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Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych, pragnę złożyć najserdeczniejsze 

życzenia, pogody w sercu i radości płynącej  

z faktu Zmartwychwstania Pańskiego oraz wszelkiej pomyślności.  

Niech świąteczne dni upłyną w miłej i rodzinnej atmosferze. 

Wesołego Alleluja ! 

 

życzy 

dr n o zdr. Barbara Stawarz   

Dyrektor Szpitala 
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Mikołajki dla pacjentów  
                                                                                      

 W dniu 6 grudnia 2016 roku do Wojewódzkiego                           

Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza 

Brzezickiego w Żurawicy przybył Św. Mikołaj. Dobrodziej 

odwiedził wszystkich pacjentów hospitalizowanych w tut. 

placówce, nie zapomniał również o pracownikach. Każdy, kto 

zobaczył się ze Świętym Mikołajem otrzymał drobny upominek 

oraz wiele ciepłych i życzliwych słów. 

 

 

 

Wigilia zakładowa   

W dniu 22 grudnia 2016 roku  
w Wojewódzkim Podkarpackim Szpitalu 
Psychiatrycznym im. prof. Eugeniusza 
Brzezickiego w Żurawicy odbyła się wigilia 
zakładowa. Była to doskonała okazja  
do złożenia życzeń bożonarodzeniowych  
przez panią Dyrektor Barbarę Stawarz jak 
również podziękowanie personelowi za trud 
pracy, którą wykonuje każdego dnia. 

W uroczystości licznie wzięli udział pracownicy Szpitala jak również zaproszeni goście. Żeby 
tradycji stało się zadość, odśpiewano kolędy i przełamano się opłatkiem, składając sobie 
serdeczne życzenia.  Na stole pojawiły się przepyszne potrawy wigilijne przygotowane przez 
pracowników tut. placówki. 

 

Kurs specjalistyczny: Wykonanie i interpretacja zapisu 

elektrokardiograficznego 

W dniu 14 stycznia 2017 roku 14 pielęgniarek z naszej placówki rozpoczęło kurs specjalistyczny: 

Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego. Kurs podnoszący kwalifikacje 

sfinansowany jest w całości z funduszy europejskich w ramach projektu ,,Profesjonalna Kadra. Kursy 

specjalistyczne oraz kwalifikacyjne dla pielęgniarek i położnych”. Należy dodać, że Wojewódzki 

Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy rozpoczął  

już procedury, które uruchomią dostęp personelu medycznego do dalszych szkoleń i kursów 

refundowanych z funduszy unijnych. 
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Projekt transgraniczny: Polska-Białoruś- Ukraina  

W związku z ogłoszeniem projektu transgranicznego Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, nasza 

Placówka przystąpiła do aplikacji do w/w projektu. W ramach działania przewiduje się poprawę 

dostępności i jakości usług medycznych jak również przeprowadzenie programów profilaktyki.  

W przypadku pozyskania środków finansowych z projektu istnieje możliwość modernizacji 

budowlanej budynku nr 2 Szpitala wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia z przeznaczeniem  

na Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych, zakup nowoczesnego sprzętu 

medycznego w zakresie diagnostyki i leczenia chorób towarzyszących uzależnieniom, wdrożenie 

kampanii informacyjno-edukacyjnej skierowanej do młodzieży wskazującej na negatywne skutki 

uzależnień w odniesieniu do zdrowia psychicznego i fizycznego, zorganizowanie konferencji 

projektowych, które pozwolą na wymianę doświadczeń między podmiotami biorącymi udział  

w projekcie oraz wspólne szkolenia dla personelu.    

