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Światowy Dzień Chorego
Słowa św. Jana Pawła II i Ojca Świętego Franciszka na Światowy Dzień Chorego, który
obchodziliśmy po raz 25 w sobotę 11 lutego 2017 r.
… Coroczne obchodzenie Światowego Dnia Chorego ma więc na celu uwrażliwienie
Ludu Bożego i - w konsekwencji - wielu katolickich instytucji działających na rzecz służby
zdrowia oraz społeczności świeckiej na konieczność zapewnienia jak najlepszej opieki
chorym; pomagania chorym w dostrzeżeniu wartości cierpienia na płaszczyźnie ludzkiej, a
przede wszystkim na płaszczyźnie nadprzyrodzonej; włączenia w duszpasterstwo służby
zdrowia diecezji, wspólnot chrześcijańskich, rodzin zakonnych; popierania coraz bardziej
owocnej służby wolontariatu; przypominania o potrzebie duchowej i moralnej formacji
pracowników służby zdrowia; ukazywania znaczenia opieki duchowej nad chorymi ze strony
kapłanów diecezjalnych i zakonnych, jak również tych wszystkich, którzy żyją i pracują obok
cierpiących. ...
Watykan 13 maja 1992 roku – fragmenty Listu Papieża Jana Pawła II o ustanowieniu Światowego Dnia Chorego do kard.
Fiorenzo Angeliniego z 13 maja 1992 roku, „L’Osservatore Romano”, wyd. polskie, rok XIII, nr 7 (144) 1992, s.4
(fragmenty)

…11 lutego będzie obchodzony w całym Kościele, a zwłaszcza w Lourdes, XXV
Światowy Dzień Chorego na temat: „Zdumienie tym, czego dokonuje Bóg: «wielkie rzeczy
uczynił mi Wszechmocny» (Łk 1,49)”. Ustanowiony przez mojego poprzednika
św. Jana Pawła II w 1992 roku i obchodzony po raz pierwszy właśnie w Lourdes 11 lutego
1993 roku, dzień ten jest okazją do zwrócenia szczególnej uwagi na sytuację chorych,
a ogólniej rzecz biorąc cierpiących. Jednocześnie zachęca tych, którzy poświęcają się na ich
rzecz począwszy od ich rodzin, pracowników służby zdrowia i wolontariuszy, do dziękowania
za otrzymane od Pana powołanie towarzyszenia chorym braciom. Ponadto obchody
te odnawiają w Kościele dynamikę duchową, aby coraz lepiej wypełniać tę zasadniczą część
jego misji, która obejmuje posługę ostatnim, chorym, cierpiącym, wykluczonym i usuwanym
na margines (por. JAN PAWEŁ II, Motu proprio, Dolentium hominum, 11 lutego 1985, 1).
Z pewnością czas modlitwy, liturgii eucharystycznej i namaszczenia chorych, dzielenie się
z chorymi a także pogłębienie wiedzy bioetycznej i teologiczno-pastoralnej, które będą miały
miejsce w tych dniach w Lourdes, wniosą nowy ważny wkład w tę posługę.
… Z okazji XXV Światowego Dnia Chorego ponawiam moją modlitewną solidarność
i poparcie dla lekarzy, pielęgniarek, wolontariuszy i wszystkich mężczyzn i kobiet
konsekrowanych zaangażowanych w posługę chorym i cierpiącym; dla instytucji kościelnych
i świeckich, które działają w tym obszarze; a także dla rodzin, które z miłością opiekują się
swoimi chorymi krewnymi. Wszystkim życzę, aby byli zawsze radosnymi znakami obecności
i miłości Boga, naśladując wspaniałe świadectwo tak wielu przyjaciół i przyjaciółek Boga,
wśród których wspomnę św. Jana Bożego i św. Kamila de Lellis, patronów szpitali
i pracowników służby zdrowia, a także świętą Matkę Teresę z Kalkuty, misjonarkę czułości
Boga. …
Papież Franciszek - Watykan, 8 grudnia 2016 roku, Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

