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„Niech cię Pan błogosławi i strzeże.
Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą,
niech cię obdarzy swą łaską.
Niech zwróci ku tobie oblicze swoje
i niech cię obdarzy pokojem”
Księga Liczb (Lb 6, 22-27).
Ufamy, że w Nowym Roku będziemy nadal obdarzani Błogosławieństwem i wszelkimi
potrzebnymi Łaskami, abyśmy mogli sprostać powierzonym nam zadaniom niesienia opieki
hospicyjnej oraz ofiarowywania obecności i towarzyszenia Tym, którzy potrzebują
szczególnej troski na finiszu ziemskiego życia.

Szkolenia, Zjazdy, Konferencje
1. „Zamknięcie roku w organizacjach pozarządowych i kościelnych osobach prawnych”,
Zakończył się rok 2017. Bieżący rok wymaga od nas decyzji dotyczącej wyboru
sprawozdania finansowego według załącznika 1 lub 6 z ustawy o rachunkowości, według
którego będzie sprawozdawany rok 2018. Już teraz trzeba podjąć decyzje sprawozdanie nr 1
czy nr 6 aby odpowiednio prowadzić księgi rachunkowe. Organizacja pozarządowa nie może
już korzystać z sprawozdania dla jednostek mikro. Ci którzy prowadzili będą musieli
przekształcić swoje sprawozdania. Wymaga to też zmian w polityce rachunkowości.
Powyższe sprawy oraz inne informacje dotyczące rozliczania 1%, obowiązkach
sprawozdawczych, określania i prowadzenia środków trwałych, jednolitych plikach
kontrolnych podatkach od osób prawnych i kodeksie dobrych praktyk organizacji pożytku
publicznego są w programie szkolenia „Zamknięcie roku w organizacjach pozarządowych
i kościelnych osobach prawnych”, które odbędzie się 27 lutego 2018 r. od godz. 10.00 –
16.30 w Hospicjum św. Łazarza w Krakowie przy ul. Fatimskiej 17. Liczba osób do 40.
Liczy się kolejność zgłoszenia. Koszt szkolenia 180 zł. Szkolenie prowadzi Pan
Przemysław Karwowski. Zgłoszenia mailem: stoklosa@hospicjum.org
2. II Zjazd Forum Hospicjów Polskich
Zarząd Forum Hospicjów Polskich zaprasza Wolontariuszy i Pracowników zespołów
hospicyjnych i paliatywnych na II Zjazd Forum Hospicjów Polskich, który odbędzie się w
dniach 1-3 czerwca 2018 r. w Domu Duszpasterskim Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w
Łagiewnikach w Krakowie. Zjazd rozpoczniemy przypomnieniem zasad prowadzenia opieki
zapisanych przez twórczynię nowoczesnego hospicjum dr Cicely Saunders w 100 lecie jej
urodzin. Będziemy również poznawali nową błogosławioną pielęgniarkę Hannę
Chrzanowską. Będzie sesja o wolontariacie hospicyjnym i warsztat o zarządzeniu. Do

