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Gratulacje
Ks. Prałat Józef Dobosz - Prezes Hospicjum Domowego im. Jana Pawła II w Dębicy,
proboszcz Parafii pw. Miłosierdzia Bożego, kapelan Rycerzy Kolumba diecezji tarnowskiej
został odznaczony Orderem św. Stanisława. Order został ustanowiony przez Króla Stanisława
Augusta jest najważniejszym po Orderze Orła Białego i nadawany jest przez Bractwo Orderu
św. Stanisława osobom zasłużonym dla Boga i Ojczyzny. Hospicjum Dębickie zostało
zawiązane dziesięć lat temu przy Parafii Miłosierdzia Bożego w Dębicy przy bardzo dużym
zaangażowaniu Księdza Proboszcza. Ks. Proboszcz Józef Dobosz wraz z grupą parafian.
powołali 31 sierpnia 2006 roku stowarzyszenie. Prezesem Zarządu został Ks. Prałat Józef
Dobosz, a wiceprezesem Pani Krystyna Wolska. Hospicjum Dębickie prowadzi posługę
w duchu działalności charytatywno - opiekuńczej Kościoła Katolickiego, opartą na
bezinteresownej pracy swoich członków i wolontariuszy. Działają w nim zarówno osoby z
przygotowaniem medycznym (lekarze, pielęgniarki, farmaceutka), jak i niemedycznym
(kapłan, księgowa, oraz inne osoby różnych zawodów i w różnym wieku). Składamy Księdzu
Proboszczowi gorące gratulacje z okazji otrzymania Orderu św. Stanisława. (Źródło:
Niedziela Nr 23, 4.06.2017)
Wmurowanie kamienia węgielnego pod Hospicjum w Kutnie.
W piątek 9 czerwca 2017 r. Stowarzyszenie Hospicjum Kutnowskie przeżywa wieli
dzień. Trwające od wielu lat starania budowy stacjonarnego Hospicjum w Kutnie, rozpoczęte
przez Prezesa Stowarzyszenia Katarzynę Kowalewską zostały pomyślnie zakończone.
Uroczystą Mszą Świętą, sprawowaną przez JE Ks. Biskupa Andrzeja F.Dziubę w Kościele
p.w. św. Wawrzyńca rozpocznie się ceremonia wmurowania kamienia węgielnego pod
powstający dom hospicyjny. Jest to święto całej rodziny hospicyjnej w Kutnie. Otaczamy
modlitwa powstające dzieło i życzymy mocy oraz wszelkich Łask.
Najlepsze Życzenia
10 czerwca 2017 Podlaskie Hospicjum Onkologiczne obchodzi 5 Urodziny Hospicjum
Domowego pw. Proroka Eliasza. Składamy gorące życzenia. Wszystkiego Najlepszego.
Sprawozdanie z Walne Zebrania Forum Hospicjów Polskich
W sobotę 3 czerwca obradowało na Walnym Zebraniu 21 przedstawicieli z 16 Hospicjów
- członków Forum Hospicjów Polskich.
Na wstępie zebrania uczestnicy uczcili minutą ciszy Tych co w ostatnim roku odeszli z
grona hospicjantów:
 3 marca 2016 roku odeszła Pani Krystyna Tykwińska wieloletnia Wolontariuszka
Stowarzyszenia Hospicjum św. Kamila w Bielsku Białej.



28 marca 2016 roku, w drugi dzień Świat Wielkanocnych, zmarł Ksiądz Jan
Kaczkowski w wieku 38 lat. Współtwórca i dyrektor Puckiego Hospicjum im. Ojca
Pio. Budowniczy Hospicjum Stacjonarnego w Pucku.
 17 maja 2016 r. zmarła Eleonora Grajczyk założycielka i wieloletni prezes Hospicjum
Królowej Pokoju w Tarnowskich Górach, Członek Komisji Rewizyjnej
Ogólnopolskiego Forum Ruchu Hospicyjnego w latach dwutysięcznych.
 23 września 2016 r. w wspomnienie św. Ojca Pio odeszła Ewa Bodek długoletni
Członek Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza” w Krakowie,
Członek Zarządu w latach 1991 – 2003, Koordynator Wolontariatu członek Zakonu
Rycerskiego i Szpitalniczego św. Łazarza z Jerozolimy.
 30 listopada odeszła do Pana dr Irena Michońska, współzałożycielka i Prezes
Stowarzyszenia "Hospicjum Domowe w Mielcu" w latach 2004-2012 w następnych
latach wiceprezes Stowarzyszenia.
Forum Hospicjów Polskich skupi 54 stowarzyszenia oraz 9 przyjaciół – hospicja świeckie i
kościelne.
Działalność Forum jest finansowana ze składek członków oraz darów osób fizycznych
i prawnych. Składka członkowska wynosi 400 złotych rocznie.