Nowa Karta Pracowników Służby Zdrowia
Źródła: Strona Konferencji Episkopatu Polski 11.02.2017 i Portal Deon 6.02.2017 r.
Nowa Karta Pracowników Służby Zdrowia jest wydaniem krytycznym, uzupełnionym
i poprawionym pierwszej Karty Pracowników Służby Zdrowia z roku 1994. Została ona
oficjalnie zaprezentowana 6 lutego 2017 r. w Watykanie w związku ze Światowym Dniem
Chorego obchodzonym we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, czyli 11 lutego. W tym roku
ten dzień jest obchodzony już po raz 25.
Kartę zaprezentowano dziennikarzom w Biurze Prasowym Stolicy Apostolskiej. O jej
wypracowanie bardzo zabiegał zmarły w ubiegłym roku abp Zygmunt Zimowski,
przewodniczący Papieskiej Rady ds. Służby Zdrowia i Duszpasterstwa Chorych - mówi ks.
Krzysztof Giers, wieloletni pracownik tej Rady, od 1 stycznia włączony wraz z nią do nowej
Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka.
Od ukazania się pierwszej Karty minęło już ponad 20 lat. Dzięki zaangażowaniu abp.
Zygmunta Zimowskiego rozpoczęto prace nad tym dokumentem. Podkreślił on, że nowe
kwestie włączone do aktualnej wersji dokumentu nie naruszają jego zasadniczej, pierwotnej
konstrukcji. Nienaruszonym pozostaje solidny fundament, którym jest prawda o
nienaruszalności i świętości ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Nowa Karta
jeszcze szerzej ukazuje tę prawdę, przywołując nauczenie św. Jana Pawła II (po roku 1994),
Benedykta XVI i Franciszka. Nowym dokumentem doktrynalnym najczęściej cytowanym jest
Instrukcja Dignitas personae dotycząca niektórych problemów bioetycznych, wydana przez
Kongregację Nauki Wiary 8 września 2008 r.
Nowa Karta została opatrzona wstępem, którego tytuł „Słudzy życia” podkreśla, że
„sługami życia” są nie tylko lekarze, pielęgniarki, farmaceuci, diagności, kapelani, siostry i
bracia zakonni, ale także ci, którzy tworzą personel placówek medycznych – począwszy od
osób wykonujących najprostsze prace do ludzi z administracji i dyrekcji. Wszyscy oni są
szczególnie wezwani, aby kierować się w swoim postępowaniu etyką opartą na poszanowaniu
życia i zdrowia oraz godności i praw pacjenta w myśl słów z Evangelium vitae: „Ich zawód
każe im strzec ludzkiego życia i służyć mu”.
Nowa Karta Pracowników Służby Zdrowia zachowuje strukturę pierwszego
dokumentu i dzieli się na trzy części: narodziny, życie i umieranie.
Ostatnia, trzecia część dokumentu, podejmuje problematykę zawiązaną ze śmiercią
osoby ludzkiej. Wśród wielu kwestii przedstawionych już w poprzedniej Karcie, obecne
wydanie poświęca więcej miejsca dylematom moralnym dotyczącym: eutanazji, sztucznego
odżywiania i nawadniania, używania środków znieczulających, testamentu biologicznego,
prawdomówności wobec umierającego, czy zasady proporcjonalności wobec uporczywej
terapii.
Karta stanowi dokument skierowany do wszystkich osób pracujących w służbie
zdrowia, także do tych, którzy zarządzają placówkami medycznymi, aby kierowali się w
życiu etyką opartą na Ewangelii

Z prasy
Z okazji Światowego Dnia Chorego w prasie ukazały
1. W „Niedzieli” z dnia 12 lutego 2017 r. w części Niedziela Małopolska red. Maria Fortuna
Sudor rozmawia z Ks. Prał. Józefem Doboszem proboszczem dębickiej parafii pw.
Miłosierdzia Bożego i prezesem działającego w niej Hospicjum Domowego im. Jana Pawła II
M.Fortuna Sudor – Księże Proboszczu, co sprawiło, że ponad 10 lat temu w Dębicy powstało
hospicjum niosące pomoc osobom terminalnie chorym w powiecie dębickim ?
Ks. J.Dobosz – wszystko zaczęło się od księży opiekunów Caritas w Tarnowie, gdzie
usłyszałem o hospicjum działającym przy tarnowskiej parafii Księży Misjonarzy.
Pomyślałem, że podobna forma pomocy mogłaby zaistnieć u nas. I to wielu względów, a
najważniejszy z nich to zobowiązujący tytuł parafii. Przemodliłem pomysł i zaprosiłem do
Dębicy ks. Jerzego Berychowskiego, aby wygłosił kazania na ten temat i tym sposobem
zainteresowałem ideą hospicyjną parafian. …
…Pragnę dodać, że pomysł od samego początku cieszył się wielkim zainteresowaniem i
poparciem ludzi dobrej woli, bez nich nic bym nie uczynił. Dziś mogę powiedzieć. Że
przybywa nam chorych, którymi się opiekujemy, ale też chętnych do niesienia im pomocy
wolontariuszy. I cieszę się bardzo, że po dzień dzisiejszy ten dobry klimat istnieje.
2. W „Gościu Niedzielnym” z dnia 12 lutego 2017 roku wywiad red. Barbary Gruszki –
Zych z dr Iwoną Sitarską Kierownikiem Hospicjum Domowego i Poradni Medycyny
Paliatywnej Caritas Archidiecezji Łódzkiej, Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie
Medycyna Paliatywna dla Województwa Łódzkiego.
… B.Gruszka Zych - Mówi Pani skromnie, że zajmuje się zwyczajną pracą, a jednocześnie
dotyka sacrum. Gdzie ono jest?
I.Sitarska - Wobec chorego. Mam szczególne odczucie obcowania z sacrum, kiedy jestem
przy śmierci. To niesamowicie intymna chwila w życiu każdego człowieka. …
… Kiedy wchodzę do pokoju, w którym leży chory w agonii to jest tak jakbym wchodziła do
świątyni. Ja po prostu wiem, że tam jest Pan Bóg. Mam wtedy poczucie, że stoję wobec
czegoś większego od każdego z nas. Ten obszar nie należy do mnie. …
… Towarzyszenie odchodzącemu to rodzaj łaski. …
… Wciąż sobie planuję, że odpocznę, że będę asertywna i komuś odmówię. A potem dzwoni
telefon, coś dzieje się z pacjentami i plany pasają. W naszym hospicjum jesteśmy 24 godziny
pod komórką. Kiedy mam czas w niedzielę, moją największa radością jest ugotowanie
mężowi dużego obiadu.

