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ŻAL
Zawiadamiamy, że 8 listopada 2017 roku zmarła dr Joanna Ruszkowska
współzałożycielka Hospicjum św. Jana Kantego w Poznaniu.
Msza Św. pogrzebowa zostanie odprawiona 15 listopada o godz. 12.00 w kościele św.
Jana Kantego w Poznaniu ul. Grunwaldzka 86, pogrzeb na Cmentarzu Junikowskim w o
godz. 14.30.
Członkowie Hospicjum św. Jana Kantego
Z wielkim żalem odebraliśmy wiadomość o odejściu współzałożycielki Hospicjum św.
Jana Kantego w Poznaniu. Odeszła Lekarka, która w latach osiemdziesiątych tworzyła opiekę
dla chorych na raka w Poznaniu.
Rodzina Hospicyjna skupiona w Forum Hospicjów Polskich składa Wspólnocie
Hospicjum św. Jana Kantego wyrazy serdecznego współczucia.
***************

GRATULACJE
Hospicjum św. Kamila w Bielsku-Białej otrzymało Nagrodę Prezydenta RP "Dla Dobra
Wspólnego" w kategorii Dzieło.

Nagroda została ustanowiona dla podkreślenia wagi działalności prospołecznej,
proobywatelskiej, propaństwowej, dla Rzeczypospolitej, dla budowania sprawiedliwego
państwa, dla budowania czegoś, co można nazwać dobrą, nowoczesną Polską.
Hospicjum św. Kamila tworzą wolontariusze różnych zawodów, w różnym wieku, z różnym
doświadczeniem życiowym. Są wśród nich lekarze, pielęgniarki, rehabilitanci, psycholodzy,
księża kapelani, którzy bezinteresownie od 25 lat służą chorym, będącym w ostatnim okresie
życia. Na zdjęciu Prezes stowarzyszenia dr Anna Byrczek odbiera nagrodę z rąk Pana
Prezydenta Andrzeja Dudy.
Gratulujemy – Rodzina Hospicyjna

Światowy Dzień Ubogich
Ojciec Święty Franciszek ustanowił Światowy Dzień Ubogich w trzecią niedzielę listopada.
13 czerwca 2013 roku ukazało się w Watykanie przesłanie Papieża Drnaciszka na Śwaitowy
dzień Ubogich. Swoje przesłanie Paież opatrzył hasłem: „Nie miłujmy słowem, lecz czynem”,
zaczerpniętym z Pierwszego Listu św. Jana (por. 3,18). W tym roku obchodzimy Dzień
Ubogich w niedzielę 19 listopada.
Siostra Albertynka Teresa Pawlak odpowiada na stronie Archidiecezji Krakowskiej kim jest
ubogi - … I tu zaczynają się schody, ponieważ ubóstwo bardzo trudno zdefiniować. Często
jak słyszymy słowo „ubogi” to kojarzy się nam albo ewangelicznie – z ubogi sercem, lub z
biedakiem. Tymczasem ubóstwo niekoniecznie musi być związane z jakąś biedą materialną,
choć bardzo często jest ono powiązane. Ubóstwo to przestrzeń, gdzie człowiek doświadcza
jakiegoś ograniczenia. …
Udział ludności ubogiej na świecie według regionów przedstawiał się w 2013 roku
następująco: 50,7% Afryk Subsaharyjska, 33,4% południowa Azja, 9,3 Wschodnia Azja i
Pacyfik, 4,4% Ameryka Łacińska i Karaiby, 1,4% Wschodnia Europa i Centralna Azja, 0,8%
reszta świata.

