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Kraków 14 kwietnia 2014 r.

KRS 0000289910, Regon 120599343, NIP 6783047971
Konto: Bank Pekao S.A. Nr 97 1240 1431 1111 0010 1863 8924
Adres do przekazania informacji, którą chcemy się podzielić z innymi Hospicjami:
Zarząd FHP ul. Fatimska 17, 31-831 Kraków, tel/fax 12 641 46 59,
e-mail: zarzad@hospicjum.org
Niech Pan oświeci wszystkich, którzy są blisko chorych, niech ich umacnia, by trwali w
pełnieniu różnych zadań, w różnych zakresach odpowiedzialności.
Niechaj Maryja, Matka Chrystusa, towarzyszy wszystkim w trudnych chwilach bólu i choroby,
aby ludzkie cierpienie mogło być włączone w zbawcze misterium Chrystusowego krzyża.
Jan Paweł II „Towarzyszyć choremu aż do końca”

Życzenia radosnych,
pełnych pokoju Świat Wielkanocnych,
Ludziom Hospicjum
spełniającym zadania przekazane przez bł. Jana Pawła II
składa

Zarząd FHP

Formacyjne Spotkanie w DOMU MATKI
Na kolejne formacyjne Spotkanie w DOMU MATKI zaprasza ks. Marek Kujawski SAC.
Spotkanie odbędzie się w warmińskim Sanktuarium w Gietrzwałdzie w dniach 1-3 maja
2014r. w Archidiecezjalnym Domu Rekolekcyjnym. Konferencje w czasie Spotkania będzie
głosił ks. Feliks Folejewski SAC. Zawiązując WSPÓLNOTĘ, przybyli będą starali się zgłębić
zagadnienie obecności w środowisku domowym osoby chorej od strony świadectwa, jakie w
posłudze dajemy o Jezusie naszym Panu. Soborowy dekret o apostolstwie ludzi świeckich
jest wciąż aktualny a jego wytyczne dla hospicjantów posługujących w sferze ludzkiego bólu,
cierpienia i kresu ziemskiego życia, są ciągle do spełnienia.
Miejsce spotkania: Gietrzwałd ul. Klasztorna 2/ dojazd z Olsztyna PKP i PKS / 18km /.
Koszt pobytu – 140 zł/ zakwaterowanie, wyżywienie, materiały formacyjne /.
Czas zgłoszeń uczestnictwa do dnia 29 kwietnia 2014 r. na adres :
hospes@hospicjum.radom.pl lub tel. 048.366.81.44 ; 0667980213
Konsultacje
Otrzymaliśmy prośbę o konsultację zamieszczonego na stronie Ministerstwa Zdrowia
w Biuletynie Informacji Publicznej projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Bardzo
prosimy o nadsyłanie ewentualnych uwag do 30 kwietnia 2014 na adres:
stoklosa@hospicjum.org

Zamach na 1% - Ministerstwo Finansów kończy prace nad elektronicznym systemem, który
ma nam ułatwić rozliczanie się z urzędem skarbowym. Już w maju 2015 r. urzędy skarbowe
mają wstępnie wypełniać za nas deklaracje podatkowe. Jeżeli ktoś chce ofiarować 1%
organizacji ngo będzie musiał dokonać korekty i przesłać ją drogą mailowa z podpisem
elektronicznym. Wiadomo, że 30% Polaków nie korzysta z sieci internetowej, a w grupie
seniorów użytkowanie Internetu zgłasza tylko 20%. Konieczność robienia korekty tylko dla
odpisów 1% może spowodować, że Polacy przestaną go przeznaczać na działalność
organizacji ngo. Źródło: Dziennik Polski 12 kwietnia 2014 r. str A8. Więcej:
http://natemat.pl/98033,bedzie-trudniej-przekazac-1-procent-organizacje-pozarzadowekrytykuja-rzadowy-projekt
Warto przeczytać – Obdarowani 1% musza się podzielić z fiskusem Dziennik Gazeta
Prawna nr 71 z 11-13 kwietnia 2014.
Strategia Walki z Rakiem w Polsce
W Rynku Zdrowia ukazała się informacja o zawieszeniu na stronie www.walkazrakiem.pl
Strategii Walki z Rakiem w Polsce: pierwsza wersja dokumentu do konsultacji. Społeczne
konsultacje trwają do 25 maja 2014. Na zebraniu 19 moglibyśmy ewentualnie ustalić uwagi
Forum. Dokument liczy 133 stron. Z interesujących nas informacji to str. 105 V. Jakość życia
w trakcie i po leczeniu. Str. 113 Cel.30: Poprawa opieki nad pacjentem i jego rodziną
w terminowym stadium choroby nowotworowej, str. 114 działanie 30.1. Rozwój sieci
ośrodków opieki paliatywnej oraz działanie 30.2. Zwiększenie roli opieki domowej
i hospicyjnej. Str. 115 działanie 30.3. Walka z Bólem i Działanie 20.4. Rozwój wolontariatu w
opiece nad osobami przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi. Ciekawa jest również sprawa
Monitorowania wdrożenia Strategii (str. 117), w której na str. 124 V. Jakość życia w trakcie i
po leczeniu znajdują się między innymi wskaźniki: odsetek pacjentów korzystających w fazie
terminalnym choroby z opieki domowej, odsetek pacjentów zawodowo czynnych
powracających, po zakończeniu leczenia do poprzedniego miejsca pracy, zużycie leków
opioidowych per capita, liczba łóżek opieki paliatywnej i hospicyjnej w poszczególnych
województwach, wydatki NFZ na opiekę paliatywną i hospicyjną per capita w
poszczególnych województwach.
Dokument został opracowywany zgodnie z listem intencyjnym podpisanym przez:
Polskie Towarzystwo Onkologiczne, Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej, Polskie
Towarzystwo Patologów, Polską Unię Onkologii i Polską Koalicję Pacjentów Onkologicznych
oraz Kolegium Lekarzy Rodzinnych i Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej. Inicjatorem
projektu jest prof. Jacek Jassem, a prace koordynuje firma doradcza PwC. W skład Rady
Projektu strategii wchodzą również delegowani pracownicy Ministerstwa Zdrowia i NFZ.
Prace nad zmianą ustawy samorządowej.
W Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji zostały przygotowane założenia do zmiany ustawy
samorządowej, które zostały przyjęte przez rząd. Jedno z założeń dotyczy zmiany w
organizacji pomocy społecznej. Zakłada się, że obowiązki instytucji pomocy społecznej
będzie mogła zrealizować organizacja III sektora, prywatna firma czy kilka gmin sąsiedzkich
działających razem. Źródło: Dziennik Gazeta Prawna nr 70 z 120 kwietnia 2014 r.
Walne Zebranie Forum Hospicjów Polskich
Walne Zebranie Członków Forum Hospicjów Polskich odbędzie się w sobotę 31 maja 2014 r.
w Krakowie. Poprzedzone zostanie trzygodzinna konferencją dotycząca problemów
prawnych w opiece hospicyjnej. Na zakończenie Mszy Św., przed błogosławieństwem, Ks.
Andrzej Dziedziul wręczy przybyłym Hospicjom święcę z Iskra Miłosierdzia z Łagiewnik.
Zaproszenie wraz z programem dotrze do Hospicjów po Świętach Wielkanocnych.
Spotkanie Formacyjno – Szkoleniowe w Licheniu. Tematem wiodącym będzie:
„Bezinteresowność – czy jest możliwa we współczesnym świecie ?”. Będą dwa wykłady

