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Zaproszenie ks. Ryszarda do wspólnej modlitwy
Ks. Ryszard Mikołajczak Prezes i Duszpasterz Hospicjum św. Jana Kantego w Poznaniu
zaprasza nas na zdalny wspólny dzień skupienia w Gostyniu. Od 1986 roku, co roku
w listopadzie hospicja pielgrzymowały do Matki Bożej Maryi Róży Duchownej w Gostyniu,
aby czerpać umocnienie z wspólnej modlitwy oraz nieustannie budować swoją formację
hospicyjną. W tym roku Ksiądz Ryszard zaprasza na spotkanie 21 listopada 2020 r.
w godzinach południowych do zjednoczenia się w modlitwie (teksty liturgii z dnia w
internecie). Więcej w załączniku.
Słowo ks.Andrzeja
Na ten trudny czas słowo /fragmenty/ ks. Andrzeja Dziedziula Kapelana Forum w latach 2007
- 2015 , który nieustannie modli się za nas i również z nami trwa, pełniąc funkcję kapelana w
jednym ze szpitali warszawskich.
„Dzisiejsza Ewangelia, łącznie z dwoma następnymi, które będziemy słuchali przez
ostatnie 2 niedziele roku liturgicznego, są częściami ostatniej wielkiej mowy polemicznoeschatologicznej Jezusa u św. Mateusza. Dzisiejsza przypowieść ma miejsce tylko
u Mateusza. Chodzi więc o pokazanie nam jak Królestwo Boże objawi się przy końcu świata,
a może przy końcu życia ludzkiego Dzisiejsza Ewangelia (8 listopad), łącznie z dwoma
następnymi, które będziemy słuchali przez ostatnie 2 niedziele roku liturgicznego, są
częściami ostatniej wielkiej mowy polemiczno-eschatologicznej Jezusa u św. Mateusza.
Dzisiejsza przypowieść ma miejsce tylko u Mateusza. Chodzi więc o pokazanie nam jak
Królestwo Boże objawi się przy końcu świata, a może przy końcu życia ludzkiego. Jezus
objawia nam, że jak bywało na weselach żydowskich przyjście Oblubieńca było często
opóźniane. Że zanim On nie przychodzi, to nie widać różnicy miedzy nami, czy mamy coś,
co może być jak wyraźne światło pochodni.
„...o północy rozległo się wołanie: "Oblubieniec idzie, wyjdźcie mu na spotkanie"."
Ile razy byłem przygotowany na spotkanie Pana. W życiu jest tyle zachęt, aby coś z miłości
zrobić. Inaczej ci, którzy wiele mogą, inaczej dzieci, inaczej starzy i chorzy... Bo to się
liczy... Zbawienie, czyli przyjście z weselem Jezusa Chrystusa jest darmowe i nie ma
wstępnych zapisów dla bogatszych, dla sprytniejszych, ale dla tych, którzy odpowiedzą jak
znak wiary i ta mała część przygotują... Teoretycznie szczególnie my chrześcijanie
powinniśmy wiedzieć, że Jezus przychodzi w różnych sytuacjach... Jak wielu ludzi
szukających na innych drogach religii i na drogach zupełnie bez Boga (ale z sumieniem
w duszy), ma intuicję, że w życiu ważne aby „coś" dobrego zostawić... Czasem to „coś",
to tylko skromne, codzienne czyny, jak zresztą u większości biednej ludzkości na ziemi.
Ile razy byłem przygotowany na spotkanie Pana. W życiu jest tyle zachęt, aby coś
z miłości zrobić. Inaczej ci, którzy wiele mogą, inaczej dzieci, inaczej starzy i chorzy... Bo to
się liczy... Zbawienie, czyli przyjście z weselem Jezusa Chrystusa jest darmowe i nie ma
wstępnych zapisów dla bogatszych, dla sprytniejszych, ale dla tych, którzy odpowiedzą jak
znak wiary i ta mała część przygotują...
Teoretycznie szczególnie my chrześcijanie powinniśmy wiedzieć, że Jezus przychodzi
w różnych sytuacjach... Jak wielu ludzi szukających na innych drogach religii i na drogach

