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Konferencja Opieka Paliatywna 2018
9 marca 2018 r. w Warszawie odbyła się dwudniowa coroczna konferencja dotycząca
zagadnień leczniczych jak i organizacyjnych w opiece paliatywnej. Podczas obrad sesja III
została poświęcona tematowi „Standardy organizacyjne w medycynie paliatywnej”. W sesji
podczas dyskusji zaproszonych osób i występujących uczestników z sali dotykano tematów
dotyczących opracowania standardów z medycyny paliatywnej w związku z prowadzonymi
pracami nad „Założeniami do projektu ustawy o jakości w ochronie zdrowia i
bezpieczeństwie pacjenta” (projekt wersja z 20 stycznia 2017 r.). W dyskusji poruszono
sprawy związane z propozycjami wskaźników dla autoryzacji i certyfikacji opieki paliatywnej
i hospicyjnej po 2023 roku. Rozmawiano na temat:
 zapisu dotyczącego liczby pielęgniarek na jedno łóżko w oddziale medycyny
paliatywnej czy hospicjum stacjonarnym (0,75 – 0,8), a w opiece domowej
pielęgniarka obejmuje 12 chorych na etat;
 zapisu mówiącego o tym, że lekarz prowadzący zakład opieki paliatywnej i
hospicyjnej HS, HD czy PMP winien posiadać specjalizację z medycyny paliatywnej;
 lekarze, którzy mają tylko kurs 40 godzinny winni odnawiać go co 5 lat i pracować
pod nadzorem specjalisty;
 w hospicjum stacjonarnym przy zatrudnieniu 0,75 – 0,8 etatu pielęgniarki na jedno
łóżko dodatkowo są zatrudniane opiekunki medyczne;
 medycyna paliatywna powinna zajmować się pacjentem, który nie ma zakończonego
leczenia przyczynowego;
 pomimo braków personelu to pracownicy w opiece paliatywnej i hospicyjnej musza
być w wyszkoleni i zatrudniani w odpowiedniej liczbie;
 należy zdefiniować co to jest opieka paliatywna a czym jest opieka hospicyjna;
 czy należy włączyć w opracowywane wskaźniki zapisy dotyczące wolontariatu
hospicyjnego spełnianego przez osoby nie posiadające zawodów medycznych.
Zaproszony przedstawiciel z biura rzecznika praw pacjentów poinformował, że w opiece
paliatywnej i hospicyjnej jest bardzo niewielka liczba spraw dotyczących skarg i zapytań – w
2016 roku było 6 spraw a w 2017 23 sprawy. Na 49 000 telefonów dotyczących spraw
zgłaszanych do rzecznika praw pacjenta tylko 211 telefonów dotyczyło opieki paliatywnej i
hospicyjnej z tym że większość z nich to telefony odnośnie pozyskania informacji o opiece.
Dyskusja nad powyższymi tematami będzie prowadzona na Zjeździe Ruchu Hospicyjnego,
który odbywa się 1-3 czerwca 2018 r. w Krakowie. Przypomnienie informacji o zjeździe na
końcu Listu.
