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Konkurs plastyczny ,,Używki to nie witaminy – po nich nie urośniesz!” 

rozstrzygnięty  
 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                   

Dyrektor WPSP w Żurawicy –  Pani Barbara Stawarz, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny 

w Rzeszowie – Pan Adam Sidor, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu – Pani 

Barbra Honicka, w imieniu Prezydenta Miasta Przemyśla – Pani Monika Porada-Bugaj oraz Kierownik 

Działu Organizacji, Promocji i Przetwarzania Danych w tut. Placówce – Pan Maciej Kamiński. 

Uczestnicy konkursu zostali pochwaleni za pomysł i dojrzałość prac. Zwrócono również uwagę na 

problem uzależnień w dzisiejszej dobie, zwłaszcza wśród osób młodych, które należą do grupy 

szczególnie narażonej na wpływ używek. Należy pamiętać, że obok takich uzależnień jak alkohol, 

narkotyki i wyroby tytoniowe coraz popularniejsze stają się: dopalacze, uzależnienia behawioralne  

jak  zakupoholizm, Internet czy elektronika. 

 

  

I Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Szkoleniowa ,,Psychiatria  

i terapia uzależnień w świetle współczesnych wyzwań” 

 

 

 

 

Państwowa Wyższa Szkoła 

Uroczystość wręczenia nagród dla laureatów konkursu 

plastycznego odbyła się 8 maja 2017 roku w siedzibie 

Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego 

im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy. Konkurs został 

zorganizowany przez naszą Placówkę wraz z Państwowym 

Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Rzeszowie oraz 

Urzędem Miejskim w Przemyślu. Nagrody zostały wręczone 

w dwóch kategoriach: szkoły podstawowe oraz szkoły 

gimnazjalne. Nagrody w imieniu organizatorów wręczyli: 

W dniu 9 czerwca 2017 roku w Państwowej 

Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w 

Przemyślu odbyła się I Ogólnopolska Konferencja 

Naukowo – Szkoleniowa ,,Psychiatria i terapia 

uzależnień w świetle współczesnych wyzwań” 

zorganizowana przez Wojewódzki Podkarpacki 

Szpital Psychiatryczny im. prof. E. Brzezickiego 

w Żurawicy. Współorganizatorami Konferencji byli: 
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Wschodnioeuropejska w Przemyślu – Instytut Socjologii, Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno – 
Ekonomiczna w Jarosławiu – Instytut Ochrony Zdrowia i Podkarpacka Okręgowa Izba Pielęgniarek 
i Położnych w Przeworsku. Wydarzenie swoim honorowym patronatem objęli: Marszałek 
Województwa Podkarpackiego, Wojewoda Podkarpacki oraz Prezydent Miasta Przemyśl. Wśród 
zaproszonych gości nie zabrakło licznie przybyłych przedstawicieli władz samorządowych, 
duchowieństwa, dyrektorów instytucji regionalnych, przedstawicieli kadry medycznej oraz 
naukowców i studentów. Konferencja była doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, poglądów 
oraz przedstawienia własnych osiągnięć naukowych dotyczących prezentowanej problematyki  
z zakresu psychiatrii i terapii uzależnień. Prelegentami byli przedstawiciele Uczelni z Krakowa, 
Lublina, Kielc, Katowic, Rzeszowa, Tarnobrzega, Jarosławia i Przemyśla. Wykłady cieszyły się 
ogromnym zainteresowaniem.  

