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KRS 0000289910, Regon 120599343, NIP 6783047971
Konto: Bank Pekao S.A. Nr 97 1240 1431 1111 0010 1863 8924
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
PILNA I WAŻNA INFORMACJA !!! – SZKOLENIE Z OCHRONY DANYCH
NOWA Polityka Ochrony Danych
Zapowiadane w LIŚCIE HOSPICYJNYM z dnia 27 lipca 2017 r. szkolenie z
ochrony danych prowadzone przez Firmę Zontek i Wspólnicy Sp.k. może odbyć się
jedynie w najbliższy piątek 27 października 2017 roku w godz. 10.00 – 16.30 w
Hospicjum św. Łazarza w Krakowie il. Fatimska 17. Opłata za uczestnictwo w
granicach 120 zł w zależności od liczby uczestników. Wpłata przelewem po otrzymaniu
rachunku. Bardzo proszę o przesłanie zgłoszenia: imię i nazwisko uczestnika, kontakt
mailowy i telefoniczny oraz nazwa Hospicjum i adres do dnia 26 października 2017 r.
mail: stoklosa@hospicjum.org fax: 12 641 46 59 tel. 601 739 344
25 maja 2018 r. wejdzie w życie nowe 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. 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.
KLUCZBORSKA KONFERENCJA
W imieniu Stowarzyszenia Hospicjum Ziemi Kluczborskiej Św. Ojca serdecznie
zapraszam 28 października 2017 r. Wasze Zespoły na naszą jubileuszową konferencję. Myślę,
że jej tematyka i znakomite grono wykładowców same będą stanowiły wystarczającą zachętę
do skorzystania z zaproszenia. Przepraszam Wszystkich, ale w wysłanych do Was drukach
zaproszeń błędnie wydrukowano adres mailowy zgłoszeń na konferencję. W adresie brakło
„swpio”. Właściwy adres do zgłoszeń to ten z którego wychodzi bieżąca wiadomość
hospicjumswpio.konferencja@gmail.com .
Zatem do zobaczenia w Kluczborku 28 października.
Pozdrawiam serdecznie. Niech Wam Bóg błogosławi
Janusz Cholewiński
Kierownik Komitetu Organizacyjnego

KONFERENCJA “Heart and Spirit in Palliative Care”
W dniach 1-2 grudnia 2017 roku Katedra i Zakład Opieki Paliatywnej UMK CM organizuje
konferencję z udziałem gości zagranicznych Winter Summit in Palliative Medicine: “Heart
and Spirit in Palliative Care”.
Konferencja odbywa się będzie pod auspicjami European Association of Palliative Care.
Będzie to pierwsza w Polsce konferencja dotycząca opieki duchowej w medycynie i opiece
paliatywnej u chorych z niewydolnością serca. Konferencja realizowana będzie z udziałem
tłumaczenia symultanicznego. Szczegółowe informacje dostępne są pod linkiem:
http://ptodm.org.pl/ksztalcenie/konferencje/166975,winter-summit-in-palliative-medicineheart-and-spirit-in-palliative-care
Zaproszenie do udziału w Konferencji zgodzili się przyjąć prof. Philip Larkin – Prezydent
European Association of Palliative Care (Irlandia), prof. Christin Puchalski – Dyrektor The
George Washington University Institute for Spirituality and Health (USA) oraz prof. Sarah
Goodlin – Kierownik Departamentu Geriatrii, Portland Veterans Affairs Medical Center
(USA).
AKTY PRAWNE
 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2017 r. w sprawie
doskonalenia zawodowego ratowników medycznych Dz.U. 2017 poz. 1884
 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia
jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobów dopełnienia
obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów Dz.U. 2017 poz.
1923
 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych Dz.U. 2017 poz. 1938
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego
tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku
doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów Dz.U. 2017 poz. 1923 zawiera oprócz
tekstu jednolitego tabelę z liczbą punktów edukacyjnych odpowiadających poszczególnym
formom doskonalenia zawodowego, które lekarz rozlicza w ciągu następujących po sobie 48
miesiącach, uzyskując 200 punktów edukacyjnych. Uzyskane punkty w 48 miesiącach nie
przenoszone są na następny okres rozliczeniowy. W rozporządzeniu określony został sposób
ustalania liczby punktów edukacujncyh.

