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W czas wakacji dwie bardzo ważne informacje dla Zarządów Hospicjów
1. Ochrona danych
W 2018 r. wejdzie w życie nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego ws. ochrony
danych osobowych.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE wejdzie w życie 25 maja 2018. Jedną z kluczowych zmian, które wprowadza
rozporządzenie RODO, jest obowiązek zadbania o ochronę danych osobowych już na etapie
projektowania wdrażanych rozwiązań związanych z przetwarzaniem danych, np. aplikacji,
portali internetowych, w tym społecznościowych, organizowania konkursów itp.
Administratorzy będą musieli wdrożyć właściwe rozwiązania techniczne i organizacyjne,
które zagwarantują odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych.
Po wejściu w życie przepisów unijnego rozporządzenia powołanie inspektora ochrony danych
będzie w niektórych przypadkach obowiązkiem administratora danych.
Dostosowanie się danego administratora danych do unijnych przepisów będzie zależało m.in.
od struktury organizacyjnej i rodzaju działalności administratora, a także od rodzaju, zakresu
i celu, dla jakiego przetwarza on dane osobowe
Zmiana ta niesie za sobą poważne sankcje, jakimi będą objęte podmioty, które nieskutecznie
będą chronić dane osobowe. Kary będą mogły wynieść odpowiednio do 10 000 000 euro i do
20 000 000 euro.
Zarząd Forum Hospicjów Polskich zwraca się do Hospicjów z zapytaniem czy są
zainteresowane zorganizowaniem szkolenia na powyższy temat w Krakowie
prowadzonego przez renomowaną firmę. Będziemy wdzięczni za przesłanie odpowiedzi i
ewentualne zgłoszenie udziału w szkoleniu do dnia 1 sierpnia 2017 roku na adres:
stoklosa@hospicjum.org. W zależności od liczby zgłoszeń będziemy starali się
zorganizować szkolenie.

2. Ustawa regulującą sposób ustalania najniższego wynagrodzenia
pracowników medycznych.
Prezydent podpisał przygotowaną przez rząd ustawę z dnia 8 czerwca 2017 r.
regulującą sposób ustalania najniższego wynagrodzenia pracowników medycznych. Ustawa
określa sposób ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego przedstawicieli zawodów
medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Najniższe wynagrodzenie zasadnicze
będzie ustalane jako iloczyn współczynnika pracy dla danej grupy zawodowej i średniej płacy

w gospodarce ogłaszanej przez GUS (przez pierwsze lata przyjmowana będzie kwota 3900 zł
brutto). Podwyżki wchodzą w życie z dniem 1 lipca tego roku i obejmą każdego etatowego
pracownika medycznego zarabiającego poniżej kwot ustalonych w ustawie. W pierwszym
roku różnica między ustawowym minimum a niską płacą ma stopnieć o co najmniej 10
procent, a w kolejnych latach po 20 procent. (Źródło: Dziennik Gazeta Prawna 24 lipca 2017
r.str B10). W ustawie zapisano, że przy wprowadzeniu podwyżek należy zawrzeć
porozumienie z związkami zawodowymi lub jeżeli nie ma związków z przedstawicielem
pracowników. Ustawa wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu.

3. Pozostałe informacje prawne
Zmiany w rejestrach medycznych
Administratorami danych związanych z rejestrami medycznymi będą podmioty, które
prowadzą te rejestry. Tak wynika z ustawy, którą w czwartek (20 lipca) uchwalił Sejm. Nowa
regulacja ma usprawnić działanie rejestrów oraz określić mechanizm ich finansowania.
(Menedżer Zdrowia – TOP 10 24 lipca 2017 r.)
Projekt zarządzenia w sprawie realizacji umów dotyczącej nocnej i świątecznej opieki
lekarskiej
Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował projekt zarządzenia w sprawie realizacji umów
dotyczącej nocnej i świątecznej opieki lekarskiej. Zarządzenie jest konsekwencją zmiany
rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu
podstawowej opieki zdrowotnej, która wejdzie w życia 1 października. (Menedżer Zdrowia –
TOP 10 24 lipca 2017 r.)

4. List do Ministra Zdrowia
W związku z prowadzeniem prac dotyczących projektu ustawy o zmianie ustawy
o działalności leczniczej raz niektórych innych ustaw /projekt z dnia 9.06.2017 r./, do którego
ogłoszone konsultacje społeczne zostały wstrzymane, Zarzad Forum Hospicjów Polskich
wysłał list do Ministra Zdrowia o pozostawienie w treści art. 2 ust. 1 pkt. 12 ustawy o
działalności leczniczej świadczeń paliatywnych i hospicyjnych bez zmian.

