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Stowarzyszenie Hospicjum Ziemi Kluczborskiej Św. Ojca Pio zaprasza na
rekolekcje
21 - 23 kwietnia 2017r. w Domu Rekolekcyjnym im. O. Jana Leona
Dehon Księży Sercanów w Kluczborku ul. Strzelecka 42
Witam serdecznie,
W imieniu Stowarzyszenia Hospicjum Ziemi Kluczborskiej Św. Ojca Pio
oraz Księdza Gabriela Pisarczyka - Dyrektora Ośrodka Rekolekcyjnego Księży
Sercanów mam przyjemność po raz kolejny zaprosić waszą wspólnotę
hospicyjną na VI już Rekolekcje Wspólnot Hospicyjnych organizowane w
Kluczborku. W tym roku tematem rekolekcji będzie „Jedni drugich brzemiona
noście” (Ga 6, 2). Rekolekcje poprowadzi Ks. dr Wojciech Bartoszek – dyrektor
„Apostolstwa Chorych”, brat goszczącego u nas wielokrotnie księdza Antoniego
Bartoszka. Zapraszamy serdecznie osoby posługujące bezpośrednio przy łóżku
chorego, jak również wszystkich wolontariuszy, niezależnie od charakteru ich
pracy. Celem tych rekolekcji, podobnie jak w latach ubiegłych, jest pogłębienie
życia duchowego, zmotywowanie do życia wartościami ewangelicznymi każdego
hospicjanta, ale również odnowienie znajomości, czy nawet przyjaźni, lub
poznanie się i nawiązanie serdecznych kontaktów między hospicjantami
wewnątrz poszczególnych wspólnot, oraz między hospicjami Opolszczyzny,
przedstawicielami innych zaprzyjaźnionych hospicjów. Prosimy o zgłoszenie do
12 kwietnia br. ilości osób, które będą u nas gościły, oraz przysłanie listy
uczestników. Bardzo proszę o wywiązanie się z tego terminu, byśmy wszyscy
podczas Triduum mogli przeżywać misterium paschalne, a nie zajmować się
stroną techniczną rekolekcji. Bardzo proszę wszystkich o modlitwę w intencji
Księdza Wojciecha Bartoszka, który będzie je prowadził, owoców rekolekcji dla
nas samych, naszych, z trudem budowanych wspólnot hospicyjnych, ale przede
wszystkim dla chorych, którym posługujemy. Zgłoszenia przyjmuje Janusz
Cholewiński (tel. 604-963-419), najchętniej mailowo na naszą skrzynkę
konferencyjną: hospicjumswpio.konferencja@gmail.com (na główny adres
hospicyjny hospicjumswpio@wp.pl przychodzi bardzo dużo spamów ). Prosimy o
zaznaczenie na listach zgłoszeniowych osób duchownych i małżeństw (dla
odpowiedniego doboru pokoi). Koszt całego pobytu jest obecnie nieco wyższy to 140 zł od 1 osoby (w domu rekolekcyjnym obowiązuje obecnie cena 70 zł za
1 nocleg z wyżywieniem). Myślę, że podobnie jak w latach poprzednich będzie to
czas wyciszenia i modlitwy, ale również nabrania dystansu do siebie i naszej
codzienności; czas spotkań, wymiany myśli, radości i wypoczynku. Mam
nadzieję, że połowa kwietnia pozwoli nam również cieszyć się już pięknem
wiosennej przyrody podczas spacerów. Ogólny szkielet rekolekcji, zgodnie z
życzeniem uczestników z lat ubiegłych, pozostał taki sam.
Do rychłego zobaczenia: Wspólnota Hospicjum Św. Ojca Pio w Byczynie.
Zapraszamy i czekamy.