 

Konferencja prasowa w Wojewódzkim Podkarpackim Szpitalu 

Psychiatrycznym w Żurawicy 

 Wyzwania w zakresie profilaktyki zdrowia i leczenia 

psychiatrycznego – to główne tematy konferencji prasowej, 

która odbyła się w Wojewódzkim Podkarpackim Szpitalu 

Psychiatrycznym im. prof. Eugeniusza Brzezickiego  

w Żurawicy. Udział w konferencji wzięli: Stanisław Kruczek - 

Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego i Barbara 

Stawarz – Dyrektor Szpitala. Stanisław Kruczek, członek 

zarządu podkreślił na konferencji, że dla zarządu 

województwa potrzeby pacjenta są najważniejsze, 

jednocześnie wyraził przekonanie, że placówka w Żurawicy odpowiada na współczesne wyzwania  

w zakresie profilaktyki zdrowia psychicznego, zarówno jeśli chodzi o uzależnienia od alkoholu, 

dopalaczy, jak też elektroniki, które w ostatnim czasie stają się problemem coraz bardziej 

powszechnym. Stanisław Kruczek podkreślił, że w tej części województwa podkarpackiego leczenie 

psychiatryczne jest na najwyższym poziomie, a warunki dla hospitalizowanych pacjentów są bardzo 

dobre. Barbara Stawarz, dyrektor Szpitala przekazała informację, że 31 stycznia 2017 r. Szpital  

w Żurawicy został wyłoniony w konkursie ofert na realizację świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki 

psychogeriatrycznej, a uruchomienie tego oddziału wpłynie na lepszą kompleksowość usług 

medycznych. Obecnie placówka posiada 240 łóżek dla pacjentów na czterech oddziałach. W ostatnim 

czasie w szpitalu udało się poprawić jakość świadczonych usług. Zostali też zatrudnieni dodatkowi 

lekarze specjaliści, pielęgniarki, psycholodzy, przeszkolono grupę sanitariuszy, co znacznie poprawiło 

jakość opieki i bezpieczeństwo pacjentów. Na bieżąco odbywają się szkolenia dla pielęgniarek-

finansowane ze środków unijnych. Szpital stara się również wychodzić naprzeciw oczekiwaniom 

pacjentów i ich rodzin. Placówka promuje profilaktykę zdrowia w jednostkach oświatowych. W 2017 

roku rozwój Szpitala nastąpi w zakresie lecznictwa szpitalnego jak i środowiskowego. W tym celu 

dyrekcja stara się pozyskać środki zewnętrzne, które pozwolą na poprawę bazy szpitala i tworzenie 

nowych oddziałów, a to z kolei przełoży się na pozyskanie nowych miejsc pracy. Podjęto również 

próbę uzyskania dodatkowych środków finansowych w ramach projektu transgranicznego Polska – 

Białoruś – Ukraina. 
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Profilaktyka zdrowia w szkołach 
W miesiącu lutym nasza Placówka rozpoczęła zajęcia z profilaktyki zdrowia, skierowane do młodzieży 

gimnazjalnej oraz ponadgimnazjalnej na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl oraz Gminy Żurawica. 

Zgodnie z harmonogramem – terapeuci uzależnień pracujący w WPSP w Żurawicy odwiedzają 

poszczególne szkoły, które zgłosiły chęć współpracy. Na inicjatywę Szpitala odpowiedziało wiele szkół 

i zespołów szkolnych. Główne tematy, które są poruszane na spotkaniach to: alkoholizm, 

narkomania, dopalacze oraz uzależnienia behawioralne.  

 

Nowy oddział w Szpitalu        

                   

W związku z wyłonieniem konkursu ofert na realizację świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki 

psychogeriatrycznej z dnia 31 stycznia 2017 roku, w naszej Placówce od 13 lutego funkcjonuje nowy 

oddział, który zapewni lepszą kompleksowość usług medycznych. Oddział został wyposażony  

w nowoczesny sprzęt medyczny, który ma na celu poprawę stanu zdrowia pacjentów. 

 

  
Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny w Żurawicy w ramach promocji profilaktyki zdrowia 

organizuje konkurs plastyczny pt. ,,Używki to nie witaminy – po nich nie urośniesz!”. Konkurs 

skierowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych z terenu powiatu przemyskiego. 