5. Inwestycje prowadzone przez Hospicja w latach 2015 - 2017
W ostatnich latach Hospicja podejmują zadania rozbudowy lub budowy budynków
hospicyjnych pozwalających na prowadzenie hospicyjnej opieki stacjonarnej, często opieki
długoterminowej, opieki dziennej czy rehabilitacji. Poniżej kilka zdań o już zakończonych,
prowadzonych i będących w planach budowach (informacja ze stron hospicyjnych i portalu
Rynek Zdrowia).
Zapraszamy Hospicja do podzielenia się wiadomościami o prowadzonych inwestycjach
stoklosa@hospicjum.org
Społeczne Stowarzyszenie Hospicjum im. św. Kaliksta I w Tychach
W dniu 26 kwietnia 2017 r. oficjalnie został otwarty Dom Hospicyjny przy ul. Żorskiej 17 w
Tychach. Po 8 latach starań o jego powstanie, już w maju mogli w nim znaleźć fachową
opiekę chorzy.
Hospicjum Stacjonarne Salwatoriańskiego Stowarzyszenia Hospicyjnego w Bielsku
Białej

Salwatoriańskie Stowarzyszenie Hospicyjne wybudowało Hospicjum Stacjonarne
św. Jana Pawła II w Bielsku-Białej przy ul. Zdrojowej 10. Hospicjum ma 28 miejsc
dla chorych. klimatyzację, ogrzewanie podłogowe, ekologiczne źródło ciepłej
wody, pokoje gościnne dla odwiedzających i ogród wokół budynku.

Remont Hospicjum św. Wawrzyńca w Gdyni
W 2015 roku zakończony został remont Hospicjum św. Wawrzyńca w Gdyni. Dzięki niemu
liczba miejsc w placówce wzrosła z 15 na 27. Powstała m.in. przestronna winda, do której
można wjechać szpitalnym łóżkiem prosto z karetki. Wyremontowane zostało też jedno
piętro, powstały całkiem nowe sale dla pacjentów.
Drugi budynek hospicjum im. Jana Pawła II w Wałbrzychu
W Wałbrzychu (Dolnośląskie) w 2015 roku oddano do użytku drugi budynek hospicjum im.
Jana Pawła II, prowadzone przez Wałbrzyski Oddział Polskiego Towarzystwa Opieki
Paliatywnej. W obiekcie mieści się będą: poradnia, sala rehabilitacyjna, gabinet zabiegowy,
pokój pożegnań, centrum wolontariatu oraz bezpłatna wypożyczalnia sprzętu medycznego i
rehabilitacyjnego dla pacjentów. Każda z sal może zostać zamieniona na pokoje dla chorych.
Do tego w istniejącej części trzy pokoje zostały przebudowane na sale dla chorych. Ogółem
jest udostępnionych 18 miejsc.
Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Hospicjum im. św. Jana Pawła II w Żorach
W maju 2016 roku Stowarzyszenie rozpoczęło rozbudowę hospicjum stacjonarnego o drugi
Oddział Opieki Paliatywnej, które zostało ukończone w grudniu 2017 r. W sumie w Oddziale
Stacjonarnym jest po rozbudowie 31 łóżek.
Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Chorobą Nowotworową Victoria
Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Chorobą Nowotworową Victoria buduje hospicjum
stacjonarne dla osób nieuleczalnie chorych w Kołobrzegu. Rozpoczął się rozdział urządzania
Hospicjum. W lipcu br. przyjechały dwa łóżka.
Hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie
Hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie od wielu lat czyni starania otworzenia hospicjum
stacjonarnego. Chwila ta przybliża się, nad budynkiem hospicjum jest już dach.
Hospicjum Sosnowieckie św. Tomasza Apostoła w Sosnowcu
Od listopada 2016 roku po wielu latach starań, ruszyła budowa stacjonarnego ośrodka
hospicyjnego - Zagłębiowskie Centrum Wsparcia. Obejmować będzie oddział stacjonarny,
ośrodek dziennego pobytu, poradnię rehabilitacyjną, poradnię medycyny paliatywnej i
hospicjum domowe. Zakończenie budowy jest planowane na grudzień 2017 r.
Stowarzyszenie Hospicjum św. Kamila w Gorzowie Wielkopolskim
Stowarzyszenie Hospicjum św. Kamila w Gorzowie Wielkopolskim rozbudowuje dom
hospicyjny. 14 lipca 2017 r., zamknięty został rozdział „stan surowy otwarty”.
Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Hospicjum Miłosierdzia Bożego
Rozbudowa Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Gliwicach oznacza więcej miejsc dla chorych
i znacznie lepsze warunki. W zmodernizowanym budynku znajda się oddział medycyny
paliatywnej na 30 łóżek, przestronna świetlica z jadalnią, sale rehabilitacyjne, część