zupełnie bez Boga (ale z sumieniem w duszy), ma intuicję, że w życiu ważne aby „coś"
dobrego zostawić... Czasem to „coś", to tylko skromne, codzienne czyny, jak zresztą
u większości biednej ludzkości na ziemi.
„Gdy się pan młody opóźniał, zmorzone snem wszystkie zasnęły."
Dla większości ludzi, dobrych i złych, jest wiele słabości na drogach miłości, niezdolność
do pełnej mobilizacji. Ale Jezus objawia, że to nie szkodzi, byle mieć coś, co jest „oliwą".
Nasza odpowiedzią na dar życia.
Tak więc przypowieść obecna mówi, że życie człowieka ujawni swój sens przy swoim
końcu. Życie każdego. I dlatego tak ważne, aby się zachęcać do dobrych czynów, częściej
przykładem, niż słowami, których już mało kto słucha. Mimo kultury obojętności iluż ludzi
daje się zaangażować w pomoc biednym, w prowadzenie świetlic, w różne akcje dla innych...
Iluż bliskich mając swoich umierających w hospicjum domowym dało się zachęcić, aby
„tracić czas" na wiele czynności dla bliskich... Iluż jest jeszcze skromnych i uczciwych
pracowników, choć wyśmiewanych przez innych i wykorzystywanych w naszej cywilizacji,
także w Polsce. Kiedy oni umierają mają w sobie światło. Ileż jest osób niepełnosprawnych,
którzy w życiu niewiele mogli zrobić, a uśmiechali się, albo dawali ciepło przytulenia swoim
opiekunom, zostawiając po swojej śmierci ból, ale i nadzieję...
Ta przypowieść mobilizuje, aby coś przygotować od siebie, kiedy Oblubieniec
z całym weselem przyjdzie...
Tragedia współczesnego człowieka, że szuka mnóstwo dóbr do indywidualistycznej
konsumpcji, do chwilowego wykorzystania tylko dla siebie, szuka wiadomości, wrażeń, a nie
potrafi podziwiać, nie potrafi wytrwale szukać prawdy, co wymaga długiego tłoczenia
oliwy... Mało kto potrafi przeczytać kilka książek i szukać wśród autorytetów, aby mieć
w sobie oliwę mądrości do wielu spraw.
A są tacy ludzie, a ja ich widziałem, że są w sytuacjach ciężkiej choroby, ale
ze wzrokiem pełnym szczęścia, nawet w bólach, w dusznościach, gdy nikt im nie pomógł
wśród krwotoków patrząc tam gdzieś rozjaśniali się na twarzy.
W naszych czasach odrzuca się niepełnosprawnych, starych, ludzi mało miłych itp...
Nieliczni, którzy dają czas niepełnosprawnym z czasem odkrywają, że wielu z osób
niepełnosprawnych, jest bardziej normalnych w niektórych ludzkich cechach. Kto zaznał
akceptacji ze strony osób z zespołem Downa, wie, że te osoby są normalniejsze
w bezinteresownej akceptacji całego człowieka. Zaakceptowani, dają więcej ciepła innym.
„Oliwa" akceptacji, która choć prosta, jest daleka od litości, to oliwa zachwytu nad prostotą
serca.

Akty Prawne
Od 15 stycznia 2021 będzie nas obligowało Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia
26 października 2020 r. w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Systemie Ewidencji
Zasobów Ochrony Zdrowia oraz sposobu i terminów przekazywania tych informacji. Sz.U.
2020, poz. 1897. Odnosi do raportowania danych o posiadanych wyrobach medycznych
i ich wykorzystaniu oraz o środkach ochrony osobistej. Więcej na stronie:
https//sezoz.ezdrowie.gov.pl/Home/FAQ



Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października
2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zarządzaniu kryzysowym.
Dz.U.2020, poz. 1856
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2020 r. w sprawie sposobu
ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki



















zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej
zadań oraz trybu pracy. Dz.U. 2020, poz. 1858
Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 października
2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej w sprawie świadectwa pracy. Dz.U. 2020, poz. 1862
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów
w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Dz.U. 2020, poz. 1871
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 października 2020 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej nad
pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2. Dz.U.
2020, poz. 1873
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania
zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty
laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego. Dz.U. 2020, poz. 1881
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2020 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach. Dz.U.
2020, poz. 1890
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zakresu
informacji gromadzonych w Systemie Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia oraz
sposobu i terminów przekazywania tych informacji. Sz.U. 2020, poz. 1897
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października
2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dniach wolnych od pracy.
Dz.U. 2020, poz. 1920
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów
w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Dz.U. 2020, poz. 1931
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października
2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniu uzupełniającym
dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Dz.U. 2020, poz. 1936
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2020 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku
hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku
kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego Dz.U. 2020, poz. 1942
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października
2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o cmentarzach i chowaniu
zmarłych. Dz.U. 2020 poz. 1947
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2020 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Systemie Ewidencji
Zasobów Ochrony Zdrowia oraz sposobu i terminów przekazywania tych informacji.
Dz.U. 2020, poz. 1949
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2020 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w
ochronie zdrowia. Dz.U. 2020, poz. 1950
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie określenia
dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu
przeciwdziałania COVID-19. Dz.U, 2020, poz.1961







Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie określenia
dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID19. Dz.U. 2020, poz. 1962
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów
w związku z wystąpieniem stanu epidemii Dz.U. 2020, poz.1972
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2020 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz
sposobu jej przetwarzania. Dz.U. 2020, poz. 1982
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 listopada 2020 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach. Dz.U.
2020, poz. 2034
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej nad
pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2. Dz.U.
2020, ust.2043

Projekt ZARZĄDZENIE Nr …/2020/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU
ZDROWIA
z dnia ………………… 2020 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji
umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
W uzasadnieniu między innymi jest zapis: W odróżnieniu od świadczenia osobodzień pobytu
w ZPO/ZOL, w którym wzrost wyceny został rozłożony na kilka lat, taryfa dla świadczenia
osobodzień pobytu w ZPO/ZOL pacjenta z chorobą AIDS lub zakażonych HIV pozostała na
niezmiennym poziomie od 2018 r. Wycena tych świadczeń dokonana w 2018 roku nie
odpowiada rzeczywistym kosztom ponoszonym przez świadczeniodawców realizujących
świadczenia dla zakaźnie chorych, oraz negatywnie wpływa na jakość i dostępność do
świadczeń gwarantowanych w przedmiotowym zakresie.

