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Wydarzenia końca roku 2017
I. Jubileusze i wydarzenia hospicyjne
Hospicjum Sosnowieckie w jubileusz dwudziestolecia otwiera dom hospicyjny
Hospicjum Sosnowieckie im. św.Tomasza Ap. przeżywa szczególny czas - jubileusz 20lecia działalności. Z tej okazji odbyła się 7października uroczysta msza św. w katedrze
sosnowieckiej pod przewodnictwem ks.Biskupa Grzegorza Kaszaka oraz księży posługujących
wspólnocie przez te lata. 10października odbył się koncert Janusza Radka połączony z galą
wręczania dyplomów dla najbardziej zasłużonych dla hospicjum. Zwieńczeniem uroczystości
jubileuszowych będzie otwarcie 8grudnia hospicjum stacjonarnego. Hospicyjny ośrodek
opiekuńczy powstał z pomocą całego społeczeństwa lokalnego, z pomocą władz samorządowych
oraz Urzędu Marszałkowskiego, który w 60% sfinansował inwestycję polegająca na adaptacji i
rozbudowie budynku starej szkoły ze środków unijnych RPO W.Śl. na lata 2014-2020.

Opłatek hospicyjny
Ks. Władysław Duda wraz z Zarządem Forum zaprasza w Księży Kapelanów,
Wolontariuszy i Pracowników, Członków Zarządów Zespołów Hospicyjnych w sobotę
16 grudnia 2017 r. do Warszawy na tradycyjny Opłatek, podczas którego będziemy dziękowali
Panu Bogu za otaczanie opieką Posługujących Tym, którzy odchodzą przed nami oraz składali
życzenia i gratulacje Warszawskim Hospicjom, w 30 rocznicę zaistnienia ruchu hospicyjnego
w Warszawie. Po spotkaniu opłatkowym ok. godz. 15.00 Ks. Kapelan Forum zaprasza Księży
Kapelanów na wspólną debatę dotyczącą duszpasterstwa hospicyjnego. Więcej informacji
w listach, które dotrą do Hospicjów na początku grudnia oraz w kolejnym Liście Hospicyjnym.

II. Przypomnienia - Konferencje
XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa - 30.11.- 2.12. 2017 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. Program w załączeniu.
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. Więcej informacji w załączniku.

Szkolenie z rachunkowości
Zarząd Forum Hospicjów Polskich zwraca się z zapytaniem czy są Państwo zainteresowani
szkoleniem z księgowości - zakończenie roku. Możemy zapytać temtegorocznego wykładowcę
czy mógłby przyjechać do Krakowa. Bardzo proszę o odpowiedź do 30 listopada 2017 r. na
adres:stoklosa@hospicjum.org
Równocześnie pragniemy przypomnieć, że w ustawie o rachunkowości, zmienionej
nowelizacją z 15 grudnia 2016 r., pojawił się nowy wzór sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK 6 dla organizacji pozarządowych. Można go stosować po raz pierwszy dla
sprawozdania za rok 2017.

Transmisja z posiedzenia Komisji Zdrowia
Pani mgr Izabela Kaptacz Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej
przekazuje informację o możliwości odsłuchania transmisji z posiedzenia Komisji Zdrowia -dot.
zmiany planu finansowego NFZ na 2017, na której od godz. 12.35 są wypowiedzi dotycżace
opieki paliatywnej i hospicyjnej:
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje.xsp?unid=C9A929E9545A1469C12581D9003B93
77#
Plan na rok 2018 przewiduje 712 mln na opiekę paliatywna i hospicyjna. Jest to wzrost o 8%
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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
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 października 2017 r. w sprawie sposobu i
trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej. Dz.U. 2017 poz.
2028
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
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.

55. Posiedzenie Komisji Zdrowia 17 października 2017 roku
17 października 2017 r. w Senacie odbyło się 55 posiedzenie Komisji Zdrowia pod
przewodnictwem przewodniczącego Komisji Zdrowia Waldemara Kraski. Posiedzenie miało
charakter informacyjny i dotyczyło informacji ministra zdrowia na temat opieki paliatywnej w
Polsce – potrzeby i możliwości.
W posiedzeniu oprócz członków Komisji Zdrowia uczestniczyli: podsekretarz stanu
Ministerstwie Zdrowia Zbigniew Król ze współpracownikami, wiceprezes Maciej Sokołowski -

w

Porozumienie Hospicjów Dolnośląskich, prezes Aleksandra Ciałkowska-Rysz - Polskie Towarzystwo
Medycyny Paliatywnej oraz kierownik medyczny Ośrodka Hospicjum Domowe Tomasz
Dzierżanowski.

Na spotkaniu Maciej Sokołowski zaapelował o uznanie świadczeń z zakresu opieki
paliatywnej i hospicyjnej za świadczenia nielimitowane oraz o urealnienie ich wyceny. Jednocześnie
podkreślił, że opieka paliatywna jest specjalistycznym świadczeniem medycznym wspierającym
leczenie chorób onkologicznych i innych przewlekłych schorzeń. Dodał, że od 1 stycznia 2015 r.
wprowadzono „Szybką terapię onkologiczną” i w jej ramach NFZ nie limituje świadczeń
onkologicznych, ale niestety w tym programie pominięto opiekę paliatywną.
Zdaniem uczestników posiedzenia nie jest konieczna nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki
zdrowotnej w części dotyczącej „pakietu onkologicznego”, ponieważ odpowiednie przepisy znajdują
się od lat w ustawie o prawach pacjenta. Wystarczy zmiana zarządzenia prezesa NFZ. Uczestnicy
postulowali także wprowadzenie kształcenia studentów medycyny z zakresu opieki paliatywnej.

Informację na temat opieki paliatywnej w Polsce przedstawili także m.in. prezes Polskiego
Towarzystwa Medycyny Paliatywnej Aleksandra Ciałkowska-Rysz oraz lekarz hospicyjny
Tomasz Dzierżanowski a także podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Zbigniew Król który
poinformował, że ministerstwo dołoży wszelkich starań, aby poprawić sytuację w dziedzinie
opieki paliatywnej.
Link do transmisji z posiedzenia: http://av8.senat.pl/9KZ551
źródło: www.senat.gov.pl
Tekst i informacje pobrano ze strony Senatora Waldemara Kraski.