KONFERENCJE
1. Konferencja Fides et ratio przy łóżku chorego, czyli o spotkaniu
medycyny i teologii
Z okazji 25. Światowego Dnia Chorego zapraszamy na konferencję, która odbędzie się
w Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w dniach 27.-28.02. 2017 r. Rozpoczęcie
konferencji godz. 9.00. Konferencja organizowana przez Wydział Teologiczny UŚ, Wydział
Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Apostolstwo Chorych nosi tytuł
„Fides et ratio przy łóżku chorego, czyli o spotkaniu medycyny i teologii”. Będziemy

podczas niej omawiać zagadnienia z pogranicza medycyny i teologii, takie jak: rola opieki
duchowej w procesie terapii, znaczenie bioetyki, ze szczególną uwagą poświęconą pierwszej
w Polsce poradni bioetycznej (to w pierwszy dzień), zatrzymamy się także (w drugi dzień)
nad zagadnieniami bardziej pastoralnymi, takimi jak: modele duszpasterstwa szpitalnego
(będą m.in. kapelani posługujący w Lourdes, w Rzymie), misje jako miejsce współpracy
służby zdrowia i Kościoła (wystąpi m.in. lekarka pracująca w Kamerunie), a także problem
ustalania faktu wystąpienia cudownego uzdrowienia (wystąpi lekarz pracujący w Lourdes, w
komisji orzekającej o cudach oraz kapłan pracujący w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych).
Serdecznie zapraszamy lekarzy, pielęgniarki, wolontariuszy oraz kapelanów związanych z
hospicjum. Wstęp jest wolny i bezpłatny. Nie trzeba wcześniej się zgłaszać. Chętni otrzymają
certyfikaty.
Będziemy wdzięczni za przekazanie tego zaproszenia środowisku hospicyjnemu. Plakat
konferencji i program w załączeniu.
Pozdrawiamy
Ks. dr Wojciech Bartoszek, dyrektor Apostolstwa Chorych
Ks. dr hab. Antoni Bartoszek, prof. UŚ, dziekan Wydziału Teologicznego UŚ w Katowicach

2. Opieka Paliatywna 2017
Warszawa 10-11 marca 2017
1. Standardy organizacyjne i medyczne w medycynie paliatywnej
2. Finansowanie opieki paliatywnej
3. Kształcenie z zakresie opieki i medycyny paliatywnej
4. Nowości w leczeniu bólu
5. Wybrane zagadnienia z zakresu leczenia objawowego
6. Problemy pielęgniarstwa opieki paliatywnej
Więcej na stronie „Termedia”.

