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Adres do przekazania informacji, którą chcemy się podzielić z innymi Hospicjami:
Zarząd FHP ul. Fatimska 17, 31-831 Kraków, tel/fax 12 641 46 59,
e-mail: zarzad@hospicjum.org
Nowy rok bieży,
w jasełkach leży, Dzieciątko małe, dajcie mu chwałę, na ziemi.
W Betlejem mieście, tam się pospieszcie, znajdziecie.
Klęcząc, padając, chwałę oddając, przy żłobie.
Anieli grają, wdzięcznie śpiewają, niech chwała będzie, zawsze i wszędzie Dzieciątku.
Królowie jadą z wielką gromadą, od wschodu słońca, szukają końca Zbawienia.
Skarb otwierają, dary dawają, wielcy Królowie, możni Panowie, Dzieciątku.

Zarząd Forum Hospicjów Polskich składa najserdeczniejsze życzenia wszelkiej
pomyślności w Nowym Roku 2019 Wszystkim Wspólnotom włączonym w dzieło hospicyjne.
Tradycyjnym zwyczajem na progu Nowego Roku spotykamy się na Hospicyjnym
Opłatku. Dzięki zaangażowaniu i pomocy Dyrektora Caritas Archidiecezji Łódzkiej oraz
Zespołu Domowej Opieki Hospicyjnej możemy razem radować się z Narodzin Chrystusa
i prosić o wszelkie Łaski na rozpoczęty rok. Ufamy, że opłatkowy czas będzie czasem
radości, a Gość Honorowy Ks. Arcybiskup Grzegorz Ryś natchnie nasze serca mocą dla
dalszego działania na rzecz nieuleczalnie chorych.
Cieszymy się, że tradycja opłatkowych spotkań trwa. Pierwsze odbyło się w 2000 roku
w Warszawie w Archidiecezjalnym Zespole Domowej Opieki Paliatywnej a Gościem
Honorowym był Prymas Polski Ks. Kardynał Józef Glemp. W tym roku pragniemy
uhonorować Hospicja, które powstawały od 1981 roku do 1998, kiedy nie było jeszcze
finansowania z Kas Chorych i Narodowego Funduszu Zdrowia, kiedy bardzo dużo hospicjów
opiekowało się chorymi wolontaryjnie, a tylko nieliczne zatrudniały kilku pracowników.

Gorąco zapraszamy na Opłatek Forum Hospicjów Polskich w Łodzi
1. Termin: sobota, 12 stycznia 2019 r.
2. Miejsce: Parafia Matki Boskiej Bolesnej w Łodzi, przy alei Pasjonistów 23, na
Teofilowie.
3. Gospodarze: Caritas Archidiecezji Łódzkiej i Zespół Domowej Opieki Hospicyjnej
4. Program:
godz. 12.00 - Msza Święta koncelebrowana pod przewodnictwem Metropolity Łódzkiego
Abp. Grzegorza Rysia w Kościele Matki Boskiej Bolesnej.
godz. 13.00 - Spotkanie Opłatkowe w dolnym kościele:
- powitanie gości przez gospodarzy miejsca
- słowo dr Jolanty Stokłosy, prezesa FHP i ks. Władysława Dudy, kapelana FHP
- słowo Arcybiskupa Grzegorza Rysia Metropolity Łódzkiego.
godz. 13.30 - Składanie życzeń i dzielenie się opłatkiem.
godz. 13.50 – Wręczenie Dyplomu Gratulacyjnego Forum Hospicjów Polskich zespołom
hospicyjnym niosącym pomoc chorym od 20 lat i dłużej.
godz. 14.00 – Posiłek i wspólne kolędowanie.
godz. 15.00 – Zakończenie.

