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GRATULACJE
1. Nowi konsultanci
Konsultant Krajowy
W imieniu Wszystkich Hospicjów składamy gorące gratulacje Pani dr Wiesławie
Pokropskiej jednej z organizatorów Hospicjum Elbląskiego, która została powołana na
stanowisko Konsultanta Krajowego z dziedziny Medycyny Paliatywnej. Cieszymy się bardzo,
że Konsultantem została wybrana lekarka związana od lat z ruchem hospicyjnym io z całego
serca gratulujemy.
Na stronie Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich można przeczytać kilka zdań o Jej
działalności „Od kiedy włączyła się w ruch hospicyjny medycyna paliatywna, opieka nad
terminalnie chorymi stała się jej powołaniem lekarskim. Obecnie jest dyrektorem Hospicjum
Elbląskiego im. dr Aleksandry Gabrysiak.
W 2001 r. minister zdrowia powierzył jej pełnienie obowiązków specjalisty w dziedzinie
medycyny paliatywnej, zaś w styczniu 2002 r. wojewoda warmińsko-mazurski mianował
ją specjalistą wojewódzkim w dziedzinie medycyny paliatywnej.
-Jest lekarzem wszechstronnie wyszkolonym w opiece paliatywnej. Odbyła staż zagraniczny
w Hospicjum św. Krzysztofa w Londynie i szlachetne idee tej światowej kolebki hospicyjnej
przeniosła do Hospicjum św. Jerzego. Uczestniczyła w wielu kursach, sympozjach i zjazdach
w Polsce i za granicą. Sprawowała opiekę nad kilkuset pacjentami terminalnie chorymi
na oddziale stacjonarnym hospicjum i w domu chorego.
Miała spotkanie z prezesem NFZ - który zaproponował przygotowanie propozycji włączenia
opieki hospicyjnej do pakietu onkologicznego. Osoby mające kompetencje i doświadczenie
proszone są o propozycje.”
Adres korespondencyjny:
Hospicjum Elbląskie im. dr Aleksandry Gabrysiak
ul. Toruńska 17B
82-300 Elbląg
tel./fax. (55) 232 91 63
e-mail: dyrektor@ehospicjum.pl
Konsultant Wojewódzki
Równie serdecznie gratulujemy dr Iwonie Sitarskiej z Zespołu Domowej Opieki Hospicyjnej
Caritas Archidiecezji Łódzkiej która została obdarzona funkcją Konsultanta Wojewódzkiego
w Łodzi. Dr Sitarska od wielu lat prowadzi Zespół Domowego Hospicjum i Poradni
Medycyny. Jest jedną z lekarek, które swoje życie poświęciła chorym, będącym w ostatnim

okresie życia. Zaangażowana w ruch hospicyjny brała udział w licznych zjazdach oraz
wygłaszała referaty na organizowanych przez ruch sympozjach i konferencjach.
Adres korespondencyjny
Zespół Domowej Opieki Hospicyjnej Caritas Archidiecezji Łódzkiej
91-473 Łódź, ul. Zgierska 121
tel./faks: (+48 42) 636 24 08
e-mail:hospicjum.caritas@toya.net.pl

2. Nagrody
Tegoroczną Nagrodę im. Błogosławionego ks. Emila Szramka otrzymały dr Maria
Gross i Teresa Trzeciak założycielki i wieloletnie członkinie Hospicjum im. Franciszka w
Katowicach. Nagroda im. Błogosławionego ks. Emila Szramka przyznawana od 2009 r.
osobie odznaczającej się znaczącą działalnością na rzecz dzisiejszych Katowic w dziedzinach
bliskich błogosławionemu tj. działalność charytatywną, edukację, integrację społeczną,
ekumenizm, biblioznawstwo, sztukę, piśmiennictwo, muzykę. Dr Maria Gross, anestezjolog
towarzyszy umierającym na nowotwory od 27 lat. Teresa Trzeciak ekonomista jako
wolontariusz niemedyczny była koordynatorem wszystkich działań hospicjum oraz jego
wieloletnim prezesem. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w poniedziałek 8 grudnia w
kościele Niepokalanego Poczęcia NMP w Katowicach. Odpustowej Mszy św. przewodniczył
abp senior Damian Zimoń. On także wręczył laureatkom wyróżnienia.
Laureatkom wszystkie Hospicja składają gorące gratulacje oraz wyrażają uznanie za ich
wieloletnią posługę hospicyjną.

WSZYSTKIM OBDARZONYM FUNKJAMI I NAGRODAMI ŚPIEWAMY
Plurimos annos plurimos
Plurimos annos plurimos
Annos annos plurimos.

OPŁATEK HOSPICYJNY
Komunikat II
Ks. Dyrektor Władysław Duda wraz z Archidiecezjalnym Zespołem Domowej Opieki
Paliatywnej bardzo gorąco prosi o przesłanie do dnia 23 grudnia 2014 r. zgłoszeń
uczestnictwa w Opłatku Hospicyjnym, którego gościem honorowym będzie Jego Eminencja
Ks. Kardynał Kazimierz Nucz Metropolita Archidiecezji Warszawskiej.
W programie:
godz. 11.00 Msza Św. sprawowana przez Jego Eminencję Ks.Kardynała Kazimierza Nycza
wraz z kapelanami hospicyjnymi
godz. 12.00 Składanie Życzeń i Kolędowanie
godz. 13.00 Posiłek
Miejsce: Kościół św. Zygmunta, pl. Konfederacji 55, Warszawa

Przesłanie zgłoszeń: Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie do dnia 23
grudnia 2014 r. udziału w opłatku z podaniem liczby osób. Zgłoszenia prosimy kierować na
adres: azdop.wawa@wp.pl, tel. 22 663 99 40.
Uczestnictwo w Spotkaniu Opłatkowym jest nieodpłatne, koszt dojazdu we własnym
zakresie.
**************************************************

Życzenia
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia serdeczne życzenia
zdrowia, pokoju, pomyślności oraz opieki Narodzonego Jezusa
Wszystkim Ludziom Dobrej Woli
zaangażowanym w realizację idei hospicyjnej
Zarząd
Forum Hospicjów Polskich

