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Hospicja
Od listopada 2014 r. ukazują się w prasie informacje o trudnościach finansowych
hospicjów stacjonarnych i oddziałów medycyny paliatywnej. Rozpoczęła je w dniu
15 listopada 2014 roku Gazeta Wyborcza, która zamieściła rozmowę z Ordynatorem Oddziału
Medycyny Paliatywnej UJCM dr Iwoną Bryniarską, rozważającą konieczność zamknięcia
oddziału. Od kilku tygodni trwała również akcja wpisania hospicjów w pakiet onkologiczny
poprzez zlikwidowanie limitów na opiekę paliatywna i hospicyjna i płacenie za liczbę realnie
wykonanych wizyt i osobodni (Rzeczpospolita 3.XII.2014 r.). Nie doszło do przyjęcia
powyższej propozycji. Ministerstwo Zdrowia wyjasniało, że pakiet onkologiczny jest
dla innych chorych niż w hospicyjnych. Prezes NFZ zaznaczał, że Fundusz co roku zwiększa
środki na opiekę paliatywna i hospicyjną, które służą zwiększaniu dostępności chorych
do opieki (zawieranie umów z nowymi podmiotami). Ministerstwo Zdrowia przekazało także
informację, że planuje przygotowanie pakietu przepisów dla hospicjów opieki paliatywnej,
które polepszą dostęp pacjentów do tej opieki (Rzeczpospolita 15.01.2015 r.). PAP/Rynek
Zdrowia zamieścił 9 lutego 2015 r. informacje o odpowiedzi Ministerstwa Zdrowia
na postulaty zgłaszane przez Porozumienie Hospicjów Dolnośląskich dotyczące zniesienia
limitowania świadczeń z zakresu opieki hospicyjnej i paliatywnej. Rzecznik Ministerstwa
Zdrowia Krzysztof Bąk w odpowiedzi podał, że Ministerstwo rozważy ewentualne
rozszerzenie pakietu onkologicznego o opiekę paliatywna i hospicyjną w 2016 r.
Od piątku 30 stycznia 2015 r. Fundacja Hospicyjna w Gdańsku prowadzi kampanię
pod hasłem „Hospicjum umiera”. Jej celem jest zwrócenie uwagi na problem, z jakimi
borykają się hospicja w całej Polsce. NFZ od kilku lat nie zmienia wyceny opieki hospicyjnej.
Hospicja stacjonarne otrzymują za osobodzień ok. 200 zł, a realny koszy to ok. 370 zł.
W Hospicjum domowym osobodzień jest wyceniany na ok. 40 zł, a w wielu hospicjach koszt
ten waha się od 70 – 80 zł. Dodatkowe fundusze hospicja zbierają apelując o 1%, organizując
akcje, kwesty, bale charytatywne, Pola Nadziei.

W piątek 20 lutego 2015 r. po szkoleniu na temat sporządzania CIT 8 odbędzie się
posiedzenie Zarządu Forum Hospicjów Polskich. W imieniu Zarządu mam ogromną prośbę
o przekazanie na adres: stoklosa@hospicjum.org informacji o ewentualnych kłopotach, które
będą utrudniały działalność hospicjum w 2015 r. oraz o projekcie Ministerstwa Zdrowia
na temat nielimitowanego świadczenia opieki paliatywnej i hospicyjnej. Z góry dziękuję
za przesłane wiadomości – Jola Stokłosa.

Rok 2015
•

•

został przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszony Rokiem Jana Pawła II. W tym
roku przypada 10 rocznica śmierci Ojca Świętego. W tym roku 30 listopada obchodzić
będziemy 35 lecie ogłoszenie Encykliki Dives in misericordia (Bogaty
w Miłosierdziu) a 25 marca 20 - lecie ogłoszenia Encykliki Evangelium Vitae.
został ogłoszony przez Ojca Świętego Franciszka Rokiem Życia Konsekrowanego,
obchodzonego pod hasłem: „Ewangelia, proroctwo, nadzieja – życie konsekrowane

•
•

w Kościele dzisiaj”. Rok ten rozpoczął się w pierwszą niedzielę Adwentu 2014 roku,
a zakończy się 2 lutego 2016 roku.
w tym roku przypada 10 rocznica śmierci Dame Cicely Saunders.
Jest rokiem walki z bólem neuropatycznym. Europejska Federacja Międzynarodowego
Towarzystwa Badania Bólu EFIC przypomina, że rok 2015 jest czasem światowej
walki z bólem neuropatycznym
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Dz.U. 2015 poz. 28 Ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo
farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U. 2015 poz. 57 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2014 r.
w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów
podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego
od osób prawnych.
Dz.U. 2015 poz. 93 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12
grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra
Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy
osoby niepełnosprawnej.
Dz.U. 2015 poz. 110 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2015 r.
w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane na składowisku odpadów
w sposób nieselektywny.
Dz.U. 2015 poz. 111 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy
o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
Dz.U. 2015 poz. 112 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 stycznia 2015 r.
w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego recykling oraz wzoru
zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku.
Dz.U. 2015 poz. 114 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy
o świadczeniach rodzinnych.
Dz.U. 2015 poz. 121 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie
ubezpieczeń społecznych.
Dz.U. 2015 poz. 122 Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o odpadach
oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U. 2015 poz. 126 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy
o konsultantach w ochronie zdrowia.
Dz.U. 2015 poz. 139 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
Dz.U. 2015 poz. 164 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 stycznia 2015 r.
w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych
od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób
fizycznych.
Dz.U. 2015 poz. 178 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2015 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie
szpitalnego oddziału ratunkowego.

•

Dz.U. 2015 poz. 192 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych
zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących
pracowników.

