andrzej Dziedziul Dyrektor Hospicjum Domowego księży Marianów w Warszawie,
kapelan Forum Ruchu Hospicyjnego
dr n. med. Marcin Jacek Jabłoński – Instytut Psychologii Wydziału Filozoficznego Akademii
Ignatianum w Krakowie
Ks. prof. Andrzej Muszala dyrektor Międzywydziałowego Instytuty Bioetyki Uniwersytetu
Papieskiego Jana Pawła II
Ks. dr hab. Lucjan Szczepaniak - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II Międzywydziałowy
Instytut Bioetyki

Karta zgłoszenia uczestnictwa
Sympozjum ,,Problemy etyczne w opiece hospicyjnej”
Kraków 15 listopada 2014 r.
Imię i nazwisko………………………………………………...
Zawód ………………………………………………….
adres e-mail………………………………………………….
telefon kontaktowy……………………………………………
Hospicjum, Zakład, Ośrodek: ……………………………………………………………………………………………………….

Podpis
Pieczątka Hospicjum

Kartę zgłoszenia prosimy o przesłanie na adres:
Forum Hospicjów Polskich ul. Fatimska 17, 31-831 Kraków,
e-mail:stoklosa@hospicjum.org, fax 12 641 46 59
*****************

SZKOLENIE – Z RACHUNKOWOŚCI
Zmiany w zakresie rachunkowości sprawozdań finansowych stowarzyszeń i fundacji w
świetle nowych przepisów ustawy o rachunkowości
Zarząd Forum zaprasza dniu 10 grudnia 2014 r. na szkolenie z zagadnieniem
dotyczących nowych przepisów, które przyniosło wejście w życie nowej ustawy z dnia 11
lipca 2014r. (Dz.U. z 2014r. poz. 1100) o zmianie ustawy o rachunkowości. Ustawodawca
wprowadził bardzo istotne zmiany m.in. w zakresie przygotowanie sprawozdania
finansowego dla jednostek mikro. Za jednostkę mikro (mając na względzie zawartą w
ustawie definicję) uznaje się przedsiębiorcę spełniającego ustawowe obwarowania oraz
również m.in. fundacje, stowarzyszenia. Szkolenie poprowadzi Pani Justyna Bartosiewicz.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych
zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi,
nieprowadzących działalności gospodarczej zostało uchylone.
Szkolenie dotyczy rachunkowości stowarzyszeń i fundacji nieprowadzących
działalności gospodarczej. Poniżej zagadnienia, które obejmuje program.
1. Zmiany ustawy o rachunkowości
2. Wpływ zmian ustawy o rachunkowości na prowadzenie księgowości przez
przedsiębiorstwa oraz organizacje pozarządowe i inne podmioty

3. Konsekwencje uchylenia rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad
rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi,
nieprowadzących działalności gospodarczej
4. Obowiązek sporządzania rachunku zysków i strat (w ujęciu uproszczonym)
5. Obowiązek sporządzania bilansu (w ujęciu uproszczonym)
6. Obowiązek sporządzania informacji uzupełniającej do bilansu
7. Wpływ zmian ustawy o rachunkowości w zakresie planu kont, sposobu
ewidencjonowania i polityki rachunkowości.
Hospicja zainteresowane szkoleniem, które nie zgłosiły już wstępnie swojego uczestnictwa,
bardzo prosimy o zgłoszenie swojego uczestnictwa i liczby osób do dnia 20 listopada 2014 r.
e-mail:stoklosa@hospicjum.org, tel. 601 739 344. Koszt szkolenia 90 zł od osoby.
****************