Weszła w życie ustawa powołującą do życia Narodowy Instytut Wolności.
13 października 2017 r. ukazała się w Dzienniku Ustaw 2017, poz. 1909 ustawa z dnia 15
września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego. Instytut ma wspierać rozwój społeczeństwa obywatelskiego,
a także działalność pożytku publicznego i wolontariatu w zakresie określonym w ustawie z
dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016
r. poz. 1817 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60, 573 i 1909). Na mocy ustawy powstaje również
Komitet ds. Pożytku Publicznego, którego przewodniczący nadaje Instytutowi statut i określa
szczegółowy zakres zadań i tryb pracy, organizację Narodowego Instytutu i wartość majątku.
Komitet ds. spraw Pożytku Publicznego jest organem administracji rządowej właściwym w
sprawach pożytku publicznego, w tym programowania, koordynowania i organizowania
współpracy organów administracji publicznej i podmiotów działających w sferze pożytku
publicznego. Wojewoda może ustanowić pełnomocnika wojewody ds. społeczeństwa
obywatelskiego. Tworzy się Fundusz Wspierania Społeczeństwa Obywatelskiego, którego
dysponentem jest Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego. Przewodniczący
Komitetu określa w drodze rozporządzenia warunki dofinansowywania zadań. Przepisy
dotyczące 1% przechodzą w gestię Dyrektora Instytutu Narodowego. Instytut będzie
funkcjonował przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i przejmuje zadania Departamentu
Pożytku Publicznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Na mocy ustawy
powstaje Komitet ds. Pożytku Publicznego. Przy Instytucie ma również działać 11-osobowa
Rada - jako organ opiniodawczo-doradczy.
Zmiana w kodzie Hospicjum Stacjonarnego
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2017 roku Hospicjum
Stacjonarne zostało przeniesione z grupy zakładów opiekuńczo – leczniczych i pielęgnacyjno
opiekuńczych do grupy ośrodków (zespołów) opieki pozaszpitalnej. W związku z tym kod
hospicjum stacjonarnego zmienił się z 5180 na 2184. Opieka paliatywna i hospicyjna ma
zgodnie z rozporządzeniem kody
1. Poradnia specjalistyczne
1180 Poradnia medycyny paliatywnej
2. Ośrodki (zespoły) opieki pozaszpitalnej
2180 Hospicjum domowe/Zespół domowej opieki paliatywnej

2182 Dzienny ośrodek opieki paliatywnej lub hospicyjnej
2184 Hospicjum Stacjonarne/Stacjonarny ośrodek opieki paliatywnej
3. Oddziały szpitalne i inne komórki opieki szpitalnej
4180 Oddział medycyny paliatywnej
Komórkom organizacyjnym danej specjalności udzielającym świadczeń zdrowotnych
dzieciom nadaje się kod nieparzysty, o jeden wyższy niż właściwy kod komórki
organizacyjnej udzielającej świadczeń zdrowotnych osobom dorosłym.

Szkolenia, konferencje, zjazd
1. Forum medycyny Paliatywnej – 17 i 18 listopad 2017 r. Warszawa
VIII Sesja Forum Medycyny Paliatywnej „Problemy etyczne i duchowe w medycynie
paliatywnej” odbywająca się w sobotę 18 listopada w godz. 13:00 - 14.40 będzie prowadzona
w formie dyskusji, a jej tematem jest model opieki duchowej w polskich hospicjach.
- Ks. Władysław Duda Dyrektor Archidiecezjalnego Zespołu Opieki dyskusję poprowadzą
Paliatywnej w Warszawie, Kapelan Forum Hospicjów Polskich, Duszpasterz
Służby Zdrowia Archidiecezji Warszawskiej, lek. med. Anna Byrczek Prezes Hospicjum św.
Kamila w Bielsku Białej i Jolanta Stokłosa Prezes Forum Hospicjów Polskich
2. XIII Międzynarodową Konferencję Naukowo-Szkoleniową- Wrocław
Dr n. med. Eleonora Mess z Zakładu Onkologii i Opieki Paliatywnej Uniwersytetu
Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu zaprasza na XIII Międzynarodową
Konferencję Naukowo-Szkoleniową "Wyzwania medycyny paliatywnej i opieki hospicyjnej
wobec cierpiącego człowieka w aspekcie medycznym, filozoficznym, etycznym, prawnym i
kulturowym", która odbędzie się dn. 30 listopada - 2 grudnia 2017 r. w Auli Papieskiego
Wydziału Teologicznego, pl. Katedralny 1. W programie miedzy innymi:
 prof. dr hab.n.med. Andrzej Kübler- „Zapewnienie godności w chorobie i umieraniu
 dr hab.n. med. Krzysztof Maksymowicz- „Błąd medyczny-znaczenie i zakres pojęcia“
 prof. dr hab. Ryszard Kozłowski-„Jedni drugich brzemiona noście”. Wyzwania
niezniszczalnej godności człowieka cierpiącego i umierającego“ jako podstawowa
zasada współczesnej medycyny"
 dr n. med. Agata Zdun-Ryżewska- „Jakość życia opiekunów nad chorymi członkami
rodzin: zmęczenie i inne problemy”
 mgr Renata Dziewior-“Hospicjum - dar z samego siebie“
 mec. Krzysztof Bramorski - „Dylematy duchowe, filozoficzne, etyczne i prawne w
opiece hospicyjnej i paliatywnej.“
 dr n.med. Nataliya Izhytska,dr hab.n.med. Sergiusz Fedorov - „Doświadczenia
tworzenia systemu opieki nad chorymi terminalnymi we Lwowie“