administracyjna pomieszczenia dla wolontariuszy. Oprócz tego zwiększymy pion rehabilitacji
i fizjoterapii z salą terapii zajęciowej i fizykoterapii. Powstanie też sala dydaktyczna dla
studentów medycyny, pielęgniarstwa i fizjoterapii. Zmieni się także otoczenie Hospicjum,
chorzy będą mieli do swojej dyspozycji ogród, w planach jest także utworzenie części
kawiarnianej dla chorych, w której wraz z rodzinami będą mogli spędzać czas.
Rozbudowa Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze
W tym roku trwa przebudowa Hospicjum im. Lady of Warsaw w Zielonej Górze. Najstarsza
część budynku ma zostać wyburzona, wtedy dobuduje się nowe skrzydło, które architekturą
będzie pasowało do nowej części powstałej w 2007 r. Mieszczące się przy ul. Zyty hospicjum
jest obecnie placówką z 15 łóżkami. Po remoncie liczba ich zostanie zwiększona.
Powstaje Hospicjum w Kędzierzynie Koźlu
Hospicjum powstanie w wyniku przebudowy byłego budynku przedszkola przy ulicy
Szymanowskiego w Kłodnicy. Budynek nie jest użytkowany od powodzi w 1997 roku. Po
ekspertyzach okazało się, że nadaje się do adaptacji. Hospicjum będzie się opiekować
osobami w stanie terminalnym. Placówkę na podstawie umowy z miastem prowadzić ma
zewnętrzny podmiot.
Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów w Policach
Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów w Policach buduje hospicjum stacjonarne w
Tanowie. Inicjatywa budowy mogła zostać podjęta dzięki wsparciu urzędu Miasta w Policach
i Starostwa Powiatowego w Policach, od których uzyskano ziemię wraz z budynkiem w
Tanowie.
Stowarzyszenie Hospicjum Domowe św. Franciszka w Szczecinku
Stowarzyszenie Hospicjum Domowe św. Franciszka w Szczecinku buduje Hospicjum
Stacjonarne, w którym będzie 15 łóżek opieki hospicyjnej.
Dom Hospicyjno – Opiekuńczy Caritas im. biskupa C.Domina
W dniu 24 lutego 2017 r. została podpisana umowa na rozbudowę hospicjum. Powstaną sale
rehabilitacyjne, pomieszczenia gospodarcze, a także dodatkowe miejsca dla pacjentów.
Stowarzyszenie Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie
W tym roku ruszyła rozbudowa koszalińskiego hospicjum. Powstanie więcej łóżek dla
pacjentów, będzie większy komfort oraz nowoczesny sprzęt.
Towarzystwo Przyjaciół Hospicjum buduje Hospicjum w Chojnicach
Towarzystwo Przyjaciół Hospicjum - istniejące ponad 10 lat - wmurowało kamień węgielny i
podpisało akt erekcyjnego na budowie hospicjum stacjonarnego w 2015 r.
Źródło: PAP/Rynek Seniora 16 października 2015
Hospicjum Stacjonarne Ziemi Kluczborskiej
Stowarzyszenie Hospicjum Ziemi Kluczborskiej św. Ojca Pio z Byczyny od 7 lat stara się o
utworzenie hospicjum stacjonarnego dla chorych na raka w Smardach Górnych, 6 km od
Kluczborka, w budynku po byłej szkole podstawowej. W hospicjum ma być 18 miejsc
przeznaczonych dla osób w ostatniej fazie choroby nowotworowej.
Chełmskie Stowarzyszenie Hospicjum Domowe stara się o budowę hospicjum
stacjonarnego i domu opieki długoterminowej.

Jest już na ten cel działka. Budowa może ruszyć już w roku 2018, a jej realizacja planowana
jest w ciągu dwóch kolejnych lat.
Oddział dzienny w Hospicjum Elbląskim
Hospicjum Elbląskiego im. dr Aleksandry Gabrysiak zbieramy środki na rozbudowę
hospicjum. W dobudowanym skrzydle budynku planuje otworzyć oddział pobytu dziennego z
prawdziwego zdarzenia. Znaleźć się w nim mają m.in. trzy sale łóżkowe, sale do terapii,
terapii zajęciowej, muzykoterapii oraz poszerzona istniejąca rehabilitacja. Docelowo
Hospicjum w Elblągu planuje, że oddział ten będzie funkcjonował codziennie.
Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej
Stowarzyszenie przygotowuje się do realizacji planów zwiększenia liczby łóżek w hospicjum
stacjonarnym do 44.
Hospicjum w Słupsku widzi potrzebę stworzenia zakładu opiekuńczo-leczniczego.
W rozbudowanym cztery lata temu hospicjum mieści się 21 łóżek dla pacjentów. Rocznie
średnio hospicjum przyjmuje ok. 450 chorych. Bywa co prawda tak, że niekiedy wszystkie
łóżka są zajęte, ale z reguły długo się na nie czeka. Na potrzeby Słupska 20 łóżek wystarcza.
Tym bardziej że w mieście działa jeszcze Hospicjum Domowe. W Słupsku mówi się jednak
również o potrzebie stworzenia zakładu opiekuńczo-leczniczego. Co prawda na ulicy Lotha
już taki mały zakład funkcjonuje, ale wyraźnie jest zbyt mały, bo do hospicjum ciągle
zgłaszają się ludzie, którzy muszą czekać na miejsce na tym oddziale.
Więcej: www.gp24.pl
Hospicjum Dom Sue Ryder z Bydgoszczy poszerza działalność.
Hospicjum Dom Sue Ryder z Bydgoszczy planuje otworzenie opieki długoterminowej i
paliatywnej w Żninie. Dom Sue Ryder średnio rocznie obejmuje opieką ponad 5 tys. osób z
Bydgoszczy i regionu. Starosta żniński, powołując się na rozmowy z kierownictwem DSR
podkreśla, że zapotrzebowanie na takie usługi jest w regionie ogromne.