Potwierdzenie: Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 7 stycznia 2019 roku
telefonicznie: 42 636 24 08, 607 617 090 lub mailem: hospicjum.caritas@toya.net.pl
Dojazd:
- z dworca Łódź Kaliska: tramwaj nr 8 (kierunek: Kochanówka), z dworca wyjść w kierunku
Alei Włókniarzy, przystanek początkowy: <Włókniarzy/Karolewska>, 10 przystanków,
przystanek końcowy: <Aleksandrowska/Kaczeńcowa>, dalej w lewo w ul. Kaczeńcową, na
rondzie w lewo w ul. Grabieniec, pierwsza przecznica w prawo – to al. Pasjonistów, kościół
widać od razu. Cała droga zajmuje około 30 – 40 min.
- z dworca Łódź Fabryczna: tramwaj nr 13 (kierunek: Teofilów), węzeł komunikacyjny przy
dworcu – przystanek początkowy <Rodziny Poznańskich/Dw. Łódź Fabryczna>, 17
przystanków, przystanek końcowy: <Aleksandrowska/Kaczeńcowa>, dalej - jak podano
wyżej. Cała droga zajmuje około 45 – 50 min.
Alternatywnie: autobus 83 (kierunek: Cm. Szczecińska), przystanek początkowy w okolicy
dworca: <Kilińskiego/Tuwima>, 17 przystanków, przystanek końcowy:
<Rojna/Kaczeńcowa>; dalej ul. Rojną, w kierunku z którego przyjechał autobus, pierwsza w
lewo to al. Pasjonistów. Cała droga zajmuje około 40 min.
- z dworca Łódź Widzew: spod samego dworca autobus 75 A (kierunek: Chocianowice
IKEA), 9 przystanków, przystanek przesiadkowy <Śmigłego Rydza/Tymienieckiego> uwaga! należy przejść na drugą stronę ulicy na przystanek równoległy – autobus 96
(kierunek: Teofilów Rojna), 21 przystanków, przystanek końcowy: <Rojna/Kaczeńcowa>;
dalej jak podano wyżej, dojście od Rojnej. Cała droga zajmuje około 1 godz. 5 - 10 min.

Lista Hospicjów działających w okresie, kiedy nie było umów z Kasami Chorych
i Narodowym Funduszem Zdrowia.
1. TPCH Hospicjum im. św. Łazarza Kraków 1981
2. Hospicjum im. Ks. Eugeniusza Dutkiewicza Gdańsk 1983
3. Hospicjum św. Jana Kantego Poznań 1986
4. Hospicjum Płockie pw. Św. Urszuli Ledóchowskiej Płock 1987
5. Warszawskie Hospicjum Społeczne Warszawa 1987
6. TPCH Hospicjum Białystok 1987
7. Stowarzyszenie Hospicjum św. Wawrzyńca Gdynia 1987
8. Hospicjum św. Jana Ewangelisty Szczecin 1987
9. Hospicjum św. Franciszka w Katowice 1987
10. Hospicjum Domowe dla Dzieci i Dorosłych Kielce 1988
11. Hospicjum im. dr Aleksandry Gabrysiak Elbląg 1988

12. Hospicjum Miłosierdzia Bożego Gliwice 1989
13. LTPCH Hospicjum Dobrego Samarytanina Lublin 1989
14. Hospicjum Domowe pw. Podwyższenia Krzyża Św. Zielona Góra 1989
15. Fundacja Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa Warszawa 1990
16. Hospicjum im.Łukasza Ewangelisty Cieszyn 1990
17. Hospicjum bł ks. Jerzego Popiełuszki Bydgoszcz 1990
18. Społeczne Towarzystwo Hospicjum Cordis Katowice 1990
19. Zespół Domowej Opieki Hospicyjnej im. św. Józefa Radom 1990
20. Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Hospicjum pw. Św. Judy Tadeusza Wejherowo
1991
21. Hospicjum św. Józefa Racibórz 1991
22. Hospicjum św. Kamila Bielsko Biała 1992
23. ŁTPCH „Hospicjum” pw. Świętego Ducha Łomża 1992
24. Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej Częstochowa 1992
25. Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Hospicjum im. Matki Teresy Zabrze 1994
26. Hospicjum św. Kamila Gorzów Wielkopolski 1993
27. Towarzystwo Przyjaciół Hospicjum Chojnice 1993
28. Społeczne Stowarzyszenie Hospicjum św. Kaliksta I Tychy 1993
29. Stowarzyszenie Hospicjum Domowe Warszawa 1993
30. Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego Koszalin 1993
31. Stowarzyszenie Hospicjum Domowe im. Ks. Eugeniusza Dutkiewicza Jastrzębie
Zdrój 1993
32. Hospicjum „Światło” Toruń 1993
33. TPCH Hospicjum Świdnica 1994
34. Stowarzyszenie Hospicjum im. Jana Pawła II Zgierz 1994
35. Stowarzyszenie Hospicjum Domowe św. Faustyny Sopot 1995
36. Zespół Domowej Opieki Hospicyjnej Caritas Archidiecezji Łódzkiej Łódź 1995
37. Hospicjum Opatrzności Bożej Ks. Orionistów Wołomin 1995
38. Stowarzyszenie Hospicjum Kutnowskie Kutno 1995
39. Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej Chorzów 1996
40. Stowarzyszenie Homo – Homini im. św. Brata Alberta Jaworzno 1997
41. Hospicjum Domowe im. św. Wojciecha Mrągowo 1997
42. Hospicjum Sosnowieckie Sosnowiec 1997
43. Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Pokoju Tarnowskie Góry 1997
44. Hospicjum Onkologiczne Będzin 1997
45. Ośrodek Hospicjum Domowe Księży Marianów Warszawa 1997
46. Hospicjum Św. Br. Alberta w Dąbrowa Tarnowska 1998
47. Kwidzyńskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych Kwidzyn 1998
48. Hospicjum im. bł. Bernardyny Jabłońskiej Caritas Diecezji Kieleckiej Michów 1998
49. Hospicjum Żywieckie Żywiec 1998
INFORMACJE RÓŻNE
Religijność Polaków
Źródło: Serwis ORRK Biuletyn liderów i asystentów ruchów oraz stowarzyszeń katolickich, Warszawa,
grudzień 2018, numer 102