KURS MEDYCYNA PALIATYWNA
W dniach 6-9 listopada 2014, Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii
Uniwersytetu Jagiellońskiego- Collegium Medicum, przy współpracy Medycznego Centrum
Kształcenia Uniwersytetu Jagiellońskiego organizuje kurs p.t. „Medycyna Paliatywna”. Kurs
przeznaczony jest dla lekarzy zainteresowanych tematem, lekarzy specjalistów, pielęgniarek,
psychologów, fizjoterapeutów, kapelanów, opiekunów niemedycznych oraz wszystkich osób
zainteresowanych świadczeniem specjalistycznej opieki paliatywnej nad chorymi i ich
rodzinami.
Program kursu jest zgodny z wymogami rozporządzenia Min. Zdr. ws. świadczeń z zakresu
opieki paliatywnej kontraktowanych w NFZ. Zajęcia odbywać się będą w siedzibie
medycznego Centrum Kształcenia UJ, w Krakowie przy ul. Grzegórzeckiej 20. Program zajęć
obejmuje 40 godzin dydaktycznych.
Dodatkowe informacje o kursie:
Kierownik naukowy: Dr n. med. Iwona Filipczak-Bryniarska specjalista medycyny paliatywnej
Rekrutacja na kurs oraz szczegółowy program dostępne poprzez elektroniczny system
rejestracji dostępny na stronie internetowej http://www.mckp.uj.edu.pl/
Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu.
Organizator zastrzega sobie prawo zmian kolejności wykładów i odwołania szkolenia w/w
terminach.
DZIEŃ 1
Zajęcia teoretyczne:
1. Zagadnienia etyczne, opieka duchowa
2. Zagadnienia ogólne: definicja, geneza, organizacja, badanie chorego; skale sprawności
Karnofsky'ego i ECOG. Jakość życia i sposoby oceny jakości życia
3. Objawy związane ze skórą: odleżyny - profilaktyka, leczenie, owrzodzenia nowotworowe
4. Objawy: układ pokarmowy
5. Objawy: układ oddechowy, świąt
6. Zespół astenia/kacheksja/anoreksja

Zajęcia praktyczne:
1. Opatrunki przeciwodleżynowe i ich zastosowanie
DZIEŃ 2
Zajęcia teoretyczne:
1. Ból: mechanizmy, rodzaje, diagnostyka. Inwazyjne metody leczenia bólu
2. Stany naglące w medycynie paliatywnej
3. Podstawy komunikacji
4. Zespół wypalenia: objawy, zapobieganie
5. Zespół lękowy, depresyjny, inne zaburzenia
DZIEŃ 3
Zajęcia teoretyczne:
1. Diagnostyka onkologiczna, metody onkologiczne leczenia bólu
2. Postępowanie z chorym w ostatnich godzinach życia
3. Objawy związane z układem moczowym
4. Problem rodzinny - możliwości pomocy
5. Zaburzenia przystosowania do sytuacji kresu życia
6. Potrzeby i reakcje psychiczne chorych na sytuację kresu życia
7. Komunikacja z pacjentem i rodziną. Przekazywanie wiadomości o niepomyślnym
rokowaniu
Zajęcia praktyczne:
1. Trudne przypadku z dusznością, zaparciami, stanami nagłymi
DZIEŃ 4
Zajęcia teoretyczne:
1. Analgetyki: rodzaje, mechanizm działania leków, interakcje lekowe
2. Farmakoterapia bólu: ból neuropatyczny, ból kostny
Zajęcia praktyczne:
1. Zasady wypisywania leków. Trudne przypadku chorych z bólem
Marek Chrzanowski
Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego
31-531 Kraków, ul. Grzegórzecka 20
tel. 12-433-27-68, 12-433-27-61, fax. 12-429-22-13

CERTYFIKACJA Fundacji Rak’n’Roll – Wygraj życie
Fundacja Rak’n’Roll – Wygraj życie zainicjowała we wrześniu tego roku następny swój projekt
„Super HoSPA – certyfikowanie hospicjów przyjaznych pacjentom”. Akcję zainicjowano po to,
aby przełamywać stereotypy dotyczące chorób nowotworowych jako tych oznaczających
wyrok śmierci. Inicjatywa ma również na celu oswajanie z doświadczaniem terminalnego
etapu choroby nowotworowej. Oznacza on oczywiście perspektywę zbliżającej się śmierci,
tyle że w hospicjach z certyfikatem Super HoSPA ten etap choroby i życia pacjenta objęty jest
wszechstronną, profesjonalną i pełna empatii opieką. Program certyfikacji nadzoruje
Kapsyda, która odwiedza hospicja w całej Polsce, aby znaleźć i wyróżnić te rak'n'rollowe.
Działalność Fundacji z jednej strony skupia się na pomocy osobom już chorym na raka, a z

drugiej podejmuje próbę zmiany wizerunku tej choroby w szerszej społecznej świadomości.
Certyfikat otrzymało już Hospicjum w Pucku. Będę wdzięczna za informację, które jeszcze
Hospicjum było czy jest certyfikowane – Jola Stokłosa e-mail:stoklosa@hospicjum.org, tel.
601 739 344.