Zarząd w swoim sprawozdaniu z działalności za rok 2016 i sprawozdaniu finansowym,
przyjętych przez Walne Zebranie, przedstawił między innymi informacje o pracach, które
były wykonywane w 2016 roku oraz stanie finansowym Forum. Poniżej garść informacji.
W 2016 roku zostały zorganizowane następujące spotkania szkoleniowe i konferencje:
 Organizacja szkolenia „Zmiany przepisów ustawy o rachunkowości a zakończenie
roku obrotowego w hospicjach prowadzonych przez stowarzyszenia” 25 stycznia
2016 r. w Krakowie.
 Organizacja szkolenia „Skutki prawne nowelizacji ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie dla Hospicjów prowadzonych przez stowarzyszenia
i fundacje 29 lutego 2016 r. w Krakowie
 Współorganizacja wraz z TPCH Hospicjum im. św. Łazarza Sympozjum „Opieka
hospicyjna – wybrane zagadnienia” dla przedstawicieli zespołów hospicyjnych:
lekarzy, pielęgniarek, psychologów, rehabilitantów, pracowników socjalnych
i wolontariuszy, 16 marca 2016 r., Akademia Ignatianum ul. Kopernika 26
w Krakowie
 18 grudnia 2016 r. odbyło się spotkanie dyskusyjne na temat kondycji oraz problemów
związanych z powadzeniem opieki hospicyjnej.
W ramach spotkań szkoleniowo – formacyjne Ks. Kapelan Forum Hospicjów Polskich
wraz z Archidiecezjalnym Zespołem Domowej Opieki Paliatywnej zaprosił Hospicja na
Konferencje poświęconą duchowości hospicyjnej „Wokół Encykliki Łaudato si”, która odbyła
się w dniach 30.09. - 02.10.2016 r. w Ośrodku Konferencyjnym Archidiecezji Warszawskiej
przy Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Tradycyjny Opłatek
Hospicyjny w 2016 roku odbył się w Krakowie 18 grudnia 2016 r. w Domu Hospicjum św.
Łazarza w Krakowie. Podczas spotkania opłatkowego Kapelan Forum ks. Władysław Duda
ogłosił rok 2017 Rokiem Wolontariatu Hospicyjnego. W opłatku uczestniczyli
przedstawiciele z 33 hospicjów w Polsce.
W roku sprawozdawczym redagowano materiały informacyjne:
 Przygotowany materiał do dyskusji na spotkanie przedstawicieli Hospicjów w Polsce
odbywające się 17 maja 2016 r. służył również do dyskusji prowadzonych 2
października w Warszawie oraz 18 października w Chorzowie.
 Przygotowano i rozesłano do Hospicjów w październiku 2016 roku ankietę mającą
za zadanie odpowiedzieć na pytanie jaki jest stan Hospicjów w 2016 roku.



W ramach kontaktów z hospicjami przekazano pocztą mailową 31 numerów listów
informacyjnych „List Hospicyjny”.

Prowadzono również konsultacje istotnych dla środowiska hospicyjno-paliatywnego
aktów prawnych oraz konsultowano projekty. 4 lutego 2016 r. przedstawiciele Forum byli na
spotkaniu z Ministrem Zdrowia dr Radziwiłłem. Podczas spotkania poruszono między innymi
sprawy związane z finansowaniem opieki paliatywno – hospicyjnej, braku lekarzy
zainteresowanych specjalizacjami z medycyny paliatywnej, zapłaty za dzień przyjęcia do
hospicjum i dzień zgonu chorego, zniesienia limitów przyjęć chorych do opieki paliatywnej i
hospicyjnej. W maju konsultowano na wspólnym zebraniu przedstawicieli hospicjów projekt
rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w
postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
skierowany do konsultacji społecznych. Projekt został przedyskutowany. Sporządzony zapis
propozycji zmian w projekcie przesłano do Ministerstwa Zdrowia. W czerwcu konsultowano
przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie zaleceń
dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców (Dz. U. z 2015 r., poz.
1126). W październiku 2016 r. opiniowano projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie
Nr 54/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 czerwca 2016 r. w
sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka paliatywna i
hospicyjna.
Następnie zebrani zaakceptowali przedstawiony program działania Forum od 1 lipca do
31 grudnia 2017 roku:
ZEBRANIE prezesów i przewodniczących 1 lipca 2017 r. w Krakowie przed rozpoczęciem
Zjazdu Hospicjów Żonkilowych, godz. 11.00
WARSZTATY dla Koordynatorów Wolontariuszy 25 – 27 sierpnia 2017, podczas których
planowane są planowane sesje w kilku punktach związanych z Bratem Albertem (np. Kościół
Ecce Homo, Bazylika Ojców Franciszkanów, wyjazd do Igołomii, spacer po Kazimierzu –
pierwsze przytulisko, a na zakończenie spacer pomiędzy Sanktuariami św. Jana Pawła II i
Miłosierdzia Bożego.
OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA „Patriota, Społecznik, Artysta - Święty Brat Albert
Chmielowski Patron roku 2017” w Sejmie Rzeczypospolitej 5 października 2017 r. godz.
15.00 z wykładami: „Praca codzienna z obowiązków stanu wynikająca może mieć wartość
modlitwy, cnoty i przykładu - rozumienie patriotyzmu św. Brata Alberta”, „Powinno się być
dobrym jak chleb – rewolucyjne pojmowanie miłości bliźniego przez św. Brata Alberta,
„Rozbić naczynie, zapach się rozejdzie - sztuka w służbie bliźniemu św. Brata Alberta”
KONFERENCJA „Duchowość Hospicyjna” 6 – 7 październik 2017 r. Ośrodek
Rekolekcyjny Archidiecezji Warszawskiej „Dobre Miejsce” przy UKSW, w Lasku
Bielańskim w Warszawie. W programie „Strony integralnej higieny umysłu”,
„Kontemplacyjny styl życia”, „Śmierć w dokumentach pierwszych Ojców Kościoła” oraz
Spotkanie z Krzysztofem Zanussim – reżyserem filmu zrealizowanego na podstawie
dramatu Karola Wojtyły „ Brat Naszego Boga” wraz z projekcją filmu „Brat Naszego Boga”
i koncertem jazzowym w podziemiach Kościoła Kamedułów w Laski Bielańskim.
KONFERENCJA „Wolontariat hospicyjny” dla wolontariuszy 15-16 grudnia 2017 r. w
Krakowie, podczas której w piątek 15 grudnia w Hospicjum św. Łazarza o godz. 17.00
odbędzie się spotkanie wspomnieniowe „U źródeł ruchu hospicyjnego – w 25 rocznicę
rejestracji OFRH przez Duszpasterza Hospicjum przy KEP Ks. E.Dutkiewicza SAC” oraz o
godz. 19.00 Msza Św. za Tych co odeszli przed nami, w sobotę spotkania rozpoczną się o
godz. 9.00 Mszą Św. u Sióstr Albertynek, po której zaplanowane jest o godz. 11.00
seminarium „Wolontariusz hospicyjny w świecie współczesnym”.

PROMOCJA ruchu hospicyjnego – wydanie zeszytu o ruchu na spotkanie sejmowe, wydanie
materiałów o wolontariacie hospicyjnym, folder o ruchu hospicyjnym.
Po Walnym Zebraniu uczestnicy spotkania przeprowadzili dyskusję na temat: Czym
ma się zajmować Forum w roku 2017 i 2018. Za podstawowe zadanie uznano formację
hospicyjną.
Następnie zwrócono uwagę na sprawę braku informacji o nowopowstających
pozarządowych organizacjach prowadzących hospicyjną opiekę domową czy stacjonarną.
Zastanawiano się także jak należy działać, aby wzorem lat dziewięćdziesiątych wzrosła liczba
hospicjów. Kolejnym tematem były zapisy zawarte w dezyderacie nr 5 Komisji Polityki
Senioralnej do Ministra Zdrowia w sprawie opieki paliatywnej i hospicyjnej mówiące że:
Opieka paliatywna ma za zadanie zaspokojenie potrzeb chorego w każdym miejscu, w którym
się znajduje, a więc: w domu, szpitalu, domu opieki czy innym ośrodku zapewniającym
całodobowy pobyt. W każdym z tych miejsc powinny być wdrożone podstawowe elementy
opieki paliatywnej zanim pacjent trafi do specjalistycznej opieki paliatywnej
W Dezyderacie zostały również zapisane postulaty dotyczące:
1. Wprowadzenia skoordynowanego modelu opieki paliatywnej definiującego zasady
współpracy jednostek świadczących te opiekę ze świadczeniodawcami podstawowej
opieki zdrowotnej, opieki długoterminowej i jednostkami pomocy społecznej.
Umożliwi to zachowanie ciągłości opieki w przypadku długotrwałej stabilizacji stanu
chorego, jednocześnie na racjonalizacje kosztów.
2. Rozwoju świadczeń ambulatoryjnych realizowanych przez Poradnię Medycyny
Paliatywnej; zapewniają one wczesną diagnostykę i terapię chorych, którzy powinni
być objęci opieką paliatywną, a obecnie dostępność do tej formy opieki jest bardzo
ograniczona, co jest nieuzasadnione wobec jej efektywności kosztowej.
W wyniku prowadzonej dyskusji zastanawiano się nad planem rozwoju opieki hospicyjnej.
I pracami nad modelem projektu opieki paliatywnej i hospicyjnej dla seniorów.
Kończąc zebranie uznano, że kolejne spotkania dyskusyjne poszerzone o kolejne
problemy będą przeprowadzone w sobotę 1 lipca 2017 r. w Krakowie przed Zjazdem
Hospicjów Żonkilowych oraz w Warszawie w sobotę 7 października 2017 r. podczas
Konferencji Duchowość Hospicyjna.

