Forum Hospicjów

Hospicyjne jubileusze
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Rok 2017 jest szczególnym rokiem, gdyż wiele z Hospicjów obchodzi w tym roku swoje trzydziestolecie,
dwudziestopięciolecie, dwudziestolecie, piętnastolecie, dziesięciolecie i pięciolecie. Wszystkie Hospicja,
które powstały do 1992 roku były oparte na wolontariacie. Wiele później powstających też rozpoczynało
swoje działanie od bezinteresownej służby.
Czas jubileuszy jest czasem radości, że nadal trwamy i służymy chorym, którzy tak bardzo potrzebują
naszej pomocy. W toku Wolontariatu Hospicyjnego podzielmy się wspomnieniami z początków powstania
naszego Hospicjum. Zarząd Forum Hospicjów Polskich zaprasza do przesyłania relacji jak tworzył się
zespół hospicyjny. Przesłane informacje będziemy zamieszczali na stronie internetowej Forum Hospicjów
Polskich. Zapiszmy historię ruchu hospicyjnego składającą się z historii tworzenia poszczególnych
hospicjów.Adres do przesłania e-mail:zarzad@hospicjum.org Opieka hospicyjna powstała w Polsce w
latach osiemdziesiątych i była dziełem ludzi skupionych przy parafiach. Znając los tych, którzy cierpieli na
bardzo trudny wtedy do uśmierzenia ból nowotworowy, lekarze, pielęgniarki, kapłani i osoby nie związane
zawodowo ze służba zdrowia tworzyli w poszczególnych miastach Hospicja Domowe, czyli zespoły ludzi,
zjednoczonych ideą służenia cierpiącemu człowiekowi. Pierwsze Hospicja Domowe powstały w Krakowie
(1982), Gdańsku (1983), Poznaniu (1986).
Następne, które zostały powołane trzydzieści lat temu, w 1987 roku, to Hospicja:&bull;Hospicjum
Płockie pw. Św. Urszuli Ledóchowskiej styczeń 1987. Wśród założycieli dr Grażyna PrzybylskaWendt &bull;Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum w Białymstoku &ndash; 21 maja 1987 r.
zebranie założycielskie. Uczestniczą w nim między innymi: dr Tadeusz Borowski &ndash; Beszta, dr
Helena Kopystecka, Zuzanna Pasławska &ndash; prawnik, &bull;Warszawskie Hospicjum Społeczne
&ndash; kwiecień 1987, wśród założycieli Katarzyna Dembińska &bull;Hospicjum w Katowicach &ndash;
Październik 1987 Spotkanie z Ks. E.Dutkiewiczem SAC, założyciele Maria Gross, ks. Stanisław Puchała
&bull;Hospicjum w Elblągu - 18.10.1987 r. spotkanie inaugurujące odbywa się w kościele pw.
Miłosierdzia Bożego w Elblągu. Uczestnikami spotkania byli: ks. Eugeniusz Dutkiewicz - Pallotyn z
Hospicjum Gdańskiego, prof. dr med. Joanna Penson z Akademii Medycznej w Gdańsku, lekarze,
pielęgniarki, farmaceuci z Elbląga w tym lekarze: Aleksandra Gabrysiak, Wiesława
Pokropska&bull;Hospicjum św. Urszuli Ledóchowskiej w Toruniu, &bull;Hospicjum w Szczecinie &ndash;
założyciel Ks. Marek Kujawski SAC&bull;Hospicjum św. Weroniki w Wrocławiu powstało w listopadzie
1987 roku. Wśród założycieli dr Anna Orońska i dr Jerzy Szkarłat.
Hospicja, które powstały 25 lat temu w 1992 roku:&bull;Hospicjum św. Kamila w Bielsku Białej: dr Anna
Byrczek&bull;Łomżyńskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych &bdquo;Hospicjum&rdquo; pw.Świetego
Ducha: mgr Teresa Steckiewicz&bull;Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej: mgr
Anna Kartacz
Hospicja, które powstały 20 lat temu w 1997 roku:&bull;Hospicjum Homo - Homini im. św. Brata Alberta
w Jaworznie: Helena Pulchny &bull;Hospicjum Domowe im. św. Wojciecha w
Mrągowie&bull;Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Pokoju w Tarnowskich górach: śp. Eleonora Grajczyk
Hospicja, które powstały 5 lat temu w 2012 roku:Hospicjum pw. Proroka Eliasza w Nowej Woli fundacja
Podlaskie Hospicjum Onkologiczne: dr Paweł Grabowski
W latach osiemdziesiątych jedna z założycieli krakowskiego hospicjum dr hab. Krystyna Smolak pisała
&bdquo;Wydaje się, że tak pojęty ruch hospicyjny jest jednym z znaków czasu. Bowiem głoszone przez
nas wartości stanowią przeciwwagę dla zagrożeń współczesnego świata, którym są między innymi:
egoizm, brak szacunku dla życia, pogarda dla słabości, przesadny kult zdrowia i sukcesu. Jest też ruch
hospicyjny sprzeciwem wobec eutanazji. &hellip;W dziełach opieki nad chorym liczy się nie tylko
inicjatywa założycieli, nie tylko ofiarność społeczeństwa, które często skłonne wspierać je materialnie
&ndash; choć to wszystko jest bardzo ważne &ndash; ale przede wszystkim liczy się człowiek. Liczą się
ludzie, którzy zechcą poświęcić to co jest obecnie może najcenniejsze: swój czas, trochę swojego czasu.
Oto jest najtrudniej.
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