Szczecin, dn. 29 marca, 2014 roku

Sprawozdanie z Walnego Zebrania OFPOP

W dniu 29

marca, 2014 r. podczas trwającego V Ogólnopolskiego Forum

Pediatrycznej Opieki Paliatywnej odbył się krajowy Zjazd Członków OFPOP w
Szczecinie (hotel Focus).
Zaproszonych gości przywitał o. dr

Filip Buczyński przedstawiając porządek

obrad, na które składało się:
1. sprawdzenie listy obecności

2. wybór przewodniczącego zebrania
3. wybór sekretarza

4. sprawozdanie z działalności Rady Forum
5. wybór nowego przewodniczącego

6. wybór członków Rady
7. omówienie planu działania
8. dyskusja
9. wolne wnioski

10. zakończenie
Sprawdzono obecność, z której (w załączeniu) wynikło, że z spośród 23
hospicjów zrzeszonych w Forum na zebranie przybyło 16 delegatów.
Następnie wybrano w głosowaniu jednogłośnie przewodniczącego zebrania,
którym

został

Rafał

Ciupiński

z

Podkarpackiego

Hospicjum

dla

Dzieci.

Sekretarzem została przedstawicielka gospodarzy V Forum, Wiceprezes Fundacji
Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych -

Joanna Szuberla.

W następnej kolejności głos zabrał o. Filip, który przekazał głos dr Aleksandrze
Korzeniowskiej -

Eksterowicz,

która przedstawiła sprawozdanie z działalności

Rady Forum w ostatniej kadencji. Chodziło przede wszystkim o uzyskanie
możliwości wyrażenia opinii w trakcie tworzenia rozporządzenia dotyczącego
opieki paliatywnej i hospicyjnej w 2013 roku i dzięki temu rozdzielenie

rehabilitacji ambulatoryjnej od domowej z możliwością jej rozliczania. Ponadto
dr Korzeniewska-Ekterowicz poinformowała o licznej wymianie korespondencji z
Ministrem Zdrowia i Narodowym Funduszem Zdrowia.
Po przedstawieniu sytuacji bieżącej rozpoczęto wybór nowego Przewodniczącego
Rady Forum na 2 letnią kadencję
Kandytami zostali:
1. o. dr Filip Buczyński
2. dr Aleksandra Korzeniowska – Eksterowicz
3. dr hab. Katarzyna Muszyńska - Rosłan
W komisji Skrutacyjnej znaleźli się Edyta Wąsiewska, Janina Adamczyk, Witalij
Andrzejewski.
Odbyło się głosowanie tajne, w którym:
11 (słownie: jedenaście) głosów uzyskał o. dr Filip Buczyński,
4 (słownie: cztery) głosy uzyskała dr Aleksandra Katarzyna – Eksterowicz
1 (słownie: jeden) głos dr hab. Katarzyna Muszyńska – Rosłan
Wynik: Przewodniczącym Rady Forum na dwuletnią kadencję został wybrany o.
dr Filip Buczyński.
Zgodnie z porządkiem obrad wybrano kandydatów do Rady Forum w osobach:

1. Aleksandra Korzeniewska- Eksterowicz
2. Katarzyna Muszyńska - Rosłan
3. Rafał Ciupiński
4. Ireneusz Kalisiak

5. Witalij Andrzejewski
Odbyło się głosowanie nad przyjęciem formy głosowania poprzez aklamację.
Powyższy sposób wybrano jednogłośnie. Tym samym przyjęto zgodnie z
głosowaniem jednogłośnie wszystkich zgłoszonych kandydatów.

Po głosowaniu

nad nową Radą Forum na kolejną kadencję nastąpiło przejście do następnego
punktu obrad, a mianowicie planów na kolejną kadencję.
W planach:
1. próba reformy w sprawie hospicjów stacjonarnych dla dzieci
2. szersze wprowadzenie hospicjów perinatalnych
3. współpraca z Zarządem nowopowstałej Sekcji Pediatrycznej Medycyny
Paliatywnej, działającej przy Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

Na zebranie zaproszono

prof. Joannę Szymkiewicz

-

Dangel, która podjęła

rozmowy o współpracy Forum i Sekcji Pediatrycznej Medycyny Paliatywnej przy
PTP w zakresie kształcenia lekarzy pediatrów w zakresie medycyny paliatywnej,
która według sekcji jest niezbędna i na dzień dzisiejszy będzie możliwa w dwóch
ośrodkach (Warszawie i Łodzi). Ponadto ustalono, że w najbliższym czasie
zorganizowane

zostanie

spotkanie

hospicjów

w

Warszawie

(siedzibie

Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci) w sprawie utworzenia większej liczby
ośrodków hospicjów perinatalnych. Omówiono również możliwości wzięcia udziału
Forum w tworzeniu projektu rozporządzenia dotyczącego wprowadzenia zmian w
związku z próbą jednoznacznego oddzielenia pediatrycznej opieki paliatywnej od
opieki paliatywnej dla dorosłych. Profesor Joanna Szymkiewicz - Dangel
poinformowała, ze powinno powstać lobby pracowników hospicjów, które pomoże
sekcji w prawidłowym wyselekcjonowaniu problemów

hospicjów nad którymi

jest potrzeba współpracy. Została podjęta dyskusja w związku z brakiem
prawnego rozdzielenia wymogów dotyczących stacjonarnego hospicjum dla
dorosłych od dziecięcego (na dzień dzisiejszy brak rozdzielenia uniemożliwia tak
naprawdę kontraktowanie hospicjum stacjonarnego dla dzieci). Na koniec
poinformowano, że prof. Alicja Chybicka, będzie wspierać działanie nowo
powstałej Sekcji PTP.
Na tym posiedzenie zakończono.
Sekretarz Walnego Zebrania OFPOP

