Sympozjum Caritas w Skowronku

Rok 2015 jest rokiem jubileuszu 25-lecia wielu Caritas Diecezjalnych w Polsce m.in. Caritas
Diecezji Opolskiej. Caritas Polska jako organ koordynujący działalność Caritas w Polsce
przygotowała program całorocznych obchodów, w których każdy miesiąc poświęcony jest
jednemu zakresowi działalności charytatywnej. Miesiąc luty poświęcony jest osobom chorym.
Caritas Diecezji Opolskiej, która od lat prowadzi wiele form działalności leczniczej i posiada
duże doświadczenie na polu posługiwania chorym, została zaproszona przez Caritas Polską do
współpracy i zaprezentowania swoich inicjatyw w obszarze pomocy osobom w chorobie.
Prezentacja działań będzie okazją do zwrócenia uwagi opinii publicznej na głos i rolę Kościoła
w omawianym temacie. Osoby chore potrzebują nie tylko technicznie poprawnej pomocy
medycznej, nowoczesnych urządzeń, komfortowych miejsc leczenia i pobytu ale także wsparcia
psychicznego i duchowego, człowieczeństwa, serdecznej uwagi, obecności personelu
medycznego o wysokich kwalifikacjach zawodowych i etycznych.
W związku z powyższym, w najbliższy piątek 27. lutego 2015 r. w ośrodku Skowronek w
Głuchołazach, Caritas Diecezji Opolskiej zorganizuje jednodniowe sympozjum nt. Troska
Kościoła o chorych. Do udziału w sympozjum zaproszonych zostało 120 gości z diecezji,
województwa i kraju.

Poniżej plan sympozjum

Plan obchodów Roku Caritas z udziałem
Caritas Polska i Caritas Diecezji Opolskiej
przy współudziale
Caritas Archidiecezji Katowickiej
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Sympozjum „Troska Kościoła o chorych”

Głuchołazy, 27 lutego 2015 r.

09:00 – 09:30 - Rejestracja osób zaproszonych - Ośrodek „Skowronek”
09:30 – 14:00 - Spotkanie medycznego środowiska Caritas i zaproszonych Gości
moderator sympozjum Ks. Arnold Drechsler - Dyrektor Caritas Diecezji Opolskiej
09.30 – Msza Święta pod przewodnictwem J.E. Ks. Biskupa Rudolfa Pierskały - Biskupa
Pomocniczego Diecezji Opolskiej - Kaplica Ośrodka
10.30 – Rozpoczęcie sympozjum - „Troska Kościoła o chorych” - Ks. Arnold Drechsler
10.40 – Chory i rodzina, ante et post mortem - Ks. Zdzisław Tomziński - Archidiecezjalny Dom
Hospicyjny w Katowicach
11.00 – Stacje Opieki Caritas - 23 lata w służbie chorym, pielęgniarska opieka środowiskowa,
długoterminowa i paliatywno - hospicyjna - Monika Kocot
11.35 – Usprawnianie lecznicze w środowisku - gabinety rehabilitacyjne - Roland Pampuch
11.50 – Opieka medyczna w miejscu zamieszkania - doświadczenia i perspektywy współpracy
NFZ i Caritas Diecezji Opolskiej - Tomasz Uher - Dyrektor Oddziału Opolskiego NFZ
Dyskusja
12:30 – 12:50 - Przerwa kawowa
12:50 – 14:00 - Panel dyskusyjny - Opieka środowiskowa nad chorym
1. Ks. inf. Edmund Podzielny - Troska o chorych w parafii
2. Przedstawiciele władz samorządowych z Kolonowskiego i Murowa - Troska gminy o ludzi
chorych i starszych – Andrzej Puławski i Konrad Wacławczyk
3. Przedstawiciele rodzin chorych - Ludzie chorzy i starzy najchętniej przebywają we
własnym domu – Erwin Marschollek
Podsumowanie i zakończenie sympozjum
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14:00 – 15:00 - Obiad w Sali Balowej ośrodka
Zapraszamy
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