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The Polish Palliative Medicine
Association (Polski Towarzystwo
Medycyny Palliatynej) recently held
their 10th Anniversary conference in
Wisla in October this year. Professor Sheila Payne, president of the
European Association for Palliative Care (EAPC) was one of the plenary
speakers.
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Stanowisko wspólne Konsultantów Krajowych w dziedzinie Onkologii
Klinicznej i Medycyny Paliatywnej dotyczące możliwości jednoczesnego
rozliczana świadczeń z zakresu chemioterapii ze świadczeniami z zakresu
opieki paliatywnej i hospicyjnej
Uważamy, że pacjent ma prawo zarówno do leczenia onkologicznego, jaki i do świadczeń z zakresu opieki paliatywnej i
hospicyjnej. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia (MZ) z 29 sierpnia 2009 roku w sprawie świadczeń
gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2009 roku) z późniejszymi
zmianami, chemioterapia realizowana w ramach hospitalizacji i świadczenia w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej
nie mogą być rozliczane równocześnie.
Czytaj całość

Jubileuszowa Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Medycyny
Paliatywnej
Szanowni Członkowie i Sympatycy
Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej
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Z okazji dziesięciolecia Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej
zapraszam wraz z Zarządem PTMP na Jubileuszową Konferencję Naukową
w dniach 19 –21 października 2012 roku, którą objął
Honorowym Patronatem Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.
www.prezydent.pl
Proponujemy program naukowy obejmujący aktualne i istotne tematy, które przyczynią się do pogłębienia i rozszerzenia
wiedzy przydatnej w praktycznej medycynie paliatywnej.
Pragniemy również, aby spotkanie towarzyskie zintegrowało nasze środowisko lekarskie,
które zasługuje na każdy wymiar satysfakcji.
Szczegółowe informacje w następnych komunikatach.

dr n. med. Jadwiga Pyszkowska
Prezes
Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej

Forum Organizacji Pacjentów Onkologicznych.
W dniu 26 kwietnia 2012 r. w Warszawie odbyło się, przy obecności mediów, Forum Organizacji Pacjentów
Onkologicznych. Spotkanie moderowane przez Polską Koalicję Organizacji Pacjentów Onkologicznych miało na celu
zjednoczenie wysiłków różnych organizacji pozarządowych w zwiększeniu dostępności leczenia onkologicznego poprzez
wyartykułowanie problemów, trudności i i barier, jakie istnieją obecnie w polskim systemie zwalczania chorób
nowotworowych. W spotkaniu tym nasze Towarzystwo reprezentował dr n. med. Tomasz Dzierżanowski, który podniósł
kwestię różowych recept, będących przyczyną stygmatyzacji pacjentów leczonych opioidami. System kontroli środków
psychostymulujących
jest konieczny, jednakże nie może się to odbywać w taki sposób, aby stosowanie analgetyków narażało pacjentów na
niepotrzebne obawy i wątpliwości, czy mogło być odbierane przez pacjentów jako sygnał ciężkości choroby. Nie może
też odstraszać lekarza od zastosowania właściwego leku. Stąd oznaczanie recept z wtórnikiem innym kolorem jest
uważane za niepotrzebną barierę i przejaw opioidofobii. Apel dra T. Dzierżanowskiego spotkał się z zainteresowaniem.
Możliwe jest, że wspólnie z organizacjami pacjentów, uda się poprawić w przyszłości
anachroniczne regulacje prawne.

OPIEKA PALIATYWNA W POLSCE 2012 – WARSZAWA. 15-16 MARCA 2012 R. KONFERENCJA POD PATRONATEM
REDAKCJI CZASOPISM MEDYCYNA PALIATYWNA I MENADŻER ZDROWIA ORAZ POLSKIEGO TOWARZYSTWA
MEDYCYNY PALIATYWNEJ
SESJA VI KONFERENCJI – WSKAZANIA DO OBJĘCIA OPIEKĄ PALIATYWNĄ

