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Spotkanie szkoleniowe koordynatorów wolontariatu hospicyjnego
Została zamknięta lista uczestników spotkania szkoleniowego koordynatorów wolontariatu
hospicyjnego, które odbywa się w dniach 25 – 27 sierpnia 2017 roku w Hospicjum św.
Łazarza w Krakowie. Organizatorami spotkania są Forum Hospicjów Polskich i TPCh
Hospicjum im. św. Łazarza. W spotkaniu biorą udział reprezentacji Hospicjów:
Fundacja Pro Salute Będzin, Hospicjum św. Kamila Bielsko Biała, Dom Opatrzności Bożej
Białystok, TPCH Hospicjum im. bł. Edmunda Bojanowskiego Bochnia, Stowarzyszenie
Opieki Hospicyjnej Częstochowa, Fundacja Hospicyjna w Gdańsku, Hospicjum Miłosierdzia
Bożego w Gliwicach, Hospicjum Homo Homini im. św. Brata Alberta Jaworzno,
Archidiecezjalny Dom Hospicyjny im. Jana Pawła II Katowice, Hospicjum im. Bł. Matki
Teresy z Kalkuty Caritas Diecezji Kieleckiej, Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbe
Koszalin, Hospicjum Kutnowskie Kutno, Hospicjum św. Anny Lubartów, Hospicjum bł.
S.Bernardyny Miechów, Hospicjum św. Arnolda Nysa, Hospicjum św. Jana Kantego Poznań,
WSWOP Hospicjum Domowe Poznań, Puckie Hospicjum Puck, Stowarzyszenie im. O.Pio w
Radom, Towarzystwo Przyjaciół Chorych Skarżysko Kamienna, TPCh Hospicjum Świdnica,
Hospicjum im. św Kaliksta I Tychy, Archidiecezjalny Zespół Domowej Opieki Paliatywnej
Warszawa, Warszawskie Hospicjum Społeczne Warszawa, Stacjonarne Hospicjum Caritas
Archidiecezji Warszawskiej Warszawa, Hospicjum Domowe im. Cicely Saunders Warszawa,
Stowarzyszenie Nieść Ulgę w Cierpieniu im. Ojca Pio i Matki Teresy z Kalkuty Żyrardów.
Poniżej program spotkania
piątek 25 sierpnia 2017 r.
godz. 16.30 – 17.00 Rejestracja
godz. 17.00 – Poznajmy się - Przedstawienie działania wolontariuszy w danym Hospicjum
godz. 18.30 – kolacja
godz. 19.00 - Rola wolontariatu w działalności hospicjów – rys historyczny J.Stokłosa
sobota 26 sierpnia 2017 r.
godz. 8.00 – Msza Św. w Arce Pana
godz. 8.45 – śniadanie
godz. 9.15 - Forum dyskusyjne na temat roli koordynatora w organizacji zespołu
wolontariuszy: znajomość ustawy o wolontariacie, ubezpieczenia, regulaminy, szkolenia,
nabór i wprowadzenie nowego wolontariusza, znajomość posługi wolontariusza, ocena.
Prowadzenie - B.Wąż
godz. 11.00 – przerwa kawowa

godz. 11.30 – Problemy prawne pojawiające się podczas choroby i śmierci chorego –
K.Kochan
godz. 13.00 – obiad
godz. 14.00 - Pracy wolontariatu w służbie chorym, w administracji i działalności akcyjnej
B.Wąż, E.Zalas, K.Wrońska
godz. 15.30 – przerwa kawowa
godz. 16.00 – Znaczenie wolontariatu w społeczeństwie obywatelskim - J.Stokłosa
godz. 18.00 – Kolacja - Spotkanie integracyjne
niedziela 27 sierpnia 2017 r.
godz. 9.00 - Formacja wolontariatu hospicyjnego – zespół Hospicjum św. Łazarza
godz. 11.00 – Msza Św. w kaplicy Hospicjum św. Łazarza
godz. 12.30 – Spotkanie z Ks. A.Trzaską Kapelanem Hospicjum św. Łazarza
godz. 13.00 – Posiłek i podsumowanie spotkania

Gratulacje
Ksiądz Prałat Józef Dobosz prezes Hospicjum Domowego im. Jana Pawła II w Dębicy
zakończył pełnienie funkcji proboszcza Parafii Miłosierdzia Bożego w Dębicy. Podczas
uroczystego pożegnania ks. Władysław Palmowski, duszpasterz Solidarności poinformował,
że prezydent RP Andrzej Duda przyznał ks. Józefowi Doboszowi Krzyż Kawalerski Orderu
Odrodzenia Polski. Odznaczenie zostanie najprawdopodobniej przekazane podczas
patriotycznych uroczystości 11 listopada. Społeczność Hospicyjna składa gorące gratulacje.