wiodące oraz warsztaty dyskusyjne na temat np. wychowania młodego pokolenia ku pomocy
drugiemu człowiekowi, doświadczenia hospicyjne z udziałem w posłudze seniorów,
przykłady bezinteresowności pracowników hospicyjnych i inne, które wymyślimy. Odbędą się
również warsztaty dla koordynatorów wolontariatu hospicyjnego z certyfikatem.
Ustawa o zbiórkach publicznych – czekamy na ukazanie się w Dzienniku Ustaw nowej
ustawy, która diametralnie zmienia sprawę prowadzenia zbiórek. Zmiany dotyczą nie tylko
zgłaszania zbiórki na portalu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, ale również sprawozdań
ze zbiórki (w załączeniu pismo z Ministerstwa).
Opieka Paliatywna 2014 - Iza Kaptacz przesłała informacje z debaty odbytej w Warszawie
na konferencji „Opieka Paliatywna 2014”, dotyczącej finansowania opieki paliatywnej i
hospicyjnej. Informacja w załączeniu.
Prawo
 Dz.U.2013, poz. 1678 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 6 grudnia 2013 r. w
sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia
naprawy.
 Dz.U. 2014, poz. 107 – Rozporządzenie ministra środowiska z 13 stycznia 2014 r. w
sprawie dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie zakaźnych odpadów
medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych.
 Dz.U. 2014, poz. 208 – Ustawa z 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks
pracy.
 Dz.U.2014, poz. 223 – ustawa z 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw – wchodzi 22
marca 2014
 Dz.U. 2014, poz. 283 – Obwieszczenie przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i
telewizji z 22 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie trybu postępowania
związanego z nieodpłatnym informowaniem w programach jednostek publicznych
radiofonii i telewizji o prowadzonych przez organizacje pożytku publicznego
nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.
 Dz.U. 2014, poz. 319 – Obwieszczenie ministra zdrowia z 23 grudnia 2013 r. w
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie
recept lekarskich.
 Dz.U. 2014, poz. 325 – Obwieszczenie ministra zdrowia z 6 grudnia 2013 r. w
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie
szczegółowych danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących
działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach
dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru.
 Dz.U. 2014, poz. 401 – Rozporządzenie Ministra Finansów z 21 marca 2014 r. w
sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych
dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych.
 Dz.U. 2014, poz. 423 - Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo
zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.
 Dz.U. 2014, poz. 473 – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 9 kwietnia 2014 r. w
sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki
zdrowotnej. Dotyczy sprawozdania przekazywanego przez prezesa NFZ ministrowi
zdrowia.
 Dz.U. 2014, poz. 474 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 23 grudnia 2013 r. w
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie
stażu podyplomowego lekarza i dentysty.
Weszły w życie:





Dz.U. 2013, poz. 436 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 15 marca 2013 r. w
sprawie Wzoru wniosku o przekazanie raportu z udostępniania danych
przetwarzanych w Systemie Informacji Medycznej.
Dz.U. 2013, poz. 516 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 19 kwietnia 2013 r. w
sprawie minimalnej funkcjonalności dla systemów teleinformatycznych
umożliwiających realizacje usług związanych z prowadzeniem przez
świadczeniodawców list oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego
(wchodzi w życie par. 2, ust. 1, pkt 8)