Informacja z Rynku Zdrowia pl. – 21 marca 2018 r. autor: Jacek Wykowski
W środę 21 marca 2018 roku obradowała Sejmowa Komisja Zdrowia poświęcona opiece
paliatywnej i hospicyjnej. Podczas obrad Komisji decydenci i eksperci rozmawiali o jej
obecnym stanie i wyzwaniach, którym trzeba będzie sprostać. (obrad można odsłuchać na
stronie Kancelarii Sejmu). Wiceminister Zbigniew Król poinformował Komisję, że
zakończone zostały konsultacje społeczne nad projektem rozporządzenia ministra zdrowia

zmieniającego rozporządzenie z dnia 29 października 2013 r. ws. świadczeń gwarantowanych
z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, do którego Zarząd Forum również wysłał swoje
uwagi i rozpoczęto analizę zgłoszonych propozycji i uwag. Podał także, że w Polsce
funkcjonuje 115 hospicjów stacjonarnych posiadających 2260 łóżek, 839 hospicjów
domowych oraz 11 dziennych ośrodków opieki paliatywnej lub hospicyjnej. Dodatkowo
zarejestrowanych jest 85 oddziałów medycyny paliatywnej z bazą 1444 łóżek oraz 326
poradni medycyny paliatywnej w opiece ambulatoryjnej. Z danych resortu wynika ponadto,
że w 2017 r. świadczeń w ramach opieki paliatywnej i hospicyjnej udzieliło 525
świadczeniodawców niemal 92 tys. pacjentom. W tej liczbie ponad 500 świadczeniodawców
udzieliło świadczeń dla ponad 60 tys. pacjentów po 65 r.ż. W 2017 r. świadczeń dla chorych
poniżej 18 roku życia udzieliło 74 świadczeniodawców dla ponad 1600 pacjentów. Dr
Aleksandra Ciałkowska-Rysz, prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej
zauważyła, że dla osób dorosłych jest prowadzonych 450 hospicjów domowych, ok. 150
poradni i 160 oddziałów. Następnym omawianym problemem była kolejka do opieki. Dr
Tomasz Dzierżanowski podał, że czas oczekiwania do hospicjum stacjonarnego w Warszawie
wynosi średnio trzy tygodnie. Dr Wiesława Pokropska, konsultant krajowy w dziedzinie
medycyny paliatywnej, poinformowała, że na marcowym spotkaniu z konsultantami
wojewódzkimi zauważono, iż w niektórych województwach są trzymiesięczne kolejki.
Kolejne problemy omawiane na Komisji to: brak płatności za ostatni dzień opieki i
nierówność dostępności do opieki.
Informacja z Rynku Zdrowia pl – 22 marca 2018
 Do końca czerwca 2018 r. zostanie przedstawiona koncepcja Narodowego Instytutu
Onkologii, który ma pełnić kluczową rolę w koordynowanej opiece onkologicznej zapowiedziała w środę (21 marca) wiceminister zdrowia Katarzyna Głowala podczas
VII Forum Pacjentów Onkologicznych w Warszawie.
 Trzeba stopniowo odchodzić od rynku wewnętrznego w służbie zdrowia, konkurencji i
metody płacenia za poszczególne usługi medyczne. Musimy wrócić do prawdziwych
celów publicznej ochrony zdrowia i to z nich się rozliczać, zamiast sprawdzać
efektywność i zysk - twierdzi były minister zdrowia Marek Balicki.
Wchodzą w życie nowe przepisy o KRS
Portal ngo.pl PORADNIK podaje, że organizacje pozarządowe, które prowadzą działalność
gospodarczą składają sprawozdania finansowe do KRS. W 2018 r. wchodzą w życie nowe
regulacje, które nakazują robić to wyłącznie w formie elektronicznej. Ministerstwo
Sprawiedliwości informuje o uruchomieniu usługi umożliwiającej realizację tego obowiązku.
Przepisy zmieniające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (ustawa z 26 stycznia 2018 r. o
zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw), wchodzą w
życie 15 marca 2018 r.
Zjazd Polskiego Ruchu Hospicyjnego „POWRÓĆMY DO ŹRÓDEŁ”
Zarząd Forum Hospicjów Polskich serdecznie zaprasza Wolontariuszy i Pracowników
Hospicjów i Ośrodków Opieki Paliatywnej na Ogólnopolski Zjazd Ruchu Hospicyjnego,
organizowany w okazji 100 – rocznicy urodzin dr Cicely Saunders. Zapraszamy do Krakowa,
w którym dr Saunders była w latach 1978, 2000 i 2001.
 Miejscem zjazdu jest Dom Duszpasterski w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w
krakowskich Łagiewnikach.
 Koszt uczestnictwa wynosi 80 zł od osoby.








