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POMOC 
Zbiórka dla Michała Łuczaka - Syna Prof. Jacka Łuczaka na portalu siepomaga.pl. 
Więcej link: https://www.siepomaga.pl/wygram-z-sla 
Michał Łuczak syn profesora, niedługo skończy 30 lat. Dwa lata temu zdiagnozowano u niego 
stwardnienie zanikowe boczne. Choroba postępuje szybko. Michał jednak nie poddaje się, 
walczy. Po śmierci Profesora Jacka Łuczaka, Michał sam był bliski śmierci. Zaatakowały go 
duszności, a saturacje gwałtownie spadły. Wciąż żyje, dzięki szybkiej reakcji pielęgniarki 
i lekarki z hospicjum... Michałowi wykonano tracheotomię i podłączono respirator – 
to uratowało mu życie! Teraz najbardziej potrzebna jest pomoc, bo z dnia na dzień Michał jest 
słabszy... Dzięki o otrzymanej pomocy Michał może  wciąż z uporem walczyć o życie.  
Pragnie jak najdłużej być ze swoją córeczką.  
 

Forum Hospicjów Polskich  
Opłatek Hospicyjny  
W sobotę 11 stycznia 2020 r. odbyło się w siedzibie Archidiecezjalnego Zespołu domowej 
Opieki Paliatywnej Spotkanie Opłatkowe. Po Mszy św. sprawowanej przez JE Ks. Biskupa 
Michała Janochę uczestnicy spotkanie - 44 osoby z 18 pozarządowych Hospicjów – wraz z 
gośćmi Prezesem Towarzystwa Medycyny Paliatywnej dr med. Aleksandrą Ciałkowska Rysz 
i Konsultantem Krajowym z dziedziny Medycyny Paliatywnej prof. dr hab. Wojciechem 
Leppertem mogło wysłuchać wykładu Księdza Biskupa na temat „Przypowieść o 
Miłosiernym Samarytaninie w ikonografii chrześcijańskiej”. Po podzieleniu się opłatkiem i 
złożeniu sobie życzeń zebrani debatowali o obecnej kondycji pozarządowych hospicjów i 
możliwościach zwiększenia dostępu do opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz o kontroli NIK 
prowadzonej w hospicjach w 2018 roku. Zadano sobie pytanie czy jeszcze w sprawowaniu 
opieki paliatywnej i hospicyjnej są realizowane zasady holistycznej opieki medycznej, 
pielęgnacyjnej, duchowej, rehabilitacyjnej, socjalnej. Czy uczestniczą w niej wolontariusze. 
Czy jest możliwość, aby w każdym hospicjów lekarz naczelny (lekarz odpowiadający za 
sprawowanie opieki) miał specjalizację z medycyny paliatywnej? Na koniec dyskusji 
ustalono, że w pierwszym półroczu Forum zorganizuje trzy spotkania na temat modelu 
sprawowania opieki paliatywnej i hospicyjnej w następnych latach: w lutym w Warszawie, w 
kwietniu w Łodzi i maju w Częstochowie. Hospicja pragnące brać udział w konsultacyjnych 
spotkaniach prosimy o zgłoszenie się na adres: stoklosa@hospicjum.org celem otrzymywania 
informacji o prowadzonych pracach i zawiadomień o terminach spotkań. 
Strona Forum Hospicjów Polskich 
Zarząd Forum Hospicjów Polskich informuje, że do końca tego tygodnia trwają prace 
odnośnie uaktualnienia wykazu pozarządowych  hospicjów znajdującego się na stronie  
www.forumhospicjum.pl Wykaz zawiera nazwę, adres, telefon, adres mailowy i stronę.  
Mikrorachunek podatkowy 
Od 1 stycznia 2020 r. płacimy PIT, CIT i VAT do urzędu skarbowego za pomocą 
mikrorachunku podatkowego. Numer nadawany jest każdemu podatnikowi i płatnikowi 
automatycznie – to znaczy, że nie wymaga składania żadnych wniosków do urzędu 
skarbowego. Sprawdza się go w generatorze na stronie podatki.gov.pl. 
 



Papież: módlmy się za pielęgniarki i położne    
Do modlitwy za pielęgniarki i położne, „aby mogły jak najlepiej wykonywać swoją cenną 
pracę", wezwał papież Franciszek po modlitwie „Anioł Pański" na placu św. Piotra w 
Watykanie. 
Okazją jest rozpoczęty 1 stycznia Międzynarodowy Rok Pielęgniarki i Położnej, ogłoszony 
decyzją Międzynarodowej Rady Pielęgniarek (ICN), ratyfikowaną na 72. Światowym 
Zgromadzeniu Zdrowia (WHA) w Genewie. Upamiętnia on 200. rocznicę urodzin twórczyni 
nowoczesnego pielęgniarstwa, Florence Nightingale (1820-1910). „W roku 2020 po raz 
pierwszy zostanie opublikowany przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) raport World's 
Nursing, opisujący stan pielęgniarstwa na całym świecie. Poza tym WHO będzie też w 
przyszłym roku partnerem kolejnego raportu – tym razem poświęconego pracy i statusowi 
położnych The State of the World's Midwifery 2020" - poinformowano na stronie 
internetowej polskiej Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych. 
- Miło mi przypomnieć, że rok 2020 został ogłoszony na arenie międzynarodowej Rokiem 
Pielęgniarki i Położnej. Pielęgniarki są najliczniejszymi pracownikami służby zdrowia, a 
położne wypełniają zapewne jeden z najszlachetniejszych zawodów. Módlmy się za nie 
wszystkie, aby mogły jak najlepiej wykonywać swoją cenną pracę - powiedział papież. 
st, pb (KAI/nipip.pl) / Watykan 

