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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
Szkolenie „Zamkniecie roku 2018 w organizacjach pozarządowych i kościelnych
osobach prawnych”
Zarząd FHP zaprasza na szkolenie „Zamkniecie roku 2018 w organizacjach
pozarządowych i kościelnych osobach prawnych” prowadzone przez Pana Przemysława
Karwowskiego. Program szkoleni w załączeniu. W trakcie szkolenia będą omówione
dokładnie sprawozdania finansowe podpisywane podpisem kwalifikowanym lub podpisem
potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, które w tym roku za rok 2018 sporządzane są i
składane wyłącznie w postaci elektronicznej stosując sprawozdanie wg wzoru nr 6 zawartego
w ustawie o rachunkowości. W programie jest również informacja o nowych
rozporządzeniach dla organizacji pożytku publicznego, finansowaniu działalności organizacji
pozarządowej oraz obowiązujących podatkach. Program w załączeniu
Termin szkolenia 1 marca 2019 r. w godz. 10.00 – 16.00
Miejsce: Archidiecezjalny Zespół Domowej Opieki Paliatywnej pl. Konfederacji 55 w
Warszawie (dojazd metrem do stacji Stare Bielany)
Koszt uczestnictwa w szkoleniu 160 zł od osoby. Dojazd we własnym zakresie.
Zgłoszenie: stoklosa@hospicjum.org do 20 lutego 2019 r.
Wpłata: Bank Pekao S.A. I 0. w Krakowie Nr: 97 1240 1431 1111 0010 1863 8924
Dla przypomnienia - SAFETY FEATURES od 9 lutego 2019 r.
Od 9 lutego 2019 r. należy obligatoryjnie wprowadzić tzw. „dyrektywę antyfałszywkową”
celem zabezpieczenia legalnego łańcucha dostaw produktów leczniczych. Od 9 lutego
przedsiębiorcy maja obowiązek umieścić na opakowaniach leków zabezpieczenie dla
weryfikacji autentyczności produktów oraz identyfikacji opakowań jednostkowych za
pomocą odpowiedniego skanera. Obowiązek weryfikowania i wycofywania niepowtarzalnego
identyfikatora będzie spoczywał również na aptekach szpitalnych i działach farmacji. Szpitale
i podmioty lecznicze prowadzące działy farmacji szpitalnej muszą zapewnic niezbędny sprzęt
i personel do wycofywania niepowtarzalnego identyfikatora. Obejmuje to zakup skanerów i
uaktualnieniu oprogramowania w celu połączenia z systemem, który został utworzony i jest
zarządzany przez Krajowa Organizację Weryfikacji Autentyczności Leków (NMVO). Więcej
informacji można uzyskać w wojewódzkich inspektoratach farmaceutycznych.
Spotkanie Kapelanów Hospicyjnych, Członków Zarządu i Dyrektorów Hospicjum
Informacje odnośnie zgłoszenia, zakwaterowania oraz programów spotkań Kapelanów
Hospicyjnych, Członków Zarządu i Dyrektorów Hospicjów, które odbędą się w Warszawie w
dniach 26 – 28 lutego w Domu Pielgrzyma Dobre Miejsce Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego na Bielanach zostaną podane w środę 7 lutego w Liście nr 4. Poniżej koszt
pobytu w Domu Pielgrzyma:
Noclegi: - pokój jednoosobowy 85 zł/noc, - pokój dwuosobowy 130 zł/noc
Wyżywienie: 55 zł/dzień