Noclegi w Domu Duszpasterskim na hasło Hospicjum: pokój jednosobowy ze
śniadaniem w cenie 180 zł/noc, pokój 2-osobowy ze śniadaniem 250 zł/noc. tel.
12 252 33 00,
e- mail:domduszpasterski@milosiedzie.pl Hospicjum w Krakowie nie prowadzi
powyższej rezerwacji.
Noclegi w Domu św. Siostry Faustyny (56 miejsc) nocleg bez śniadania cena 60
zł/noc – śniadanie można zjeść w Domu Duszpasterskim. Zgłoszenia do krakowskiego
Hospicjum św. Łazarza tel. 12 641 46 58 lub e-mail:wolontariat@hospicjum.org do
końca marca 2018. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Informacje: wolontariat 12 641 46 58 w godz. 9.00 – 14.00 lub J.Stokłosa: 601 739
344

PROGRAM
Program, jak to w hospicyjnej rodzinie, jest powolutku tworzony i może ulec niewielkim
zmianom
PIĄTEK 1 Czerwca 2018 r.
godz. 17.00 Msza Św. Kaplica Klasztorna
godz. 18.15 Otwarcie Zjazdu sala konferencyjna Dom Duszpasterski
Konferencja I - Dr Cicely Saunders twórczyni opieki hospicyjnej – prowadzenie Iwona
Sitarska
godz. 18.20 Dame Cicely Saunders – kilka dat z jej życia prezentacja
godz. 18.30 Związki dr Cicely Saunders z Polską i jej wpływ na powstanie polskiego ruchu
hospicyjnego – Halina Bogusz
godz. 19.00 Dame Cicely Saunders mówi: Gdybym nie była lekarzem, nikt by mnie nie
słuchał. Ale gdybym nie zaczynała jako pielęgniarka, nie byłabym tak blisko pacjentów –
świadectwa pielęgniarek-lekarek.
SOBOTA 2 czerwca 2018 r. godz. 9.00 – 18.00 sala konferencyjna Dom Duszpasterski
godz. 9.00 Konferencja II - Zobaczyć człowieka
9.15 - Historia rozwoju leczenia bólu u chorych terminalnie - od Cicely Saunders do chwili
obecnej – Anna Orońska
9.45 – Medykalizacja i procedury w opiece hospicyjnej i ich wpływ na realizację zasad
zapisanych przez Dame Cicely Saunders - Joanna Cynke
10.15 – Priorytety hospicyjne w hospicjach w Anglii i Stanach Zjednoczonych a w opiece
hospicyjnej w Polsce
10.45 – Dziecko w opiece hospicyjnej, jakich ludzi potrzebuje
11.15 – czas wspólnej rozmowy
11.45 - przerwa kawowa
12.00 Konferencja III - Dobrzy ludzie – prowadzenie Jadwiga Pyszkowska
12.15 - Wspólnota hospicyjna po trzydziestu latach – Jolanta Stokłosa
12.45 – Budowanie wspólnoty – Anna Byrczek
13.15 - Zapewnienia atmosfery troskliwości, bezpieczeństwa, gościnności Hospicjum po
trzydziestu latach realizacji opieki hospicyjnej w Polsce
13.45 – czas wspólnej rozmowy
14.15 - Obiad
15.30 konferencja III – Motywacje – prowadzenie ks. Władysław Duda
godz. 15.30 –Dlaczego w służbie – ks. Adam Trzaska
godz. 16.15 – Dzielenie wspomnień, w tym o spotkaniach z Cicely Saunders i Hanną
Chrzanowską – ludzie Hospicjum
godz. 17.15 – przerwa kawowa
18.00 Msza Św. w Bazylice Miłosierdzia Bożego

NIEDZIELA 3 czerwca 2018
godz. 9.00 Walne zebranie FHP
godz. 10.30 – Dyskusja: stan opieki hospicyjnej w Polsce i jej przyszłość, w tym przyszłość
wolontariatu w opiece nad chorym
godz. 11.45 przejście kładką do Sanktuarium św. Jana Pawła II
godz. 12.30 Msza Św. w Sanktuarium św. Jana Pawła II
Błogosławieństwo i pożegnanie.