Hospicja w budowie d.c.
Stowarzyszenie Hospicjum Kutnowskie 9 czerwca 2017 wmurowało kamień węgielny pod
budowę hospicjum stacjonarnego w Kutnie. Projekt budowy powstał przed kilkunastu laty.
Hospicjum musiało pokonać wiele trudności, aby przeżyć radosny dzień rozpoczęcia budowy.
W kościele św. Wawrzyńca została odprawiona msza św. w intencji hospicjum sprawowana
przez biskupa Andrzeja Dziubę. Po niej goście udali się na miejsce budowy. Następnie
dokonano uroczystego poświęcenia fundamentów przyszłego hospicjum przez biskupa
Andrzeja Dziubę i dziekana kutnowskiego ks. Jerzego Swędrowskiego. Kolejnym punktem
było podpisanie aktu erekcyjnego i uroczystego wmurowania go w fundamenty hospicjum.
Budowa stacjonarnego hospicjum zakończy się na jesieni przyszłego roku.
Hospicjum Królowej Apostołów Mławie zakupiło działkę w Kuklinie pod budowę
hospicjum stacjonarnego. Na parterze znajdować się będą sale chorych z zapleczem
medycznym, kaplicą i częścią administracyjną. Na piętrze pokoje dla rodziny chorych z
aneksem kuchennym, pokojem wypoczynkowym, salą konferencyjną, biblioteką oraz biurami
administracyjnymi, archiwum. Dom-hospicjum służyć będzie chorym w ostatnim okresie ich
życia, wspierać rodziny podczas choroby bliskiej osoby
i w czasie żałoby.

Telefon Pogotowia Duchowego
W Krakowie od 2012 roku działa Pogotowie Duchowe. Inicjatorem pogotowia jest
O.Benedykt Pączka. Polega ono na tym, że księża przez 24 godziny na dobę, 7 dni w
tygodniu czekają na telefony od osób, które potrzebują pomocy, dobrej rady lub wspólnej
modlitwy. Podczas spotkania, które odbyło się w Krakowie księża zaapelowali do kapłanów
wszystkich diecezji, aby włączyli się w tę inicjatywę. Więcej informacji w tym godziny
dyżurowania można znaleźć na stronie internetowej Pogotowia Duchowego.

Ultimatum watykańskie dla belgijskiej prowincji Braci Miłosierdzia
Belgijska prowincja Zgromadzenia Braci Miłosierdzia, które prowadzi 15 ośrodków
psychiatrycznych ma czas do końca sierpnia, aby zapewnić, że w należących do niej
placówkach nie będzie przeprowadzana eutanazja. Ponadto każdy z członków prowincji musi
osobiście podpisać deklarację, w której zgadza się z nauczaniem Kościoła na temat ochrony
życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Ultimatów watykańskie stanowi reakcję na
skandaliczną decyzję belgijskiej prowincji Braci Miłosierdzia, która w marcu Br. zgodziła się
na przeprowadzanie eutanazji w swych placówkach. (źródło: Wiadomości Kai nr 33/2017)

Australia - List otwarty przeciw eutanazji
Zwierzchnicy siedmiu australijskich wspólnot religijnych wystosowali list otwarty do
premiera rządu stanu Victoria, sprzeciwiając się projektowi ustawy liberalizującej prawo
dotyczące wspomaganego samobójstwa i eutanazji. (źródło: Wiadomości Kai nr 33/2017)

Biskupi wzywają do różańca o pokój
Biskupi południowokoreańscy wezwali do wzmożonej modlitwy o pokój. Jest to odpowiedź
na zachowanie północnokoreańskiego dyktatora, który grozi użyciem broni atomowej.
(źródło: Wiadomości Kai nr 33/2017)

Akty Prawne




Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie szczegółowego zakresu 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. 2017 poz. 1540
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu
niepełnosprawności. Dz.U. 2017 poz. 1541

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie szczegółowego zakresu 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 wchodzi w życie z
dniem 17 września 2017 r. a podmioty wykonujące działalność leczniczą dostosują wpisy w
księgach rejestrowych do wymagań wynikających z rozporządzenia zmieniającego w
paragrafie 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, w terminie 12 miesięcy od
dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Rozporządzenie zawiera trzy załączniki:
kody okręgowych izb lekarskich, kody okręgowych izb pielęgniarek i położnych, kody
rodzajów praktyk zawodowych.

