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Nagroda Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” - TOTUS TUUS
W sobotę 7 października 2017 r. Hospicjum św. Kamila podczas uroczystej gali na
Zamku Królewskim w Warszawie odebrało z rąk JE Kardynała Kazimierza Nycza nominację
do nagrody Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” - TOTUS TUUS 2017, w kategorii
"Promocja godności człowieka".
Idea powołania hospicjum zrodziła się w Bielsku Białej w latach 1990 – 1991
w Parafii Jezusa Chrystusa Odkupiciela Człowieka. Hospicjum św. Kamila rozpoczęło
działalność w 1992 roku pozyskując pomoc duszpasterską ze strony Księży Salwatorianów
i wsparcie ich parafii NMP Królowej Polskiej. Założycielką Hospicjum i prezesem
stowarzyszenia jest dr Anna Byrczek specjalista z pulmonologii i specjalista z medycyny
paliatywnej.
Zespół po 25 latach nadal służy bezinteresowną profesjonalną pomocą chorym. Jest
przykładem solidarności ludzi, którzy w trudnych latach kształtowania się społeczeństwa
merkantylnego, które zamyka się na potrzeby ludzi chorych i niepełnosprawnych, potrafią
zobaczyć i zadbać o potrzebującego. Wolontariusze Hospicjum św. Kamila to współcześni
Samarytanie, którzy potrafią wzruszyć się i pomóc oraz zabezpieczyć dalszy los chorego.
Ludzie służący z miłością, spełniający uczynki miłosierdzia i niosący oprócz pomocy
medycznej także pomoc duchową o jaką jakże trudno we współczesnym świecie.
NOMINATOM SKŁADAMY NAJSERDECZNIEJSZE GRATULACJE

Najbliższe Konferencje
1. Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum im. św. Łazarza zaprasza
TPCH Hospicjum im. św. Łazarza w Krakowie zaprasza na III Edycję Konferencji
Opieka Paliatywna i Hospicyjna - medycyna, humanizm, wolontariat - „Komunikowanie się
u kresu życia”. Konferencja odbędzie się 17 października 2017 roku o godzinie 9:00 w
Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Krupniczej 33 w Krakowie.
Konferencja ma charakter otwarty, udział w niej jest bezpłatny. Skierowana jest do
naukowców, ekspertów, praktyków, lekarzy, doktorantów, studentów, wolontariuszy,
organizacji społecznych i pozarządowych oraz wszystkich zaangażowanych lub
zainteresowanych opieką paliatywną i hospicyjną.
W konferencji w części dodatkowej o godz. 16.00 odbędzie się spotkanie prezesów
dyrektorów i członków Zarządów Hospicjów i Zespołów Opieki Paliatywnej. Tematem
spotkania będzie obecna sytuacja opieki hospicyjnej i paliatywnej w Polsce w świetle braku
lekarzy i pielęgniarek oraz ich zatrudnienia w kilku podmiotach leczniczych oraz wyraźnie
zwiększonej liczby podmiotów prywatnych realizujących opiekę nad umierającym. Bardzo
gorąco zapraszam do udziału w dyskusji, w której oprócz Małopolskiego Konsultanta
z Medycyny Paliatywnej wezmą udział również inni konsultanci z medycyny paliatywnej
i opieki paliatywnej.

Udział w Konferencji wymaga wypełnienia formularza zgłoszeniowego, dostępnego
na stronie http://www.paliatywna.uj.edu.pl/
Uczestnicy Konferencji otrzymają dyplomy uczestnictwa, a dla lekarzy zostanie
przyznanych 6 punktów edukacyjnych.
GORĄCO ZAPRASZAMY
2.Stowarzyszenia Hospicjum Ziemi Kluczborskiej Św. Ojca zaprasza
Szanowni Państwo,
W imieniu Stowarzyszenia Hospicjum Ziemi Kluczborskiej Św. Ojca serdecznie
zapraszam Wasze Zespoły na naszą jubileuszową już konferencję. Myślę, że jej tematyka i
znakomite grono wykładowców same będą stanowiły wystarczającą zachętę do skorzystania z
zaproszenia (program w załączeniu). Pragnę przeprosić, że w wydruku zaproszenia wkradł się
błąd : adres został wydrukowany hospicum.konferencja@gmail.com, a miało być
hospicjumswpio.konferencja@gmail.com
Zatem do zobaczenia w Kluczborku 28 października. Pozdrawiam serdecznie. Niech Wam
Bóg błogosławi – Janusz Cholewiński (Kierownik Komitetu Organizacyjnego)
3. II Edycja Forum Medycyny Paliatywnej
Mamy przyjemność poinformować o zbliżającej się II edycji Forum Medycyny
Paliatywnej 2017, która odbędzie się w dniach 17 – 18 listopada 2017r. w Warszawie w
hotelu Novotel Warszawa Centrum. Spotkanie będzie miało charakter paneli dyskusyjnych, w
których udział wezmą zaproszeni goście. Kierownik Naukowy dr n.med. Aleksandra
Ciałkowska – Rysz.
Zakres programowy oraz szczegóły dotyczące rejestracji i zakwaterowania znajdują
się na stronie: www.forummedycynypaliatywnej.pl Uczestnicy otrzymają punkty edukacyjne
potwierdzone certyfikatem. Ilość miejsc ograniczona. Czekamy na Państwa zgłoszenia.
Zespół KARPENO
Organizator Forum Medycyny Paliatywnej
www.forummedycynypaliatywnej.pl ,
biuro@forummedycynypaliatywnej.pl

