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ŻAL
W 26 czerwca 2017 r., po długiej chorobie zmarła Pielęgniarka Hospicjum św. Łazarza
w Krakowie Pani Alicja Ślęzak. Z hospicyjną służbą człowiekowi choremu, będącemu
w ostatnim okresie życia związała się w maju 2006 roku. Była wspaniałym człowiekiem,
ciepłym, oddanym chorym, rozumiejącym czym jest charyzmat pracy pielęgniarki.
Utraciliśmy Pracownika, którego trudno będzie zastąpić. Będzie nam wszystkim Jej bardzo
brakowało. Otoczmy Panią Alę i Jej Rodzinę modlitwą.

Społeczność TPCh Hospicjum im. św. Łazarza w Krakowie
***********************
Spotkanie w Krakowie
W dniach 1-2 lipca odbywa się w Krakowie Zjazd Żonkilowych Hospicjów. Rozpoczyna się

W sobotę o godz. 14.00 i trwa do godziny 16.00 w niedzielę. Prezes Zarządu Forum
Hospicjów Polskich przed rozpoczęciem Zjazdu przedpołudniem w sobotę 1 lipca 2017
o godz. 11.00 zaprosiła za prezesów, przewodniczących, członków zarządów stowarzyszeń
i fundacji hospicyjnych na kolejne spotkanie do Hospicjum św. Łazarza w Krakowie.
Głównym tematem spotkania jest stan prac Zarządu FHP przed Ogólnopolską Konferencją
„Patriota, Społecznik, Artysta – Święty Brat Albert Chmielowski Patron roku 2017”
dla Hospicjów odbywającą się w Sejmie 5 października 2017 r. oraz podsumowanie dyskusji
ze spotkania Hospicjów w sobotę 3 czerwca 2017 o kondycji ruchu hospicyjnego w Polsce –
w tym określenie pojęcia „formacja hospicyjna”. Uczestnicy spotkania zostali również
zaproszenie do udziału w I Zjeździe Hospicjów Żonkilowych w 20-lecie startu Pól Nadziei
w Polsce. Osoby, które jeszcze nie przesłały informacji o uczestniczeniu w spotkaniu 1 lipca
o godzinie 11.00 bardzo gorąco proszę do piątku 30 czerwca do godz. 23.00 o wiadomość
na adres:stoklosa@hospicjum.org
Z góry dziękuję J.Stokłosa.
IX OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ WOLONTARIATU HOSPICYJNEGO
„IDŹCIE I GŁOŚCIE”
Hospicjum Królowej Apostołów zaprasza na X Ogólnopolską Konferencję Wolontariatu
Hospicyjnego 6 – 8 października 2017 roku do Radomia. Konferencja odbędzie się w WSB
bp.Jana Chrapka. Ksiądz Marek Kujawski wraz z Wolontariuszami Hospicjum Królowej
Apostołów gorąco zapraszają.

Informacja Konsultanta Krajowego w dziedzinie Pielęgniarstwa Opieki
Paliatywnej
Pani Izabela Kaptacz Konsultant Krajowy w dziedzinie Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej,
Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej i Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej
Ziemi Częstochowskiej zapraszają na IX Jesienne Warsztaty Szkoleniowe dla Pielęgniarek
Opieki Paliatywnej, które odbędą się 8 – 10 września 2017 roku w Turawie przy ul.
Spacerowej 6. Program i karta zgłoszenia w załączniku.
Krakowska pielęgniarka odznaczona Medalem im. Florence Nightingale
Krakowska pielęgniarka i porucznik Wojska Polskiego Anna Kaczmarczyk odebrała
w czwartek (22 czerwca) w Krakowie Medal im. Florence Nightingale. Jest to najwyższe
na świecie odznaczenie dla pielęgniarek, ustanowione przez Międzynarodowy Komitet
Czerwonego Krzyża. Medal im. Florence Nightingale przyznawany jest za czyny wymagające
wyjątkowego poświęcenia, wysokich kwalifikacji moralnych i zawodowych. Jest on także
przyznawany pielęgniarkom, które w wyjątkowy sposób wyróżniły się w niesieniu pomocy
rannym i chorym w czasie wojny lub pokoju. Laureatka, magister pielęgniarstwa i porucznik
Wojska Polskiego Anna Kaczmarczyk swoją służbę rozpoczęła jako pierwsza kobieta żołnierz
w strukturach kompanii szturmowej 6. Brygady Powietrzno-Desantowej w Krakowie
("czerwone berety").

Akta Prawne












Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 19 maja 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania związanego z
nieodpłatnym informowaniem w programach jednostek publicznej radiofonii i
telewizji o prowadzonej przez organizacje pożytku publicznego nieodpłatnej
działalności pożytku publicznego Dz.U. 2017 poz. 1097
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gwarancjach wolności sumienia i
wyznania Dz.U. 2017 poz. 1153
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.
Dz.U. 2017 poz. 1160
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie
określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od
osób prawnych, Dz.U. 2017 poz. 1190
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja 2017 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz
informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób
prawnych, Dz.U. 2017 poz. 1191
Ustawa z dnia 25 maja 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2017 poz.
1200

Wywiad z chorą
Artykuł – Dziennik Gazeta Prawna zamieszcza w wydaniu opłatkowych (23.06.2017) wywiad
z Anną Radomską psychologiem, która chorowała i zmarła na chorobę nowotworową w wieku
50 lat.

