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ŻAL
W zeszłym tygodniu Towarzystwo Przyjaciół Chorych HOSPICJUM w Białymstoku
pożegnało jedną z założycielek i wieloletnią Wolontariuszkę Panią Zuzannę Pasławską, która
z całym oddaniem służyła przez całą dobę chorym w pierwszym pięciołóżkowym Hospicjum
Stacjonarnym na ul. Świętojańskiej oraz uczestniczyła aktywnie w ruchu hospicyjnym.
W biuletynie Hospitium Assistentia Palliativa et Pastoralis Nr 2, Gdańsk 1990 pisała:
„Główne zasady opiekowania się chorym w okresie terminalnym zawierają się w
sformułowaniu: Assistentia palliativa et pastoralis”, co oznacza połączenie opieki medycznej
(leczniczo - pielęgnacyjnej) z towarzyszeniem duchowym. Opieka hospicyjna jest opieką
integralną, dostosowaną do struktury człowieka, tzn. obejmuje całego człowieka: jego ciało
oraz sferę psychiczną i duchową. Dlatego jest sprawowana zespołowo, z udziałem: lekarza,
pielęgniarki, kapłana i innych osób, które ściśle ze sobą współpracują. Nie mniej ważnym
elementem jest włączenie do niej rodziny chorego oraz osób z jego najbliższego otoczenia.
Tym zasadom była wierna swoim życiu poświęconym hospicjum.
Już niewielu z nas pamięta Zuzannę – wiadomość o Jej odejściu zasmuciła nas
głęboko. Ufamy, że nadal jest z nami i oręduje za hospicjami u Pana. Wspólnocie Hospicjum
w Białymstoku, na ręce dr Tadeusza Borowskiego Beszty składamy serdeczne wyrazy
współczucia.
Rodzina Hospicyjna

Wydarzenia końca roku 2017
30 listopad – 2 grudzień 2017 r. XIII Międzynarodowa Konferencja NaukowoSzkoleniowa - Wrocław
XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniową "Wyzwania medycyny
paliatywnej i opieki hospicyjnej wobec cierpiącego człowieka w aspekcie medycznym,
filozoficznym, etycznym, prawnym i kulturowym", Aula Papieskiego Wydziału
Teologicznego, pl. Katedralny 1.
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 ta odbywać się będzie pod auspicjami European
Association of Palliative Care.
8 grudzień 2017 r. – Otwarcie Hospicjum Stacjonarnego w Sosnowcu – więcej informacji w
następnym Liście.

16 grudzień 2017 - Opłatek Hospicyjny w Warszawie i spotkanie Kapelanów Hospicyjnych –
więcej informacji w następnym Liście.
AKTY PRAWNE
 Ustawa z dnia 29 września 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2017 poz. 2110
 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października
2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansach publicznych Dz.U.
2017 poz. 2077
 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 października 2017 r. w sprawie
uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań ze środków Funduszu Rozwiązywania
Problemów Hazardowych Dz.U. 2017 poz. 2029
 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2017 r. w sprawie
wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów
odbywających specjalizacje w ramach rezydentury Dz.U. 2017 poz. 2017
W pierwszych dwóch latach 3570 zł, po dwóch latach 4097 zł.
Dla onkologii klinicznej odpowiednio: 4770 zł i 5297 zł.