połowy lutego 2018 r. można rezerwować pokoje w Domu Duszpasterskim na hasło
HOSPICJUM . Tel. 12 252 33 00 fax 12 263 79 97. Pokój 1-osobowy ze śniadaniem
180,zł/noc, pokój 2-osobowy ze śniadaniem = 250, zl/noc. Ramowy program wraz z kartą
zgłoszeniową i kosztem uczestnictwa zostanie podany w przyszłym tygodniu.
ZAPRASZAMY.
Koniec roku 2017
1. Termin spełniania wymagań źródło: RR/Rynek Zdrowia 16 stycznia 2018 05:52
Termin dostosowania do wymogów upłynął 31 grudnia 2017 roku zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać
pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Do końca 2017 r.
podmioty lecznicze miały za zadanie, na podstawie indywidualnych programów
dostosowawczych, poprawić swoją infrastrukturę i warunki pobytu pacjentów. Placówki,
które tego zrobiły, mogą wystąpić do Państwowej Inspekcji Sanitarnej z wnioskiem o ocenę
wpływu nieprawidłowości na zdrowie i bezpieczeństwo pacjentów.
Negatywna ocena nt. wpływu niespełnienia wszystkich wymogów pomieszczeń i urządzeń na
bezpieczeństwo pacjentów może w skrajnym przypadku doprowadzić do wykreślenia z
rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
2. Aktualizacja regulaminu podmiotu leczniczego
Do 31 grudnia trzeba było dokonać korekt regulaminu podmiotu leczniczego zgodnie z
zmianami ustawy o działalności leczniczej z 2016 r. główną zmiana jest usunięcie nazwy
przedsiębiorstwo a zastąpienie go nazwą zakład leczniczy. Trzeba też zmienić kod Hospicjum
Stacjonarnego z 5180 na 2184.
Strategia na rzecz rozwoju pielęgniarstwa:
Powstał nowy dokument dotyczący rozwoju pielęgniarstwa w Polsce Można go przeczytać
Na stronie: http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/zespol-ds-opracowania-strategii-na-rzeczrozwoju-pielegniarstwa-i-poloznictwa-w-polsce-zakonczyl-prace/
Z życia Hospicjów.
Hospicjum Sosnowieckie
8 grudnia 2017 roku Hospicjum Sosnowieckie otworzyło swoją nową placówkę
Zagłębiowskie Centrum Wsparcia z Hospicjum Stacjonarnym - kompleks, który zapewni
opiekę dzienną i całodobową. Na potrzeby placówki adaptowano i rozbudowano budynek
dawnej szkoły górniczej kopalni Czerwone Zagłębie. Nowy adres: Hospicjum Sosnowieckie
im. św. Tomasza Ap. , ul. H.Dobrzańskiego 131 w Sosnowcu, tel.32 293 23 13
Fundacja Hospicjum Proroka Eliasza.
Serdecznie zaprasza wszystkich sympatyków Fundacji i miłośników dobrej zabawy na Bal
Charytatywny z Aukcją Dobroczynną na rzecz podopiecznych Hospicjum Proroka Eliasza.
10 lutego 2018 r. w "Stajni Sowlany" k. Białegostoku. Rozpoczęcie balu o godz. 19.00,
cena: 200 zł od osoby. Środki pozyskane z darowizn za bilety-cegiełki oraz z licytacji,
przeznaczona zostaną na zapewnienie opieki medycznej podopiecznym Hospicjum Proroka
Eliasza prowadzonego przez Fundację. Następnego dnia po balu, 11 lutego 2018 r. Fundacja
zaprasza na kulig. (opłata 65 zł za osobę dorosłą i 50 zł za dziecko). Osoby
zainteresowane uczestnictwem w kuligu prosimy o bezpośredni kontakt ze Stajnią

Sowlany emailem (preferowana forma) stajniasowlany@gmail.com lub telefonicznie - tel.
512 255 995. Możliwość noclegu w pokojach gościnnych „Stajni Sowlany" (tel. 512 255 995)
Dodatkowe informacje o balu pod numerem telefonu 85 663 37 34 oraz
mailem: biuro@hospicjumeliasz.pl i na stronie internetowej oraz facebooku.
Akta prawne
 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2017 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej
opieki specjalistycznej Dz.U. 2017 poz. 2423
 Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych
innych ustaw Dz.U. 2017 poz. 2422
 ZARZĄDZENIE NR 128/2017/DK PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU
ZDROWIA
z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie kontroli prowadzonych przez Narodowy Fundusz
Zdrowia
 ZARZĄDZENIE NR 123/2017/DGL PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU
ZDROWIA
z dnia 15 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie trybu i sposobu
postępowania
dotyczącego nadawania osobom uprawnionym unikalnych numerów identyfikujących
recepty.
 ZARZĄDZENIE Nr 108/2017/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU
zDROWIA
 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia zmieniającego
zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju
opieka paliatywna i hospicyjna
 ZARZĄDZENIE Nr 107/2017/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU
ZDROWIA z dnia 26 października 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie
określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka paliatywna i
hospicyjna