Niech Wam Bóg błogosławi i niech Was strzeże, niech rozpromieni oblicze
Swe nad Wami - Janusz Cholewiński

KONFERENCJE
Ogólnopolski Kongres Starzenia Się - interdyscyplinarna tematyka!
W Sopocie 12-13 maja 2017 r. odbędzie się Ogólnopolski Kongres Starzenia Się.
Starzejące się społeczeństwo to znak naszych czasów. Według prognoz w ciągu
najbliższych 10 lat, w 2025 r., liczba osób, które ukończyły 65. rok życia,
przekroczy 8 milionów, a liczba osób 80-letnich wyniesie ok. 1,7 miliona.
Powyższe dane demograficzne wskazują jednoznacznie na konieczność
poszerzania wiedzy dotyczącej podstawowych schorzeń typowych dla wieku
podeszłego.
Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej
Zintegrowana opieka paliatywna w XXI wieku" – pod takim hasłem
odbędzie się piąty, jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny
Paliatywnej. Do grona wykładowców zaproszono ekspertów z Polski i zza granicy.
Wykład pt.: "Aktualne wytyczne w leczeniu bólu nowotworowego" przedstawi
prof. Sebastiano Mercandante (University of Palermo, Italy). Uczestnicy będą
mogli wysłuchać także wystąpień dr Aleksandry Ciałkowskiej - Rysz, prezes
Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej oraz lek. Wiesławy Pokropskiej,
konsultant krajowej w dziedzinie medycyny paliatywnej.
Patronat honorowy nad konferencją objął Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł.
Podczas wydarzenia zaplanowano także praktyczne warsztaty, na które
obowiązuje osobna rejestracja.
Więcej informacji www.termedia.pl szkolenia@termedia.pl tel./faks +48 61 656
22 00
II Konferencja „Duchowość Hospicyjna”
Patronat honorowy : Jego Eminencja Kazimierz Kardynał Nycz – Metropolita
Warszawski.
Miejsce konferencji : Warszawa, Ośrodek Konferencyjny Archidiecezji
Warszawskiej przy
Uniwersytecie im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Lasku Bielańskim, ul.Dewajtis 3.
Termin konferencji : 05 - 07.10.2017.
III edycja konferencji naukowej Opieka Paliatywna i Hospicyjna –
medycyna, humanizm, wolontariat – „Komunikacja w procesie
umierania”
Cicely Saunders „Pomóż mi, Wysłuchaj mnie, Zostań ze mną”
Termin – 17 października 2017 (wtorek)
Miejsce - Auditorium Maximum UJ, ul. Krupnicza w Krakowie
Adresaci:
- CM UJ wszystkie wydziały, UJ-psychologia, socjologia, filozofia, WZiKS
- lekarze, pielęgniarki, wolontariusze, psycholodzy, socjolodzy, studenci,
pracownicy socjalni, księża, zakonnicy,
- przedstawiciele hospicjów i zakładów opieki paliatywnej
- otwarte dla wszystkich.

Cel: przekazanie wiedzy o komunikowaniu z uwzględnieniem wartości przekazu,
jej granic i etyki oraz języka, form przekazu, treści, interakcji, świadomości
przekazu i odbioru, prowadzenia dialogu i rozmowy oraz poznanie wiedzy o
obowiązujących zasadach prawa medycznego w prowadzeniu komunikacji oraz ,
ograniczeniach z niego wynikających w komunikacji.
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Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 28 lutego 2017 r. w sprawie rodzaju i
zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i
rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie
bez zlecenia lekarskiego. Dz.U. poz. 497, 2017
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 2 marca 2017 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w
postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej. Dz.U. poz. 498, 2017
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 22 lutego 2017 r. w sprawie praktyki
zawodowej realizowanej w warunkach kształcenia fizjoterapeutów. Dz.U.
poz. 537, 2017
Rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 14 marca 2017 r. w sprawie
wzoru oświadczenia o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku
publicznego. Dz.U. poz. 539, 2017
Ustawa z 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach
mających zastosowanie w ochronie zdrowia. Dz.U. poz. 599, 2017
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 8 marca 2017 r. w sprawie
postępowania ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i
ich preparatami oraz prekursorami kategorii 1, uzyskanymi podczas
wykonywania zadań ustawowych przez uprawnione służby państwowe.
Dz.U. poz. 598, 2017

