11 LUTEGO 2021 - ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO

Światowy Dzień Chorego - święto chrześcijańskie obchodzone
corocznie 11 lutego, ustanowione przez papieża Jana Pawła II w dniu
13 maja 1992 roku w liście do przewodniczącego Papieskiej Rady
ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia kardynała Fiorenza Angeliniego. Miało
to miejsce w 75. rocznicę objawień fatimskich i w 11. rocznicę zamachu na
życie świętego papieża.
Jest

to

święto

katolickie,

jednak

choroby

nie

omijają

ludzi

wierzących i niewierzących. W tym roku znaczenie tego święta jest
wyjątkowe. Z powodu pandemii zachorowało wiele osób. Szczególnie
ciężkim dla nich doświadczeniem jest brak możliwości kontaktu z bliskimi,
samotność

w

cierpieniu.

Niestety

również

chorzy

często

odchodzą

w samotności.
Dlaczego ustanowiono to święto?
Święto

obchodzone

jest

w

dniu

wspominania

w

Kościele

powszechnym pierwszego objawienia Maryi w Lourdes.
Ogólnoświatowe obchody tego Dnia odbywają się co roku w którymś
z sanktuariów maryjnych na świecie. W 1994 roku wybór padł na
sanktuarium w Polsce, w Częstochowie.

Główne cele obchodów tego dnia:


konieczność zapewnienia lepszej opieki chorym



dowartościowanie cierpienia chorych na płaszczyźnie ludzkiej, a przede
wszystkim duchowej



włączenie w duszpasterstwo służby zdrowia wspólnot chrześcijańskich,
rodzin zakonnych



popieranie zaangażowania wolontariatu.
Z

tej

okazji

księża

odwiedzają

potrzebujących

w

ich

domach,

by udzielić im namaszczenia chorych. Sakramentu udzielają także podczas
mszy w każdej parafii. Choć namaszczenie stereotypowo kojarzy się ze
śmiercią, sakrament ten ma umocnić chorego i przynieść uzdrowienie.

Znajomość

praw

chorego

jest

bardzo

ważna.

W

tym

przypadku, dosłownie nieznajomość prawa szkodzi.
Prawa pacjenta


Masz prawo do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej



Masz prawo do poszanowania godności i intymności



Masz prawo do wyczerpującej i zrozumiałej informacji o swoim stanie
zdrowia



Masz prawo do zachowania tajemnicy informacji na Twój temat



Masz prawo do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych



Masz prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej
Twojego stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych



Masz prawo do poszanowania Twojego życia prywatnego i rodzinnego



Masz prawo do opieki duszpasterskiej



Masz prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia
lekarza



Masz prawo do dochodzenia swoich praw



Masz

prawo

do

zgłaszania

niepożądanych

działań

produktów

leczniczych


Masz prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie
Poznaj swoje prawa i naucz się z nich korzystać.
Ewa Nowikow