Główne założenia konkursu to popularyzacja wiedzy nt. uzależnień, informowanie o negatywnych 

skutkach z nimi związanych oraz promocję zdrowego trybu życia. Inicjatywę honorowym patronatem 

objął Państwowy Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Sanitarny. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  

28 kwietnia bieżącego roku. 
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I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa  

W dniu 9 czerwca 2017 roku odbędzie się I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa  

pt. ,,Psychiatria i terapia uzależnień w świetle współczesnych wyzwań”. Konferencja odbędzie  

się w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Wydarzenie będzie okazją do 

wymiany doświadczeń, poglądów oraz zaprezentowania własnych osiągnięć związanych z tematyką. 

Konferencję honorowym patronatem objęli: Pan Władysław Ortyl – Marszałek Województwa 

Podkarpackiego, Pani Ewa Leniart – Wojewoda Podkarpacki oraz Pan Robert Choma – Prezydent 

Miasta Przemyśla. 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Konferencji! 

 

 

Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM) 

W Województwie Podkarpackim działa Podkarpacki 

System Informacji Medycznej, który umożliwia 

internetową rejestrację do wszystkich lekarzy 

specjalistów pracujących w Jednostkach Ochrony 

Zdrowia działających w ramach PSIM. Między innymi 

istnieje możliwość rejestracji na wizytę do lekarzy 

udzielających świadczeń w naszej Przychodni 

Specjalistycznej. 

 

DUSZPASTERSTWO 
 

 

MSZA ŚWIĘTA 

Kaplica Szpitalna pw. Matki Bożej Miłosierdzia 

Msze Święte: w poniedziałki, środy i piątki godz. 07:00 

w niedziele i święta nakazane na oddziale wg kolei godz. 09:30 
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SPOWIEDŹ 
 

Od poniedziałku do piątku w Kaplicy w godz. 08:15 – 09:15. Spowiedź na oddziale należy zgłaszać 

Księdzu najlepiej gdy przychodzi z komunią Świętą: ,,proszę o spowiedź”. Spowiadający się w Szpitalu, 

zwłaszcza osoby cierpiące, mogą przyjąć z wielkim pożytkiem Sakrament Chorych: ulga w cierpieniu, 

ofiarowanie choroby Bogu, często poprawa zdrowia. 

 

W nagłych wypadkach można wezwać Księdza Kapelana o każdej porze dnia i nocy.                                   

Telefon kontaktowy: (0-16) 671-30-27 

 

Zarządzenia wprowadzone w Szpitalu 
 

 Zarządzenie nr 57/GK/6/2016 z dnia 02.12.2016 roku 

w sprawie planu finansowego na rok 2017 rok. 

 Zarządzenie nr 58/DOP/2016 z dnia 05.12.2016 roku 

w sprawie ogłoszenia Statutu Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego  

im. prof. E. Brzezickiego w Żurawicy. 

 Zarządzenie nr 59/DOP/2016 z dnia 05.12.2016 roku 

w sprawie wprowadzenia w życie aneksu nr 3/2016 do Regulaminu Organizacyjnego 

Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego  

w Żurawicy. 

 Zarządzenie nr 60/DOP/2016 z dnia 05.12.2016 roku 

w sprawie wprowadzenia w życie jednolitego tekstu Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego 

Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. E. Brzezickiego w Żurawicy. 

 Zarządzenie nr 61/DSP-2/2016 z dnia 15.12.2016 roku 

w sprawie wprowadzenia zmian w treści Regulaminu Pracy Wojewódzkiego Podkarpackiego 

Szpitala Psychiatrycznego w Żurawicy. 

 Zarządzenie nr 62/GK/8/2016 z dnia 15.12.2016 roku 

w sprawie zmiany załącznika nr 2określonym zarządzeniem Dyrektora WPSP w Żurawicy  

nr 52/GK/3/2016 z dnia 02.11.2016 roku. 

 Zarządzenie nr 63/DSP-3/2016 z dnia 19.12.2016 roku 

w sprawie ustalenia czasu pracy w miesiącu grudzień 2017 roku. 

 Zarządzenie nr 64/DGT/2/2016 z dnia 28.12.2016 roku 

w sprawie przekazania powołania komisji w celu przekazania odpowiedzialności materialnej  

za mienie znajdujące się w Przychodni Specjalistycznej na ul. Focha. 