KSIĄŻKI
Renata Arendt-Dziurdzikowska – Możesz odejść bo cię kocham. O śmierci,
pożegnaniu i życiu po stracie. Wyd. Zwierciadło Sp. z o.o. Warszawa 2017-03-29
Kenneth J.Doka – Żałoba jest podróżą. Jak zmagać się ze stratą. Wyd.
Charaktery, Kielce 2017
Joan Guntzelman – Jak sobie radzić z życiową tragedią. Wyd. WAM, Kraków 2014
Paweł Juchniewicz – Siostra Naszego Boga. Niezwykła historia Hanny
Chrzanowskiej. Wyd. ZNAK, Kraków 2017

RÓŻNE
Pomoc unijna dla hospicjów
Hospicja w Koszalinie, Tanowie oraz Darłowie otrzymały 9,3 mln złotych z
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.
Dzięki funduszom siedziby ośrodków zostaną rozbudowane i zwiększy się ilość
łóżek dla pacjentów.
KOSZALIN - Fundusze z Programu Regionalnego pomogą w rozbudowie
hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie. 4 mln zł, które otrzymała
placówka, pokryją 85 proc. kosztów inwestycji. - Dzięki tym środkom powstanie

drugi budynek hospicjum, w którym znajdzie się 13 nowych łóżek dla naszych
pacjentów - powiedział w rozmowie z PAP wiceprezes zarządu koszalińskiego
hospicjum Krzysztof Plewa. Plewa dodał, że fundusze zostaną przeznaczone na
wyposażenie budynku w sprzęt medyczny, wdrożenie systemu elektronicznej
dokumentacji medycznej, powstanie zaplecza magazynowego oraz punktu
aptecznego, którego placówka obecnie nie posiada. - W nowym obiekcie
powstaną 2 pokoje rodzinne, w których najbliżsi będą mogli przebywać z
pacjentem przez całą dobę, a także 6 izolatek - wyliczył. - Na łóżko w hospicjum
stacjonarnym pacjenci czekają nawet 2 tygodnie. Dla osób w bardzo ciężkim
stanie to bardzo długo. Rozbudowa naszego ośrodka wynika z tego, że chcemy
naszym pacjentom i ich rodzinom dać komfort. Obecnie mamy sale 3- i 4osobowe. Zdarza się, że na jednej sali w tym samym momencie rozgrywają się
dramaty rodzinne łóżko obok łóżka. Po rozbudowie hospicjum powstaną sale 1
lub 2 osobowe - zaznaczył Plewa. Obecnie w hospicjum w Koszalinie jest 15
łóżek. Wszystkie usługi medyczne: opieka lekarska, rehabilitacja oraz pomoc
psychologiczna są dla pacjentów hospicjum bezpłatne.
TANÓW - Blisko 4 mln zł zostało przeznaczonych na powstanie hospicjum w
Tanowie koło Polic, którego budowa rozpoczęła się w drugiej połowie 2015 r.
Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów przeznaczy środki na remont
budynku mieszkalnego, w którym znajdzie się miejsce na 19 łóżek dla pacjentów,
zaplecze medyczne, sanitarne oraz kuchenne.
Placówka ma być miejscem nie tylko w zakresie stacjonarnej opieki paliatywnej,
ale także miejscem spotkań dla wolontariuszy i rodzin chorych. Zakończenie
budowy hospicjum w Tanowie zaplanowano na koniec 2018 r.
DARŁOWO - Dom Hospicyjno-Opiekuńczy im. Czesława Domina w Darłowie
otrzymał 1,3 mln zł, które zostaną przeznaczone na przebudowę placówki.
Wsparcie unijne pokryje 85 proc. kosztów planowanych prac remontowych, które
obejmują roboty ziemne, murarskie, a także wykończeniowe. Dzięki przebudowie
ośrodka powstanie sala dziennego pobytu, pomieszczenia rehabilitacyjne i
gospodarcze, zwiększy się także ilość łóżek dla pacjentów z 20 do 22. Rozbudowa
obiektu umożliwi rehabilitację w ciągu godziny 3 osób, a także pozwoli na
całodobowe
przebywanie
rodzin
odwiedzających
pacjentów.
Remont
darłowskiego hospicjum rozpocznie się w lipcu br., a ma zakończyć w sierpniu
2018 r.
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