JAK OKRESLIĆ WSKAZANIA NAGŁE DO OBJĘCIA OPIEKĄ PALIATYWNĄ –
- ANALIZA STANU PRAWNEGO

I. Przedmiot opracowania
Niniejsze opracowanie ma na celu próbę odpowiedzi na pytanie jak określić wskazania nagłe do objęcia opieką
paliatywną w kontekście regulacji prawnych i obowiązującego orzecznictwa. Przedmiotem pracy jest również zwrócenie
uwagi na znaczne utrudnienia w stosowaniu legalnej definicji stanu nagłego dla potrzeb tej dziedziny, co jest niezbędne
w związku z koniecznością zakwalifikowania udzielonych przez świadczeniodawców świadczeń ponad przyjęte w
umowach z NFZ limity do świadczeń udzielonych w tzw. stanie nagłym w celu uzyskania gwarancji zwrotu kosztów ich
udzielenia.

II. Podstawy prawne.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483 ze zm.),
ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 r., Nr 112, poz. 654 ze zm.),
ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z
2008 r., Nr 164, poz. 1027 t.j.),
ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, ze zm.);
ustawa o zawodzie lekarza i lekarza dentysty z dnia 5 grudnia 1996r. (Dz.U. z 2008 r., Nr 136, poz. 857 t.j.),
ustawa z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 ze zm.),
ustawa z dnia 25 lipca 2001 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2001 r., Nr 113, poz. 1207),
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki
paliatywnej i hospicyjnej (Dz.U. z 2009 r., Nr 139, poz. 1138 ze zm.)
Czytaj całość

Polecamy stronę dotyczącą opieki paliatywnej dla osób starszych
(new WHO booklet - Palliative Care for Older People: Better practices.)
Książka jest podsumowaniem ponad dwudziestoletniej pracy autorki z
pacjentami onkologicznymi w różnych stadiach choroby. Zawiera
konkretne propozycje pomocy psychologicznej dla chorych i ich rodzin w
różnych sytuacjach życiowych.
Omówiono w niej m.in.:
■ różnice w sposobie przeżywania choroby w zależności od wieku i etapu
choroby;
■ wsparcie psychologiczne w uciążliwych dla pacjenta problemach,
wynikających z terapii onkologicznej i jej skutków ubocznych;
■ pomoc psychologiczną dla chorych we wszystkich fazach choroby;
■ metody psychoterapeutyczne stosowane w pracy z chorymi i ich
rodzinami;
■ pomoc rodzinom chorych, zwłaszcza osobom osieroconym;
■ łagodzenie stresu towarzyszącego pracownikom medycznym i
zapobieganie zespołowi wypalenia;
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■ problemy etyczno-prawne w psychoonkologii.
Publikacja będzie pomocna lekarzom podstawowej opieki zdrowotnej,
onkolo¬gom, pielęgniarkom, psychologom, pracownikom hospicjów oraz
studentom uczelni medycznych i wydziałów psychologicznych innych uczelni.
Więcej informacji i możliwość zakupu książki na stronie Wydawnictwa Lekarskiego PZWL.
Autorka: Prof. Krystyna de Walden-Gauszko - wieloletni pracownik Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego
Uniwersytetu Medycznego - jest prezesem Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego i wiceprezesem Polskiego
Towarzystwa Medycyny Paliatywnej. Zainicjowała utworzenie w 2005 roku Krajowej Szkoły Psychoonkologii.

Dear representative of the EAPC collective members association,

Dear colleague,
We are pleased to inform all of you that the new EAPC recommendations on the use of opioids for cancer pain have
been published (Lancet Oncology February 2012) and that a web version of them is available at
http://www.eapcnet.eu/Themes/Clinicalcare/EAPCOpioidGuidelines2012.aspx as well as on the PRC website at
http://www.ntnu.edu/prc
The EAPC recommendations are based on evidence and on international consensus and sharing, and are to be
considered part of the richness of our palliative care community, of our experience and interest in the patient
experiences.
We thank you all for what you do in your own activity to improve palliative care and to make it always more available for
all our patients.
Best regards,
Augusto Caraceni, Geoffrey Hanks and Stein Kaasa
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