 Zarządzenie nr 65/GK/9/2016 z dnia 27.12.2016 roku 

w sprawie planu inwestycyjnego na 2017 rok. 

 Zarządzenie nr 66/GK/10/2016 z dnia 27.12.2016 roku 

w sprawie planu finansowego na rok 2017 rok. 

 Zarządzenie nr 67/DOP/2016 z dnia 28.12.2016 roku 

w sprawie powołania Zespołu Projektowego do Projektu Transgranicznego Polska- Białoruś- 

Ukraina. 
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 Zarządzenie nr 68/GK/11/2016 z dnia 30.12.2016 roku 

w sprawie zmiany w załączniku nr 1 oraz 2 określonym zarządzeniem Dyrektora WPSP  

w Żurawicy z dnia 2 listopada 2016 roku nr 52/GK/3/2016 z późniejszymi zmianami. 

 Zarządzenie nr 1/ZP/1/2017 z dnia 04.01.2017 roku 

w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie 

zamówień publicznych w 2017 roku. 

 Zarządzenie nr 2/NC/1/2017 z dnia 05.01.2017 roku 

w sprawie kontroli dokumentów niejawnych w Kancelarii Obrony Cywilnej. 

 Zarządzenie nr 3/GK/1/2017 z dnia 12.01.2017 roku 

w sprawie wprowadzenia w życie Aneksu nr 7 z 12 stycznia 2017 roku do Regulaminu 

Wynagrodzenia Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof.  

E. Brzezickiego w Żurawicy. 

 Zarządzenie nr 4/BHP-1/2017 z dnia 12.01.2017 roku 

w sprawie wprowadzenia Instrukcji dotyczącej zasad przydzielania odzieży i obuwia roboczego 

oraz środków ochrony indywidualnej i zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego za pranie 

odzieży roboczej. 

 Zarządzenie nr 5/NE/1/2017 z dnia 16.01.2017 roku 

w sprawie powołania Zespołu i Komitetu Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz Zespołów 

łącznikowych. 

 Zarządzenie nr 6/NE/2/2017 z dnia 16.01.2017 roku 

w sprawie powołania Zespołu Kontroli Wewnętrznej. 

 Zarządzenie nr 7/NJ/1/2017 z dnia 16.01.2017 roku 

w sprawie powołania Zespołu do Spraw Jakości. 

 Zarządzenie nr 8/DOP/2017 z dnia 24.01.2017 roku 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli zarządczej w Wojewódzkim Podkarpackim Szpitalu 

Psychiatrycznym im. prof. E. Brzezickiego w Żurawicy. 

 Zarządzenie nr 9/1/DGT/2017 z dnia 25.01.2017 roku 

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia rokowań na wynajem lokalu użytkowego. 

 Zarządzenie nr 10/DOP/2017 z dnia 26.01.2017 roku 

w sprawie powołania Zespołu ds. Oceny Przyjęć. 

 Zarządzenie nr 11/DSP-1/2017 z dnia 13.02.2017 roku 

w sprawie ustalenia wykazu stanowisk oraz etatów kalkulacyjnych do schematu organizacyjnego. 

 Zarządzenie nr 12/DSP-2/2017 z dnia 14.02.2017 roku 

w sprawie wprowadzenia zmian w treści Regulaminu Pracy Wojewódzkiego Podkarpackiego 

Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy. 

 Zarządzenie nr 13/NE/3/2017 z dnia 14.02.2017 roku 

w sprawie wprowadzenia zmian w treści Zarządzenia nr 5/NE/1/2017 z dnia 16.01.2017r.  

w sprawie powołania Zespołu i Komitetu Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz Zespołów 

łącznikowych. 

 Zarządzenie nr 14/DOP/2/2017 z dnia 14.02.2017 roku 

w sprawie wprowadzenia zmian w treści zarządzenia nr 48/DOP/2016 z dnia 07.10.2016  

w sprawie powołania Zespołu ds. analizy zdarzeń niepożądanych. 

 