 

 

 

 

 

 

 

Profilaktyka zdrowia w szkołach  

W miesiącu czerwcu wraz z zakończeniem roku szkolnego, zakończyły się również lekcje pokazowe 
tzw. ,,pogadanki” na temat uzależnień w ramach promocji profilaktyki zdrowia prowadzonej przez 
naszą Placówkę. Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. E. Brzezickiego w Żurawicy  
na początku 2017 roku wyszedł z inicjatywą skierowaną do szkół z terenu gmin Przemyśl i Żurawica 
dotyczącą zorganizowania w szkołach lekcji o uzależnieniach. Koncepcja polega na szeroko 
rozumianej edukacji dzieci i młodzieży. W dzisiejszej dobie zwłaszcza ta grupa wiekowa jest narażona 
na oddziaływanie różnego rodzaju uzależnień. Młodzież już nie tylko ma kontakt z alkoholem 
czy papierosami. Coraz popularniejsze stają się uzależnienia od dopalaczy, środków 
psychoaktywnych, uzależnienia behawioralne jak fonoholizm, sieć i multimedia, hazard  
oraz zakupoholizm. Na propozycję WPSP w Żurawicy licznie odpowiedziały szkoły gimnazjalne 
i ponadgimnazjalne mieszczące się zarówno w Mieście Przemyśl jak i z terenu Gminy Żurawica. 
Zajęcia były interesujące, a frekwencja na „pogadankach” zaskoczyła samych organizatorów. Stanowi 
to jasny dowód, że młodzież interesuje się kwestią bezpieczeństwa, problemowi uzależnień 
i promocją zdrowego trybu życia. 

Projekt transgraniczny: Polska-Białoruś-Ukraina  

Miło nam poinformować, że nasz Szpital zakwalifikował się do ostatniego etapu weryfikacyjnego 

projektu transgranicznego Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. W ramach w/w 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 
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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, organizacja 

konferencji projektowych, które pozwolą na wymianę doświadczeń między podmiotami biorącymi 

udział w projekcie oraz wspólne szkolenia dla personelu.    

 

II Rodzinny Piknik Zdrowia 

 

 

 

 

 

Współorganizatorem pikniku było Stowarzyszenie „Razem Jest Łatwiej. W wydarzeniu wzięło udział 

kilkaset osób: pacjenci wraz z rodzinami, pracownicy szpitala, a także mieszkańcy Gminy Żurawica  

i Miasta Przemyśla. Swoją obecnością zaszczycili nas zaproszeni goście: Dyrektor Departamentu 

Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie Damian Brud, Zastępca 

Prezydenta Miasta Przemyśla Janusz Hamryszczak, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 

Barbara Honicka, Radna Sejmiku Województwa Podkarpackiego Anna Huk, Diecezjalny Duszpasterz 

Służby Zdrowia ks. Prałat Kazimierz Gadzała, Dyrektor Radia Fara ks. Andrzej Bienia, Prezes 

Stowarzyszenia Zespołu Pieśni i Tańca „Ostrowiacy” ks. Robert Łuc, Wójt Gminy Żurawica Krzysztof 

Składowski, Wójt Gminy Radymno Bogdan Szylar, Prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK 

„PŁOMYK” Zdzisław Wójcik, I Batalion Czołgów w Żurawicy reprezentował kpt. Tomasz Radziejowski, 

Członkowie Rady Społecznej Szpitala, Radni Gminy Żurawica, Powiatu Przemyskiego oraz 

przedstawiciele służb mundurowych. Uczestnikom zapewniono liczne atrakcje m. in.: dmuchane 

zjeżdżalnie dla dzieci, gry i zabawy przygotowane przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, malowanie 

twarzy oraz wystawę prac pacjentów. Ciekawym wydarzeniem były występy Zespołu Pieśni i Tańca 

„Ostrowiacy” oraz Kapeli Strażackiej „Czy się wali, czy się pali”. Uczestnicy imprezy częstowali się 

tradycyjną wojskową grochówką i kiełbasą z grilla serwowaną przez żołnierzy z I Batalionu Czołgów 

im. płk. Józefa Koczwary z Żurawicy. 