Spotkania Hospicyjne
W dniach 5-7 października odbyły się w Warszawie i Radomiu spotkania hospicyjne.
Podczas konferencji „Patriota, Społecznik, Artysta - Święty Brat Albert Chmielowski Patron
Roku 2017” w Sali Kolumnowej Sejmu w czwartek 5 października JE Ks. Arcybiskup
Grzegorz Ryś przedstawiając między innymi sprawy organizacji przytuliska zacytował kilka
myśli św. Brata Alberta: Aby prowadzić dzieło dla ubogich trzeba być człowiekiem
kontemplacji, trzeba być związanym z Bogiem, bo bez tego nie można być społecznikiem.
Pomagać można tylko jak się nie jest przywiązanym do własności.
W organizowanej przez Duszpasterza Forum Hospicjów Polskich Ks. Władysława
Dudę Konferencji Duchowość Hospicyjna jednym z wykładowców był Prof. Zbigniew
Żylicz. Dzięki rozmowie z Profesorem przedstawiciele 21 Hospicjów mogli poznać jak
prowadzona jest opieka hospicyjna w Holandii, Szwajcarii i Anglii. Być może już niedługo
wyzwaniem stojącym przed zespołami w Polsce będzie podobnie jak w tych krajach starzenie
się społeczeństwa. Człowiek stojący u kresu życia ma średnio ponad 85 lat i jego dzieci też są
już seniorami w wielu wypadkach wymagających pomocy drugiej osoby. W Polsce w
porównaniu z powyższymi krajami mamy domową opiekę hospicyjną – szpital w domu – taką
sama jak w hospicjach stacjonarnych. W tamtych krajach osobami terminalnie chorymi
przebywającymi w domach zajmują się lekarze pierwszego kontaktu. Więcej informacji na

temat opieki w Europie będzie przekazane na spotkaniu prezesów, przewodniczących
dyrektorów, członków zarządów 17 października o godz. 16.00 w Krakowie.
X Ogólnopolska Konferencja Wolontariatu Hospicyjnego „Idźcie i głoście” w
posłudze hospicyjnej, organizowana przez Ks. Marka Kujawskiego SAC i Wolontariuszy z
Hospicjum Królowej Apostołów zgromadziła w Radomiu wielu wolontariuszy z całej Polski.
Wśród obecnych byli liczni przedstawiciele hospicjów działających nadal bezinteresownie. W
chwili obecnej w Polsce pozarządowych stowarzyszeń świeckich i kościelnych jest 150, z
których 11 hospicjów niesie pomoc bezinteresownie. Pozostałe zatrudniają personel
medyczny, który jest wspierany przez wolontariuszy. Dr hab. Wojciech Leppert w swoim
referacie „Rola wolontariusza w Hospicjum podkreślił wagę szkolenia zespołu medycznych
pracowników do współpracy z wolontariuszami oraz stwarzanie możliwości do angażowania
się w wolontariat różnych osób z różnych środowisk.
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Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających
poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej Dz.U. 2017 poz. 1774
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
Dz.U. 2017 poz. 1778
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2017 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób
ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania
działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i
obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym, Dz.U. 2017 poz. 1787,
Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 sierpnia 2017
r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i
Polityki Społecznej w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego, Dz.U. 2017
poz. 1788,
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2017 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej, Dz.U. 2017 poz. 1809
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 września
2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i
przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych
w niektórych państwowych jednostkach budżetowych działających w ochronie
zdrowia, Dz.U. 2017 poz. 1816
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o refundacji leków, środków
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych,
Dz.U. 2017 poz. 1844
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie informacji w ochronie
zdrowia, Dz.U. 2017 poz. 1845
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2017 r. w sprawie
Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu
Końcowego Dz.U.2017 poz. 1877