Opłatek Hospicyjny
Zarząd Forum Hospicjów Polskich bardzo gorąco dziękuje Ks. Andrzejowi Partyce
Dyrektorowi Caritas Archidiecezji Łódzkiej, dr Iwonie Sitarskiej i całemu Zespołowi
Domowej Opieki Hospicyjnej oraz O. Wojciechowi Adamczewskiemu CP Proboszczowi
Parafii Matki Boskiej Bolesnej w Łodzi za dar i cały trud organizacji Opłatka Hospicyjnego.
Spotkanie opłatkowe rozpoczęte zostało Mszą Św. której przewodniczył Ks. Arcybiskup
Grzegorz Ryś. wraz z kapelanami hospicyjnymi: ks. Władysławem Dudą (Warszawa), O.
Wojciechem Adamczewskim (Łódź), ks. Markiem Kujawskim (Radom), ks. AdamemTrzaską
(Kraków). W Opłatku uczestniczyli Prezes Polskiego Towarzystwa medycyny Paliatywnej dr
Aleksandra Ciałkowska Rysz, S.Michaela Rak z Hospicjum im. M.Sopoćki w Wilnie oraz
reprezentanci Hospicjów: TPCH Hospicjum im. św. Łazarza Kraków, Hospicjum im. Ks.
Eugeniusza Dutkiewicza Gdańsk, Warszawskie Hospicjum Społeczne Warszawa, LTPCH
Hospicjum Dobrego Samarytanina Lublin, Hospicjum im.Łukasza Ewangelisty Cieszyn,
Społeczne Towarzystwo Hospicjum Cordis Katowice, Hospicjum św. Kamila Bielsko Biała,
Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej Częstochowa, Stowarzyszenie
Przyjaciół Chorych Hospicjum im. Matki Teresy Zabrze, Społeczne Stowarzyszenie
Hospicjum św. Kaliksta I Tychy, Zespół Domowej Opieki Hospicyjnej Caritas Archidiecezji
Łódzkiej Łódź, Stowarzyszenie Hospicjum Kutnowskie Kutno, Stowarzyszenie Homo –
Homini im. św. Brata Alberta Jaworzno, Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej
im. Jana Pawła II Ruda Śląska, Hospicjum królowej Apostołów Radom, Stowarzyszenie
Hospicjum Domowe w Pabianicach Stowarzyszenie "Hospicjum Łódzkie", Szpital Zakonu
Bonifratrów w Łodzi Poradnia Medycyny Paliatywnej, Stowarzyszenie Auxilium Hospicjum
św. Arnolda Janssena w Nysie, Stowarzyszenie przyjaciół Chorych w Skarżysku Kamiennej.
W Homilii Arcybiskup Grzegorz Ryś powiedział między innymi, że poznanie Chrystusa daje
nam możliwość bycia wspólnotą. Z Bogiem możemy spotykać się cały czas, cały czas być z
Nim. Musimy się strzec aby zamiast Boga nie czcić idola. Szczęście, które ciągle szuka
współczesny człowiek w rzeczach jest w spotkaniu a drugim człowiekiem. Choć relacja z
innymi wymaga czasu ale będąc z drugim człowiekiem wiemy że żyjemy. W opiece
hospicyjnej najważniejsza jest osoba i spotkanie z nią. Nie można schować się za
instrumentem, za narzędziem. Najważniejszą rzeczą jest danie siebie.
Światowy Dzień Chorego
W poniedziałek 11 lutego obchodzony jest XXVII Światowy Dzień Chorego 2019. Dzień ten
został ustanowiony przez św. Jana Pawła II w 1992 roku. Co roku uroczystość jest
organizowana w innym kraju. W tym roku obchodzony będzie w Kalkucie w Indiach. Papież
Franciszek w swoim liście na Światowy Dzień Chorego 2019 r. napisał między innymi: „Każdy
człowiek jest biedny, potrzebujący i ubogi. Kiedy rodzimy się, aby żyć, potrzebujemy opieki
naszych rodziców. Stąd w żadnej fazie i na żadnym etapie życia nikt z nas nie jest w stanie
całkowicie uwolnić się od potrzeby i pomocy innych, nie jest też nigdy w stanie przezwyciężyć
granicy bezsilności przed kimś lub przed czymś. To jest ten stan, który charakteryzuje nasze
bycie “stworzeniami”. Uczciwe uznanie tej prawdy zachęca nas do pozostawania pokornymi i
do praktykowania z odwagą solidarności jako cnoty nieodzownej dla istnienia. Ta
świadomość przynagla nas do działania odpowiedzialnego i przemyślanego, mając na uwadze
dobro, które jest jednocześnie osobiste i wspólne. Tylko kiedy człowiek pojmuje siebie nie
jako zamknięty świat, ale jako kogoś ze swej natury związanego ze wszystkimi innymi – jako
“bracia” – możliwa jest praktyka solidarności społecznej, oparta na dobru wspólnym. Nie
wolno nam się bać uznać siebie za potrzebujących i niezdolnych zapewnić sobie wszystkiego,
czego potrzebujemy, gdyż sami o własnych siłach nie jesteśmy w stanie pokonać wszystkich
ograniczeń. Nie obawiajmy się tej prawdy, ponieważ sam Bóg w Jezusie pochylił się (por. Flp

2,8) i pochyla nad nami i naszym ubóstwem, aby nam pomóc i dać te dobra, których sami
sobie nie jesteśmy w stanie zapewnić. … Wzywam Was wszystkich, na różnych poziomach, do
promowania kultury bezinteresowności i daru, niezbędnych do przezwyciężenia kultury zysku
i odrzucenia. Katolickie instytucje opieki medycznej nie powinny wpadać w myślenie
biznesowe, ale dbać o opiekę nad człowiekiem, bardziej niż o zysk. Wiemy, że zdrowie jest
relacyjne, zależy od interakcji z innymi i potrzebuje zaufania, przyjaźni i solidarności. To jest
dobro, którym można się cieszyć “w pełni” wyłącznie, gdy się nim dzieli. Wskaźnikiem
zdrowia chrześcijanina jest radość z bezinteresownego daru.”

Wiadomości z Hospicjów
Fundacja Hospicjum proroka Eliasza organizuje Bal Charytatywny z Aukcją Dobroczynną na
rzecz podopiecznych Hospicjum 16 lutego 2019 r. w majątku Howieny w Pamigaczach.
Nagrody i odznaczenia
 Hospicjum św. Kamila w Bielsku Białej zostało laureatem nagrody TOTU TUUS
 Z okazji 100. rocznicy powstania KUL Rada Wydziału Teologii uhonorowała
zasłużonych pracowników uczelni pamiątkowymi medalami. Wśród nagrodzonych
otrzymał medal O.prof. dr hab. Wacław Hryniewicz OMI.
 S.Michaela Rak założycielka i dyrektor hospicjum bł. Michała Sopoćki w Wilnie
została odznaczona przez Prezydenta Andrzeja Dudę Medalem Stulecia Odzyskanej
Niepodległości