 

 

   

 

 

 

 

10 września 2017 roku już po raz drugi na terenie 

naszego Szpitala odbył się Rodzinny Piknik Zdrowia. Tym 

razem wydarzenie cieszyło się jeszcze większym 

zainteresowaniem niż w roku ubiegłym. Impreza 

odbywała się pod Honorowym Patronatem Marszałka 

Województwa Podkarpackiego Pana Władysława Ortyla, 

Wojewody Podkarpackiego Pani Ewy Leniart oraz Wójta 

Gminy Żurawica Pana Krzysztofa Składowskiego. 
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Procedury wprowadzone w WPSP w Żurawicy 
- Procedura zapobiegania upadkom. 

Planuje się wprowadzenie następujących procedur: 

- Procedura pobierania materiału do badań laboratoryjnych, 

- Instrukcja transportu pobranych materiałów do laboratorium szpitalnego, 

- Zasady przechowywania materiałów przed przekazaniem do laboratorium zewnętrznego, 

- Procedura przyjmowania i przechowywania materiału do badań w medycznym laboratorium 

diagnostycznym, 

- Instrukcja oceny błędów przedlaboratoryjnych, 

- Wykaz wykonywanych badań laboratoryjnych, 

- Procedura wewnętrznej i zewnętrznej kontroli jakości wykonywanych w laboratorium oznaczeń: 

wyniki wewnętrznej kontroli, 

- Wykaz wartości błędów dopuszczalnych i działań naprawczych materiału do badań laboratoryjnych, 

- Wytyczne odnośnie zawartości wyniku badania laboratoryjnego.  

Kursy i szkolenia w naszym Szpitalu 
Chcielibyśmy poinformować, że w bieżącym roku nasz Szpital aktywnie radzi sobie w kwestii 

organizowania szkoleń dla pracowników naszej jednostki. Od początku 2017 roku udało nam się we 

współpracy z Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie oraz Ośrodkiem Kształcenia 

Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie zorganizować bezpłatne kursy specjalistyczne 

w ramach Funduszy Europejskich. Nasze pielęgniarki uczęszczały na specjalistyczne kursy w zakresie: 

- Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego,  

- Ordynowanie leków i wypisywanie leków 

- Kurs kwalifikacyjny – pielęgniarstwo psychiatryczne.  

Wsparcie uzyskało łącznie 37 pielęgniarek.  

Dzięki naszym staraniom zorganizowano na terenie Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala 

Psychiatrycznego im. prof. E. Brzezickiego w Żurawicy bezpłatne szkolenia przeprowadzone przez 

specjalistów w zakresie:  

- Zdarzenia medyczne, zdarzenia niepożądane w świetle regulacji prawnych, 

- Przestrzeganie praw pacjenta wobec którego zastosowano przymus bezpośredni, 

- Zasady prowadzenia dokumentacji medycznej w świetle aktualnych przepisów prawa, 

- Pacjent pobudzony i agresywny. Przymus bezpośredni – zastosowanie przymusu bezpośredniego  

w kontekście praw pacjenta, 

- Stosowanie przymusu bezpośredniego – szkolenie praktyczne. 

W pierwszym półroczu 2017 roku przeprowadzone zostały szkolenia wewnątrzzakładowe, na których 

poruszano następujące tematy: 

- Zatrucia pokarmowe spowodowane przez bakterie, wirusy i grzyby, 

- Badania dodatkowe przed psychofarmakoterapią i w jej trakcie, 

- Bezpieczeństwo teleinformatyczne w jednostkach ochrony zdrowia, 

- Opieka pielęgniarska nad pacjentem wobec, którego zastosowano przymus bezpośredni, 

- Oznaczenie wirusów w Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej – charakterystyka oznaczeń, 

- Rodzaje umów o pracę, 

- Polekowe zaburzenia ruchowe.  

W naszym Szpitalu odbył się również kurs RKO dla pielęgniarek, a w miesiącu wrześniu ruszyła 

specjalizacja w zakresie pielęgniarstwa psychiatrycznego oraz kurs specjalistyczny – Wywiad i badanie 

fizykalne.  
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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 

 

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 