Zwiedzanie Sanktuarium
Przed beatyfikacją Hanny Chrzanowskiej
Fragment wykładu ks. Mieczysława Niepsuja, wygłoszony 28 lutego 2018 roku w kościele
pw. św. Mikołaja w Krakowie
„Hanna, przeczuwając te wydarzenia (utrata stanowiska dyrektora Szkoły
Pielęgniarstwa Psychiatrycznego w Kobierzynie, władze chciały się pozbyć H.Chrzanowskiej
i zamknęły w 1958 roku szkołę) rozpoczęła już wcześniej, z pomocą ks. Karola Wojtyły,
tworzyć opiekę pielęgniarską przy parafiach. Spotkało się to z uznaniem ks. abp Eugeniusza
Baziaka oraz z finansową pomocą ks. infułata Ferdynanda Machaja, proboszcza Mariackiego.
Współpracowała z doktorem Stanisławem Kownackim, który na podległym sobie oddziale
Chorób Zakaźnych Szpitala im. St. Żeromskiego umieszczał terminalnie chorych pacjentów.
Był to zalążek hospicjum św. Łazarza.
Szkoliła siostry zakonne organizując dla nich kursy sanitarne, zakończone egzaminem
i wydaniem świadectwa podpisanego przez ks. Kard. Karola Wojtyłę. W 1960 roku napisała
podręcznik szkolny „Pielęgniarstwo w Otwartej Opiece Zdrowotnej”. W wyniku jej starań
wprowadzono możliwość odprawiania Mszy świętych w domach osób obłożnie chorych. W
roku 1960, w okresie Wielkiego Postu, wraz z nią odwiedził domy 35 chorych biskup Karol
Wojtyła.
Od 1964 roku rozpoczęła organizować rekolekcje dla chorych. Pierwsze z nich miały
miejsce w Trzebini. Wielu kalekich ludzi wówczas po raz pierwszy od wielu lat opuściło
swoje mieszkanie. Ta zmiana miejsca była w ich sytuacji wielkim wydarzeniem. Jedna z
lekarek przewożąc pacjenta do Trzebini, spostrzegła, że mężczyzna płacze. Kiedy zapytała o
powód, odpowiedział jej, że 11 lat nie widział deszczu, a właśnie tego dnia mocno padało.
Hanna z pomocą ks bp. Karola Wojtyły zainicjowała działalność wolontariatu. Do
obsługi turnusów chorych zgłaszali się studenci, klerycy oraz inni ochotnicy. Do transportu,
często ze swoimi samochodami, zgłaszali się lekarze, dziennikarze, księża i inżynierowie.
Czyniła to, bo w miarę upływu lat coraz bardziej dostrzegła sens żywej wiary i jej wartość w
życiu ludzi dotkniętych cierpieniem. Sama dobrze to rozumiała, bo całe jej życie było
niesieniem krzyża. A jego ciężar i słodycz doświadczała szczególnie przez ostatnie 7 lat
życia. Bo w roku 1966 przeszła ciężką operację nowotworową. Nawet wtedy, gdy była już
przykuta do łóżka pamiętała o chorych, przekazując im swój skromny dobytek. Zmarła w
opinii świętości w sobotę, 29 kwietnia 1973 roku, w wigilię niedzieli przewodniej, a dziś
Niedzieli Miłosierdzia.