CBOS stwierdza, że od końca lat 90. niezmiennie ponad 90% ankietowanych (obecnie
92%) uważa się za wierzących, w tym mniej więcej co dziesiąty (ostatnio
co dwunasty) ocenia swoją wiarę jako głęboką. Odsetek osób zaliczających się
do raczej lub całkowicie niewierzących pozostaje od lat stosunkowo niski (3%–8%).










Do regularnie praktykujących religijnie (przynajmniej raz w tygodniu) zalicza się
mniej więcej co drugi dorosły Polak, natomiast co ósmy w ogóle nie praktykuje.
Po 2005 roku zaczął się zwiększać odsetek osób twierdzących, że wierzą na swój
własny sposób (w latach 2005–2010 łączny wzrost takich deklaracji o 14 pkt. proc.),
zmniejszała się natomiast liczba respondentów wierzących i stosujących się
do wskazań Kościoła (z 66% w maju 2005 do 46% pięć lat później). Trend ten dość
jednoznacznie wskazywał na postępujący proces prywatyzacji wiary religijnej,
natomiast od 2010 r. deklaracje w omawianym zakresie się ustabilizowały. Od tego
czasu mniej więcej równoliczne pozostają grupy respondentów określających swoją
wiarę jako zgodną z nauczaniem Kościoła oraz tych, którzy selektywnie odnoszą się
do tego nauczania (obecnie odpowiednio 45% i 46%).
Zindywidualizowaną religijność częściej niż inni przejawiają osoby nieregularnie
i sporadycznie uczestniczące w praktykach religijnych, mające od 25 do 34 lat,
mieszkające w dużych, ale nie największych miastach oraz określające swoje poglądy
polityczne jako lewicowe lub centrowe. Z kolei wiarę zgodną z nauczaniem Kościoła
najczęściej deklarują osoby regularnie praktykujące religijnie, identyfikujące się
z prawicą, mające co najmniej 65 lat, najsłabiej wykształcone, uzyskujące stosunkowo
niskie dochody per capita oraz mieszkające na wsi. Są to głównie emeryci, renciści
i rolnicy. Do niewierzących zaś najczęściej zaliczają się respondenci niepraktykujący
religijnie, mający od 18 do 24 lat, uczniowie i studenci oraz mieszkańcy największych
miast.
W postrzeganiu sytuacji Kościoła w Polsce dostrzegalny jest wzrost negatywnych
ocen. Wprawdzie nadal większość badanych pozytywnie ocenia sytuację Kościoła
w naszym kraju (58%), jednak w ostatnich latach, zauważalny jest w tym zakresie
spadek ocen pozytywnych i wzrost negatywnych. Postrzeganie Kościoła w wymiarze
globalnym pozostaje stabilne w dwóch ostatnich miesiącach, natomiast w ostatnich
latach widoczny jest znaczący wzrost negatywnych ocen sytuacji Kościoła na świecie
(z 32% w roku 2015 do 49% obecnie), a jeszcze większy w Europie (z 32% do 53%).
Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich ( face-to-face)
wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 6–13 września 2018 roku na liczącej
1023 osoby oraz w dniach 4–11 października 2018 roku na liczącej 1016 osób
reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Informacja o kontrolach
W czwartek (3 stycznia) NFZ opublikował informację o kontrolach realizacji umów
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wykonanych przez oddziały wojewódzkie
Narodowego Funduszu Zdrowia w I-III kwartale 2018 roku.
Typowe nieprawidłowości ujawniane w toku kontroli to między innymi:
• niezasadne lub nieprawidłowe rozliczanie świadczeń, niezgodnie ze stanem
faktycznym;
• sprawozdawanie i rozliczenie świadczeń nie znajdujących potwierdzenia w dokumentacji
medycznej (procedury/porady/inne);
• udzielanie świadczeń w sposób i w warunkach nieodpowiadających wymogom
określonym w obowiązujących przepisach lub umowie;
• brak spełnienia warunków realizacji świadczeń w zakresie personelu udzielającego
świadczeń (brak wymaganego personelu, udzielanie świadczeń przez osoby nieuprawnione
lub nieposiadające kwalifikacji i uprawnień do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej
w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny);
• brak bieżącego aktualizowania danych o potencjale wykonawczym (personel, aparatura
i sprzęt medyczny, harmonogram udzielania świadczeń);

• brak lub ograniczenie dostępności do świadczeń, nieudzielanie świadczeń w czasie lub
miejscu ustalonym w umowie, udzielanie świadczeń niezgodnie z harmonogramem;
• brak wymaganego wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną;
• brak wymaganych certyfikatów, atestów lub innych dokumentów potwierdzających
dopuszczenie aparatury i sprzętu medycznego do użytku.
Mimo zwiększenia nakładów, brakuje miejsc w hospicjach
Autor: rmf24.pl/Rynek Zdrowia 24 grudnia 2018 13:05

Brakuje miejsc w hospicjach - alarmuje Polskie Towarzystwo Medycyny Paliatywnej.
Na milion mieszkańców przypadają 72 łóżka w ośrodkach dla osób nieuleczalnie chorych.
Według europejskich rekomendacji, powinno być ich co najmniej 100. Najnowsze zalecenia
mówią o 150 miejscach w ośrodkach tego typu. Największy problem jest w województwie
zachodniopomorskim. Tam na sto tysięcy mieszkańców przypadają średnio tylko 3,2 miejsca
w hospicjach –informuje RMF FM. Doktor Wiesława Pokropska, krajowa konsultant w
dziedzinie medycyny paliatywnej podkreśla, że w wielu regionach brakuje chętnych, żeby
tworzyć nowe ośrodki.
NFZ od ubiegłego roku zwiększył finansowanie opieki paliatywnej. W 2017 roku
nakłady na opiekę paliatywną w porównaniu do roku 2016 wzrosły o 200 milionów złotych.
NFZ wprowadził jednak limity na zakontraktowane świadczenia. Tymczasem takiej opieki w
Polsce z roku na rok potrzebuje coraz więcej osób. To przede wszystkim chorzy na
nowotwory. Obecnie rocznie w Polsce z opieki paliatywnej korzysta około 100 tysięcy osób.
Nowe akty prawne
 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018
r. w sprawie dokumentacji pracowniczej, Dz.U. 2018, poz. 2369.
 Rozporządzenie Ministra Zdrowia a dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji
leczniczej, Dz.U. 2018, poz. 2396.
 Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw z e-skierowaniem oraz
listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej, Dz.U. 2018, poz.
2429.
Projekty aktów prawnych
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce Rządowy Proces
Legislacyjny zostały umieszczone projekty rozporządzeń Ministra Zdrowia zmieniających
rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu:
 leczenia szpitalnego (MZ 626),
 ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (MZ 627),
 rehabilitacji leczniczej (MZ 628)
Konsultacje społeczne trwają do dnia 31 stycznia 2019 r., przy użyciu tabeli do wysłania
papierowo i mailowo na adres skrzynki elektronicznej:
uwagi.swiadczenia.gwarantowane@mz.gov.pl
W leczeniu szpitalnym mamy wymienioną też wymienioną opiekę paliatywną i hospicyjną.