 
Konferencja Opieka Paliatywna w Polsce 2020  
Konferencja opieka paliatywna 2020 odbędzie się 27-28 marca 2020 r. w Warszawie.  
Skierowana jest do lekarzy i pielęgniarek, osób zarządzających jednostkami opieki 
paliatywnej oraz przedstawicieli MZ, NFZ, AOTMiT, którzy na co dzień stykają się z 
pacjentem chorującym na postępujące choroby niepoddające się leczeniu przyczynowemu. 
Koszt uczestnictwa  

 do 31 stycznia 2020 r. – 470 PLN, pielęgniarki – 340 PLN, członkowie Polskiego 
Towarzystwa Medycyny Paliatywnej – 350 PLN 

 od 1 lutego 2020 r. – 610 PLN, pielęgniarki – 440 PLN, członkowie Polskiego 
Towarzystwa Medycyny Paliatywnej – 450 PLN 

 od 24 marca 2020 r. oraz wpłaty podczas konferencji – 1000 PLN, pielęgniarki – 700 
PLN 

 

Mały człowiek spotyka śmierć 
W Przewodniku katolickim w nr 50 z 2019 r. Weronika Frąckiewicz rozmawia z Agnieszką 
Paczkowską o mylących imionach śmierci, pretekstach do trudnych rozmów i o tym, jak być 
towarzyszem w żałobie.  
 

Pracownicy i wolontariusze poznańskiego Hospicjum Palium laureatami 
Wielkopolskiej Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego za 2019  
Przyznawana od 2007 r. Wielkopolska Nagroda im. Ryszarda Kapuścińskiego jest 
wyróżnieniem dedykowanym osobom i instytucjom życia publicznego z kraju i z zagranicy 
podejmującym działania na rzecz społeczeństwa wykraczające poza zwyczajowe standardy.  
W sobotę 4 stycznia 2020 r. wyróżnienie przyznawane „za czynienie dobra”  marszałek woj. 
wielkopolskiego Marek Woźniak wręczył pracownikom i wolontariuszom Hospicjum Palium 
w Poznaniu. Członkowie kapituły przyznając wyróżnienie podkreślili, że działania zespołu 
Hospicjum Palium polegają nie tylko na farmakologicznym uśmierzaniu bólu, ale również na 
przygotowaniu pacjenta i jego rodziny do życia w obliczu śmierci i umierania. W czasie 
uroczystości wręczania nagrody w auli Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu zespół 
pracowników i wolontariuszy Hospicjum Palium reprezentowali: Barbara Grochal - 



koordynatorka wolontariatu działającego na rzecz Hospicjum Palium, Elżbieta Tomaszewska 
- pielęgniarka oddziałowa Oddziału Opieki Paliatywnej Hospicjum Palium oraz jego 
ordynator dr hab. Maciej Sopata. 
W 2007 r. pierwszą laureatką nagrody została misjonarka i lekarka Wanda Błeńska (zmarła 
pod koniec 2014 r.). W 2013 r. Nagrodę przyznano zmarłemu w ub. roku prof. Jackowi 
Łuczakowi, twórcy poznańskiego Hospicjum Palium. 

 
Projekt rozporządzenia w sprawie standardu organizacyjnego leczenia bólu 
Minister Zdrowia przedstawił projekt rozporządzenia w sprawie standardu organizacyjnego 
leczenia bólu. Rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjny opieki zdrowotnej w 
dziedzinie świadczeń zdrowotnych z zakresu rozpoznawania, leczenia, monitorowania bólu 
przewlekłego, niezależnie od jego przyczyny, udzielanych w warunkach ambulatoryjnych - 
został określony w projekcie rozporządzenia MZ opublikowanym w piątek. Projekt mówi o 
"obowiązku prowadzenia postępowania terapeutycznego w celu łagodzenia i leczenia bólu". 
Jak wskazano w uzasadnieniu, powodem przygotowania projektu jest brak regulacji prawnych 
określających standard organizacyjny leczenia bólu przewlekłego oraz bólu stanowiącego 
istotny problem kliniczny, w warunkach ambulatoryjnych. Standard organizacyjny opieki 
zdrowotnej w dziedzinie świadczeń zdrowotnych z zakresu rozpoznawania, leczenia, 
monitorowania bólu przewlekłego, niezależnie od jego przyczyny, udzielanych w warunkach 
ambulatoryjnych ma umożliwić placówkom ustalenie ścieżki postępowania. W myśl projektu 
placówki będą zobowiązane do sporządzenia karty oceny natężenia bólu.  
 