3. V Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej
„Zintegrowana opieka paliatywna w XXI wieku” – Elbląg 8-10 czerwca 2017
Tematy:
1. Onkologia a opieka paliatywna
2. Geriatria a opieka paliatywna
3. Medycyna rodzinna a opieka paliatywna
4. Opieka paliatywna w chorobach nienowotworowych
5. Diagnostyka i leczenie bólu oraz innych objawów somatycznych
6. Możliwości oceny i poprawy jakości życia chorych w opiece paliatywnej
7. Problemy psychoonkologiczne w opiece paliatywnej
8. Problemy duchowe chorych u kresu życia
Więcej na stronie Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej

Wiadomości z Forum Hospicjów Polskich
Z dniem 1 lutego 2017 roku Stowarzyszenie Hospicjum Domowe – członek FHP
powołało Hospicjum Domowe im. Cicely Saunders. Hospicjum, które oferuje opiekę
lekarską, pielęgniarską, psychologiczną, fizjoterapeutyczną, pracownika socjalnego,
wolontariuszy. Prowadzi dla pacjentów wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego i aparatury
medycznej. Adres: ul. Botaniczna 68A, 04-543 Warszawa, tel. 22 350 73 76, 796 660 821,
796 660 824. Czynne od pon.-pt. w godz. 9.00 – 20.00. www.shd.waw.pl, email:shd.warszawa@gmail.com

Konkursy ofert na opiekę paliatywną i hospicyjną
Od 31 stycznia 2017 r. na stronach wojewódzkich oddziałów NFZ ukazują się informacje
dotyczące ogłaszania konkursów na opiekę paliatywną i hospicyjną. Hospicja, którym umowy
lub aneksy umów wygasają 30 czerwca 2017 roku startują w konkursach. Są też
organizowane dodatkowe konkursy dla tych, którzy jeszcze nie mieli kontraltów. W każdym
województwie jest inny termin składania ofert. Dokładne informacje są zamieszczane na
stronach danego województwa.
Różne akty prawne podawane w komunikatach mówiących o konkursie:
 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2013 r. w sprawie
świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej. Dz.U. 2013,
poz. 1347
 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych
kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej. Załącznik 11. Dz.U. 2016, poz. 1372
 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października
2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dz.U. 2016, poz. 1793
 Zarządzenie Nr 12/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13
lutego 2915 roku w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o
udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
 Zarządzenie Nr 116/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25
listopada 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania
i realizacji umów w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna
 Zarządzenie nr 54/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28
czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w
rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna.
 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie
obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego
działalność leczniczą. Dz.U. Nr 293 poz. 1729
 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie
obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy
niebędącego podmiotem wykonującym działalność leczniczą, udzielającego
świadczeń opieki zdrowotnej. Dz.U. Nr 293 poz. 1728
 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 22 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu ogłaszania
o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jaj
zadań oraz trybu pracy. Dz.U.2014, poz. 1980
 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych
warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Dz.U. 2015, poz. 1400
 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia
jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra zdrowia w sprawie ogólnych warunków
umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Dz.U. 2016, poz. 1146
 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej. Dz.U.206, poz. 1638
Uwaga: 9 lutego zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 stycznia 2017
r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki
paliatywnej i hospicyjnej. Dz.U. 2017 poz. 236. Rozporządzenie wprowadza zapisy dotyczące
perinatalnej opieki paliatywnej o kodzie ICD-10 P00-P96 Q00-099

Prawo


10 lutego 2017 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie. Projekt wprowadza m.in. możliwość dopisywania przez
ministra do wykazu OPP uprawnionych do zbierania 1%, organizacji pożytku, które
spóźniają się z publikacją sprawozdań. Projekt trafi teraz do Senatu.

Warto przeczytać na stronie ngo.pl




Wypowiedź Pana Schimanka na temat zmian w ustawie o pożytku publicznym. Autor
uważa, że całkowite odejście od pożytku publicznego nie ma sensu. Przekreślałoby
wspólny dorobek kilkunastu lat. Oddzielną kwestią jest natomiast status pożytku
publicznego. Pisze też o wynaturzeniach 1 procenta.
Do Sejmu 31 stycznia 2017 r. trafiła ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych (druk nr 1258). Jeżeli wejdzie w życie to emeryci i renciści będą
mieli ułatwione przekazywanie 1% już przy rozliczeniach za 2016 r.

Książki







Humanizm chrześcijański w medycynie – pod redakcją Grażyny Świąteckiej. Wyd.
Via Medica, Gdańsk 2016.
Bush Gjergji – Matka Teresa. Święta Miłości. Wyd. Pallotinim Poznań 2016
Wilfried Stinissen OCD – Młode wino. O owocach Ducha Świętgo. Wyd. w drodze.
Poznań 2016
Valerio Albisetti – emocje. Weź za nie odpowiedzialność. Wyd. Salwator. Kraków
Tomasz Trzciński – Nowoczesne metody zarządzania i przywództwa w organizacjach
typu non-profit. Wyd. Metanonprofit Publisching. 2016
Małgorzata Solecka – Służba Zdrowia. Jak pokonać chory system. Wyd.