Opinia o świętości, która towarzyszyła jeszcze za życia Hannie Chrzanowskiej,
zaczęła wzrastać jeszcze bardziej po Jej śmierci. Nic dziwnego, że od razu zaczęto się modlić
i czynić starania o rozpoczęcie procesu kanonizacyjnego, który by udowodnił na drodze
urzędowej świętość życia i heroiczność cnót Hanny Chrzanowskiej. Proces ten został otwarty
3 listopada 1908 roku, a więc po 27 latach od Jej śmierci. Postulatorem Sprawy został
zamianowany Ks. Prałat Antoni Sołtysik, proboszcz parafii św. Mikołaja w Krakowie. Proces
te trwał 4 lata. Zakończył się w listopadzie 202 roku. Wykonano ogromną pracę. Warto
wiedzieć, że w ciągu 4 lat odbyło się 80 sesji, czyli w jednym roku było ich 20. Przesłuchano

72 świadków. Ich świadectwa są bardzo cenne. Bo są to świadectwa ludzi, którzy osobiście
znali Hannę Chrzanowską i są przekonani o wyjątkowym charakterze i o świętości jej życia,
świętości nabytej przez nieustanną i wierną współpracę z łaską Bożą i dzięki heroiczności
praktykowanych cnót. Owoce przeprowadzonych prac mieszczą się w 12 tomach.
Dokumenty te przewieziono do Watykańskiej Kongregacji ds. Świętych. I wtedy
rozpoczął się drugi etap procesu kanonizacyjnego Służebnicy Bożej Hanny Chrzanowskiej.
Trwał on od 2006 roku. Przypadło mi w udziale być postulatorem procesu beatyfikacyjnego
na etapie rzymskim. To jest moje drugie spotkanie z jej osobą i dziełem. Bo pierwsze było,
gdy w latach sześćdziesiątych miałem szczęście słuchać jej wykładu w ramach teologii
pastoralnej będąc alumnem w seminarium w Krakowie. Był to wykład właśnie na temat
domowej opieki pielęgniarskiej chorych.
Poszczególne etapy rzymskiego procesu beatyfikacyjnego przebiegały pozytywnie.
Komisja Teologów jak i Komisja Biskupów i Kardynałów wydały opinie pozytywne o
heroiczności cnót Służebnicy Bożej Hanny Chrzanowskiej. Na ich podstawie Ojciec Święty
Franciszek 30 września 2016 roku podpisał dekret o heroiczności cnót Służebnicy Bożej
Hanny Chrzanowskiej.
Cud potrzebny do beatyfikacji, jakiego dostąpiła uzdrowiona cudownie z ciężkiej
choroby Zofia Szlendak-Cholewińska, został przestudiowany przez Komisję lekarską
Kongregacji ds. Świętych i również otrzymał notę pozytywną. Na tej podstawie Papież
Franciszek zatwierdził cud dekretem z 7 lipca 2017 roku. Data beatyfikacji została
wyznaczona przez Sekretariat Stanu Stolicy Apostolskiej na 28 kwietnia 2018 roku.
KALENDARIUM
28 marca 2018 godz. 18.00 - Kościół św. Mikołaja: Przygotowanie duchowe do beatyfikacji,
Eucharystia, a po niej konferencja i modlitwa przed beatyfikacją
12 kwietnia 2018 - Aula UPJPII ul. Bernardyńska: Konferencja Międzynarodowa przed
beatyfikacją Hanny Chrzanowskiej
14 kwietnia 2018 - Bazylika Miłosierdzia Bożego: Ogólnopolska Pielgrzymka Caritas
21 kwietnia 2018 godz. 18. 30 - Bazylika Mariacka: Przygotowanie duchowe do beatyfikacji
zakonów, które współpracowały z Hanną Chrzanowską
26 kwietnia 2018 - Bazylika Mariacka: Modlitewne czuwanie młodzieży przed beatyfikacją
Hanny Chrzanowskiej
28 kwietnia 2018 - Bazylika Miłosierdzia Bożego: Beatyfikacja Hanny Chrzanowskiej
29 kwietnia 2018 godz. 9. 30 - Kościół św. Mikołaja: Dziękczynienie za beatyfikację Hanny
Chrzanowskiej