Zarządzenie Prezesa NFZ o czynnościach sprawdzających 
Ukazało się zarządzenie nr 6/2020/DK Prezesa NFZ z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie 
czynności sprawdzających mówiące o prowadzenia kontroli podmiotów .leczniczych, które 
zawiera ustalenia o sposobie i trybie przygotowywania oraz przeprowadzania czynności 
sprawdzających, o których mowa w art. 61w ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 
o  świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwanej dalej 
„ustawą o świadczeniach”, oraz stosowania sankcji, w zakresie wskazanym w art. 61x ustawy 
o świadczeniach.  
 

Trwa procedowanie projektu nowelizacji ustawy o zawodach lekarza  
i lekarza dentysty 
Projekt nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, przyjęty w tym tygodniu 
przez Radę Ministrów, jest już dostępny na stronach Rządowego Centrum Legislacji - 
przekazał PAP 9 stycznia 2020 r. rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie 
powołania Zespołu do spraw Zdrowotnej Polityki Senioralnej Dziennik 
Urzędowy Ministra Zdrowia Warszawa, dnia 13 stycznia 2020 r. Poz. 2 
W skład Zespołu wchodzą: 
1) Przewodniczący – przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia w randze ministra, Sekretarza albo 
podsekretarza Stanu w tym ministerstwie; 
2) Sekretarz – przedstawiciel Departamentu Zdrowia Publicznego i Rodziny w Ministerstwie 
Zdrowia; 
3) członkowie: 
a) przedstawiciel Departamentu Analiz i Strategii w Ministerstwie Zdrowia, 
b) przedstawiciel Departamentu e-Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia, 
c) przedstawiciel Departamentu Kwalifikacji Medycznych i Nauki w Ministerstwie Zdrowia, 



d) przedstawiciel Departamentu Oceny Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia, 
e) przedstawiciel Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia, 
f) przedstawiciel Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia, 
g) przedstawiciel Departamentu Systemu Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia, 
h) przedstawiciel Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, 
i) przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia, 
j) przedstawiciel Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, 
k) przedstawiciel Instytutu Psychiatrii i Neurologii, 
l) konsultant krajowy w dziedzinie chorób wewnętrznych, 
m) konsultant krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej, 
n) konsultant krajowy w dziedzinie geriatrii, 
o) konsultant krajowy w dziedzinie neurologii, 
p) konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej, 
q) konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego, 
r) konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa, 
s) konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, 
t) konsultant krajowy w dziedzinie rehabilitacji medycznej, 
u) przedstawiciel Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 
v) przedstawiciel Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, 
w) 5 przedstawicieli wybranych przez Przewodniczącego z kandydatów zgłoszonych przez 
wyższe uczelnie medyczne, 
x) 5 przedstawicieli wybranych przez Przewodniczącego z kandydatów zgłoszonych przez 
szpitale dla których podmiotem założycielskim jest marszałek województwa, uczelnia 
medyczna lub instytut naukowy, 
y) 5 przedstawicieli wybranych przez Przewodniczącego z kandydatów zgłoszonych przez 
organizacje pozarządowe albo związki lub porozumienia organizacji pozarządowych 
działających w obszarze ochrony zdrowia lub zaangażowanych w działania na rzecz osób 
starszych (przedstawicieli organizacji pozarządowych albo związków lub porozumień 
organizacji pozarządowych działających na rzecz osób starszych). 
2. Członków, o których mowa w ust 1 pkt 2 i 3, powołuje i odwołuje minister właściwy do 
spraw zdrowia.  
§ 4. Do zadań Zespołu należy:  
1) przygotowywanie opinii, rekomendacji lub zaleceń w sprawach z zakresu zdrowotnej 
polityki senioralnej, w szczególności w zakresie priorytetowych kierunków realizacji 
zdrowotnej polityki senioralnej; 
2) zgłaszanie i opiniowanie propozycji strategii, programów, planów i działań z zakresu 
opieki zdrowotnej dedykowanych osobom starszym, w tym z zakresu zdrowia publicznego i 
świadczeń opieki zdrowotnej; 
3) przedstawianie i opiniowanie propozycji działań w zakresie koordynacji usług 
zdrowotnych i pomocy społecznej kierowanych do osób starszych i ich opiekunów, w tym 
działań wdrożeniowych i monitoringowych, deinstytucjonalizacji usług; 
4) wspieranie innych zadań wskazanych przez Ministra Zdrowia lub członka Kierownictwa 
Ministerstwa Zdrowia lub Przewodniczącego Zespołu. 
 

AKTY PRAWNE 
 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 stycznia 2020 

r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i 
natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Dz.U. 2020 poz. 61 



 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie 
ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji. Dz.U. 2020, poz. 36 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uproszczonego 
wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie w 
przypadku kontynuacji zlecenia. Dz.U. 2020, poz. 28 

 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2019 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu termomodernizacji i 
remontów. Dz.U.2020, poz. 22  

 
 


