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WALNE ZEBRANIE FHP
W dniu 31 maja 2014 r. odbędzie się w Krakowie przy ul. Fatimskiej 17 Walne
Zebranie Członków Forum Hospicjów Polskich. Zebranie poprzedzone zostanie wykładem
dotyczącym zgody pacjenta na objęcie go opieką hospicyjną, Po zebraniu zarząd zaprasza
na wspólną rozmowę o kondycji ruchu hospicyjnego po wejściu w życie ustawy o działalności
leczniczej. Więcej informacji w Liście Hospicyjnym nr 9.
Podczas Mszy Św. sprawowanej o godz. 11.30 Kapelan Forum Ks. Andrzej Dziedziul MIC
przekaże Hospicjom Kanonizacyjną Iskrę Miłosierdzia, otrzymaną dla Forum 30 marca 2014
r. podczas uroczystej Mszy Św. w Łagiewnikach. Ze względów organizacyjnych Zarząd prosi
o zgłoszenie udziału w ceremonii odebrania Iskry Miłosierdzia na adres:
stoklosa@hospicjum.org.
E-DOKUMENTACJA
Rzeczpospolita z 6 maja 2014 r. podaje informacje o tym, że Maciej Hamankiewicz, prezes
Naczelnej Izby Lekarskiej apeluje o przyspieszenie prac nad projektem przesuwającym
termin wejścia w życie przepisu zobowiązującego szpitale i przychodnie do prowadzenia
elektronicznej dokumentacji medycznej. Zacznie ono obowiązywać od 1 sierpnia 2014 r.
szpitale nie są gotowe, a minister zdrowia obiecał, że termin e-dokumentacji zostanie
przesuniety na 2017 r. Resort zdrowia przygotował założenia do noweli ustawy o prawach
pacjenta, która ma przy okazji przesunąć termin, ale ciągle nie trafił on do Sejmu.
HOSPICYJNE PUBLIKACJE
Klika informacji o wydawnictwach redagowanych przez Hospicja, które dotarły do Forum.
Pięknie dziękujemy za te cenne dary, które dołączamy do zbiorów ruchu hospicyjnego.
1. Wydawnictwa z okazji jubileuszy
Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Hospicjum im. Łukasza Ewangelisty w Cieszynie swoje
15 – lecie obchodziło w październiku 2013 r. Wydawnictwo mówi o początkach i bieżącej
pracy wolontaryjnego zespołu hospicyjnego, który przez piętnaście lat służy tym, którzy
odchodzą przed nami.
Hospicjum Królowej Apostołów w Radomiu w listopadzie 2013 roku obchodziło 10 – lecie. Z
tej okazji wydało „Album pamiątkowy 2003 – 2013”, zawierający wiele zdjęć obrazujących
dziesięcioletnią działalność.
Hospicjum św. Arnolda Janssena Stowarzyszenia Auxilium w Nysie obchodziło swoje
dwudziestolecie w kwietniu 2014 r. Publikacja przygotowana z okazji dwudziestoletniej
rocznicy istnienia Hospicjum zawiera szczegółowy rys historyczny, dzięki któremu można
poznać zmagania z realizacją hospicyjnej inicjatywy, w tym budowy hospicyjnego domu.
Bogato ilustrowana część dotycząca obecnej działalności opowiada o spełnianiu posługi
chorym oraz ich rodzinom.
Zarząd Forum pięknie dziękuje za przysłane publikacje jubileuszowe. Stanowią bardzo
cenną pomoc w przygotowywanej przez zarząd Forum informacji na temat obecnej kondycji
ruchu hospicyjnego.

2. Gościna w Sercu
Hospicjum Królowej Apostołów w Radomiu po 11 latach wznowiło w listopadzie 2013 r.
wydawanie pisma Polskiej Rodziny Hospicyjnej „Gościna w Sercu”. Pierwszy specjalny
numer ukazał się w listopadzie z okazji jubileuszu 10 lecia Hospicjum królowej Apostołów,
drugi wiosenny w kwietniu 2014. Redaktorem Naczelnym pisma jest ks. Marek Kujawski
SAC, członkowie redakcji: Anna Szostek i Maria Cygan. Kontakt do redakcji
adres: Hospicjum Królowej Apostołów, ul. Wiejska 2, 26-600 Radom,
e-mai:goscinawsercu@wp.pl
tel. 48 360 48 54, kom. 605 980 214, nr konta: 82
nr. Konta: 82 1240 3259 1111 0010 1508 0515, tytułem „Gościna w Sercu
Redaktorzy zapraszają do dzielenia się doświadczeniem, wiedzą, mądrością a szczególnie
dobrocią serca. Zwracają się do wszystkich Wspólnot Hospicyjnych do wybrania z pośród
siebie osoby, która będzie stałym korespondentem „Gościny w Sercu” i będzie przekazywała
redakcji najistotniejsze informacje, z którymi jej Wspólnota pragnie się podzielić z całą
Rodziną Hospicyjną.
WARTO PRZECZYTAĆ
W dwumiesięczniku dla chorych „WSTAŃ” nr 2/2014 wydawanym przez Wyższe Seminarium
Misyjne Zgromadzenia Księży najświętszego Serca jezusowego (Księża Sercanie) w
Stanikach zostały zamieszczone
 słowa Ojca Świętego Franciszka o nadziei,
 rozmowa ks. Adama Weredy z ks. Janem Kaczkowskim „Glejak … i jest pięknie”,
 rozmowa Ewy Stadtmüler z Mama Danielka będącego pod opieką Hospicjum
Dziecięcego „Alma Spei” w Krakowie,
 artykuł lek.med. Moniki Cieplińskiej-Gostek „Dziecko w walce z rakiem”.
AKTA PRAWNE
Dz.U. 2014 poz. 183 Ustawa z 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz
niektórych innych ustaw.
Dz.U. 2014 poz. 498 Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia
zbiórek publicznych
Dz.U. 2014 poz. 559 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o
świadczeniach rodzinnych
Dz.U. 2014 poz. 570 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2014 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie środków spożywczych specjalnego
przeznaczenia żywieniowego
Dz.U. 2014 poz. 584 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6
maja 2014 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej
platformy usług administracji publicznej
Dz.U. 2014 poz. 590 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 maja 2014
r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania pism w formie
dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz
udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych

