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Uroczystości i jubileusze
W 1989 roku istniało w Polsce 15 Hospicjów. Część z nich powstała w 1987 roku i w
bieżącym roku obchodzą jubileusz 30 – lecia. Jubilatami są Towarzystwo Przyjaciół Chorych
Hospicjum w Białymstoku, Hospicjum św. Wawrzyńca w Gdyni, Hospicjum św. Franciszka
w Katowicach, Hospicjum w Elblągu, Warszawskie Hospicjum Społeczne i Hospicjum św.
Jana Ewangelisty w Szczecinie. Były tworzone przez wolontariuszy, którymi byli lekarze,
pielęgniarki, księża, nauczyciele, psycholodzy, farmaceuci i ludzie innych zawodów.
Tworzyli zespoły wolontaryjne przy parafiach, aby wspólnie nieść pomoc chorym na raka,
będącym w okresie życia oraz wspierać ich rodziny.
Wadomości z ruchu hospicyjnego
 10 marca 2017 r. – Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. Jana Pawła II
w Żorach otworzyło nową część oddziału opieki paliatywnej w budynku hospicyjnym
przy ul. Promiennej 4.
 22 kwietnia 2017 r. - Hospicjum św. Kamila w Bielsku Białej obchodziło 25 – lecie
działalności
 27 kwietnia 2017 r. – Społeczne Stowarzyszenie Hospicjum im. św. Kaliksta I w
Tychach uroczyście otwarło budowany przez szereg lat Dom Hospicyjny
 13 maja 2017 r. Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum w Białymstoku
obchodzi jubileusz 30 powstania Towarzystwa, 25 lecie otwarcia pierwszego domu
hospicyjnego, przy ul. Świętojańskiej i 15 – lecie otwarcia drugiego domu
hospicyjnego przy ul. Sobieskiego.
 23 maja 2017 Stowarzyszenie Hospicjum Homo – Domini im. św. Brata Alberta w
Jaworznie obchodzi 20-lecie działalności. Z tej okazji odbędzie się I Konferencja
Psychoonkologiczna „Wiem, boję się mniej” o godz. 14.00 w Młodzieżowym Domu
Kultury „Jaworzniccy” ul. Inwalidów Wojennych 2 w Jaworznie.
Walne Zebranie
Zarząd Forum Hospicjów Polskich zaprasza na Walne Zebranie Forum Hospicjów Polskich
które odbędzie się w sobotę 3 czerwca 2017 roku o godz. 10.30 w Hospicjum św. Łazarza ul.
Fatimska 17 w Krakowie. W przypadku braku kworum w pierwszym terminie, wyznaczony
zostanie drugi termin w tym samym dniu, 15 min po pierwszym terminie. Po zebraniu o godz.
12.15 będzie sprawowana wspólna Msza Św., po której Zarząd zaprasza na posiłek i
spotkanie dyskusyjne o ruchu hospicyjnym, w tym o kondycji wolontariatu hospicyjnego.

Informacje zamieszczone na portalu Rynek Zdrowia
 Rząd w trybie obiegowym przyjął projekt ustawy o sposobie ustalania najniższego
wynagrodzenia pracowników medycznych - poinformował PAP resort zdrowia.
Projekt przewiduje, że podwyżek mogą spodziewać się w pierwszej kolejności te
osoby, które zarabiają najmniej.
 Obecnie trwają prace legislacyjne dotyczące nowelizacji ustawy z dnia 28 kwietnia
2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, których celem jest m.in.
doprecyzowanie definicji elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM). Od 1
stycznia 2019 r. planuje się wprowadzenie obligatoryjnego obowiązku stosowania
trzech wystandaryzowanych dokumentów tj.: karty informacyjnej leczenia
szpitalnego, karty odmowy przyjęcia do szpitala, informacji pisemnej lekarza
specjalisty dla lekarza kierującego.
 Działalność gospodarcza lekarza obok etatu nie zwalnia szpitala ze składek od całej
jego pensji, także w innej spółce - uznał Sąd Najwyższy. Chodzi o praktykę
zatrudniania etatowych lekarzy i pielęgniarek po godzinach przez zewnętrzną firmę.
Dezyderat Nr5 Komisji Polityki Senioralnej do Ministra Zdrowia
Na stronie PTMP został zamieszczony Dezyderat Nr5 Komisji Polityki Senioralnej do
Ministra Zdrowia w sprawie opieki paliatywnej i hospicyjnej, uchwalony na posiedzeniu w
dniu 23 marca 2017 r. W którym zapisano między innymi, że w Polsce opieka paliatywną
obejmowanych jest rocznie ok. 100 tys. osób z czego 90 % stanowią pacjenci z chorobą
nowotworową. Pacjenci powyżej 65 roku życia stanowią ok. 61% tej grupy. Sprawowanie u
opieki nas tymi pacjentami jest z powodu wielochorobowości, procesem bardzo
skomplikowanym i wymaga większych nakładów finansowych. Dodatkowym problemem jest
tutaj także często niewydolność opiekuńcza rodziny. Komisja postuluje:
1. finansowanie świadczeń według wyceny AOTMiT,
2. zniesienie limitów świadczeń,
3. wprowadzenie skoordynowanego modelu opieki paliatywnej definiującego zasady
współpracy jednostek świadczących tę opiekę ze świadczeniodawcami podstawowej
opieki zdrowotnej, opieki długoterminowej i jednostkami pomocy społecznej,
4. zwiększenie łóżek w zakresie świadczeń stacjonarnych do wskaźnika 80-100/1 mln
mieszkańców; obecnie średnia krajowa to 66 łóżek na/1 mln mieszkańców, najlepsza
sytuacja jest w woj. Małopolskim – ok. 90 łózek/1 mln mieszkańców, najgorsza w
województwie zachodnio – pomorskim 30 łóżek/ 1 mln.
5. rozwój świadczeń ambulatoryjnych realizowanych przez Poradnie Medycyny
Paliatywnej; zapewniają one wczesną diagnostykę i terapie chorych, którzy powinni
być objęci opieka paliatywną, a obecnie dostępność tej formy opieki jest bardzo
ograniczona, co nie jest uzasadnione wobec jej efektywności kosztowej,
6. opracowanie i wdrożenie form opieki paliatywnej, które są obecnie niedostępne takich
jak:
 ośrodków opieki dziennej, umożliwiających przedłużenie pobytu pacjenta w
domu, ale też objęcie go pełną wieloprofilową opieką, której nie jest w stanie
zapewnić hospicjum domowe; obejmowanie tych chorych świadczeniami
stacjonarnymi zwiększa obciążenie finansowe systemu,
 zespołów wspierających w szpitalach – poprawi to efektywność działania
sytemu poprzez umożliwienie wcześniejszego obejmowania opieka chorych,
7. rozszerzenie wskazań do objęcia opieką paliatywną; obecnie dostępność opieki
paliatywnej pacjentów z chorobami nienowotworowymi jest bardzo ograniczona
przy zbliżonej symptomatyce – w przypadku osób starszych możliwa przede
wszystkim dla odleżyn.

Przegląd aktów prawnych
 Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie Dz.U. 2017 poz. 573
 Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach
mających zastosowanie w ochronie zdrowia Dz.U. 2017 poz. 599
 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie wysokości i
sposobu uiszczania opłaty za stwierdzenie prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty
Dz.U. 2017 poz. 832
 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od spadków i darowizn
Dz.U. 2017 poz. 833
 Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych Dz.U. 2017 poz. 844
 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 kwietnia 2017 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w
sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Dz.U. 2017 poz.
852
 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych Dz.U. 2017 poz. 880
 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego 882
Konferencje i szkolenia
 X Sympozjum „Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej” – Jak lekarze powinni sobie
radzić w trudnych sytuacjach i kto może w tym pomóc? (Kraków, 25 maja 2017 r.)
Organizatorami wydarzenia są Medycyna Praktyczna oraz Towarzystwo Internistów
Polskich. We wprowadzeniu do konferencji dr hab. Małgorzata Krajnik, prof. UMK,
przedstawi zagadnienie „Holistyczna opieka nad chorym – tradycyjne podejście do
relacji lekarz–pacjent jako odpowiedź na wyzwania współczesnej medycyny”. Dwie
części sympozjum będą dotyczyć problematyki: jak lekarze powinni sobie radzić w
trudnych sytuacjach związanych z podejmowaniem decyzji medycznych oraz kto
może pomóc lekarzom w radzeniu sobie z podejmowaniem decyzji medycznych w
sytuacjach trudnych etycznie?



XVII Ogólnopolska Konferencja Medycyny Paliatywnej „Hospicjum 2017” Toruń 26 –
27 maj 2017 r.
V Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej „Zintegrowana opieka
paliatywna w XXI wieku” - Elbląg 8-10 czerwca 2017
Więcej na stronie Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej

Eutanazja
Eutanazja w Belgii
Tomasz Terlikowski w „Plusie i Minusie” Rzeczpospolitej (6-7 maja 2017) oraz w tygodniku
„Do rzeczy” (8-14 maja), Jakub Jałowiczor w „Gościu Niedzielnym” (14 maja) piszą o
wprowadzeniu przez katolicki Zakon Braci Miłosierdzia wykonywania eutanazji w swoich
zakładach medycznych w Belgii. Bracia Miłosierdzia prowadzą w Belgii 15 zakładów
psychiatrycznych i 15 innych szpitali. Rzymskie władze zgromadzenia nie zgadzają się na
takie rozwiązanie. Arcybiskup Antwerpii już wsparł belgijska gałąź zakonu.
Eutanazja w Kanadzie

Od pół roku eutanazja jest dozwolona w Kanadzie w przypadku terminalnie chorych
pacjentów. Dlatego Kościół katolicki ponawia apele o wprowadzenie rozwiązań
gwarantujących im odchodzenie w sposób godny i nie naruszający zasad moralnych.
Episkopat w Kanadzie uważa, że lepszy system opieki paliatywnej mógłby zniwelować skutki
legalizacji tzw. „wspomaganego samobójstwa”, czyli eutanazji. W połowie listopada
przewodniczący episkopatu bp David Douglas Crosby oraz przedstawiciele innych wyznań i
religii zwrócili się w liście do deputowanej Marylin Gladu, autorki projektu ustawy C-277, by
uczyniła wszystko, co możliwe, dla zapewnienia zaproponowanym przez nią przepisom
należytej uwagi. Wcześniej, w czerwcu, wezwali oni rząd do opracowania
„ogólnokanadyjskiej strategii” opieki paliatywnej. Źródło: pl.radiovaticana.va, Rynek Seniora
- dodano: 17.01.2017, przez: Krzysztof Szymoniak
Akty Prawne
 Dz.U. 2017 poz. 832
 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od spadków i darowizn
Dz.U. 2017 poz. 833
 Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych Dz.U. 2017 poz. 844
 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 kwietnia 2017 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w
sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Dz.U. 2017 poz.
852
 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych Dz.U. 2017 poz. 880
 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego 882
Obchody u Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem
W Zakopanem w czerwcu odbędą się obchody 100. rocznicy objawień fatimskich z
udziałem polskich biskupów i władz państwowych. Episkopat Polski weźmie udział w
obchodach jubileuszu 100. rocznicy objawień fatimskich. Uroczystości odbędą się 6 czerwca
w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem, które w tym roku
świętuje 20-lecie pobytu tam Jana Pawła II. Uroczystej Mszy św. będzie przewodniczył abp
Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski i metropolita poznański.
Tego dnia zostanie ponowiony przez Episkopat akt poświęcenia Polski Niepokalanemu Sercu
Maryi, zgodnie z prośbą jaka została skierowana przez Matkę Bożą w Fatimie. Pierwszy taki
akt miał miejsce w 1946 roku, kiedy Episkopat Polski pod przewodnictwem prymasa kard.
Augusta Hlonda dokonał na Jasnej Górze poświęcenia naszej Ojczyzny Niepokalanemu Sercu
Maryi. Rok 2017 to również czas szczególnych rocznic dla pallotynów i sanktuarium na
Krzeptówkach: 110. rocznica pracy pallotynów w Polsce, 30. rocznica koronacji figury Matki
Bożej Fatimskiej przez Jana Pawła II w Rzymie, 20. rocznica konsekracji sanktuarium przez
Jana Pawła II i 10. rocznica śmierci ks. Mirosława Drozdka-pierwszego kustosza Polskiej
Fatimy.

