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Szanowni Państwo  

Przedstawiam pierwszy numer Biuletynu Informacyjnego naszego Szpitala, który 

obejmuje informacje od kwietnia 2016 roku. Biuletyn będzie ukazywał  

się cyklicznie raz na kwartał. Jego celem jest przedstawianie informacji 

o wydarzeniach ważnych dla naszej jednostki, nowo wprowadzonych 

zarządzeniach i procedurach, a także o planach na następne miesiące. Zapraszamy 

wszystkich pracowników do współredagowania każdego następnego numeru 

Biuletynu. Propozycje nowych artykułów lub ważnych informacji można zgłaszać 

do Działu Organizacji, Promocji i Przetwarzania Danych. 

 

 Barbara Stawarz 

 

Zakup pojazdu akumulatorowego oraz analizatora 

medycznego 
W kwietniu b.r. zakupiony został nowy analizator medyczny. Jest to nowoczesne 

urządzenie znacznie poprawiające jakość badań przeprowadzanych w Pracowni 

Diagnostyki Laboratoryjnej tut. Szpitala.  

Natomiast w czerwcu zakupiony został również wózek akumulatorowy  

do przewożenia żywności. Był to niezbędny zakup ze względu na stan techniczny 

dotychczasowo wykorzystywanego wózka. Nowo zakupiony pojazd spełnia wszystkie wymagania, 

które dotyczą przewozu żywności.  

Uroczyste poświęcenie Kaplicy Szpitalnej i Oddziału Psychiatrycznego 

oraz Rodzinny Piknik Zdrowia 

W dniu 4 września 2016 roku w Wojewódzkim Podkarpackim Szpitalu Psychiatrycznym w Żurawicy 

odbył się „Rodzinny Piknik Zdrowia”. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą pod przewodnictwem 

Metropolity Przemyskiego Księdza Arcybiskupa Adama Szala. Następnie odbyło się poświęcenie nowo 

powstałej Kaplicy Szpitalnej i Oddziału Psychiatrycznego. 

Po Mszy Świętej Pani Dyrektor Barbara Stawarz przywitała gości 

i w swoim przemówieniu przedstawiła ogólną sytuację szpitala. 

Podziękowała tym wszystkim, którzy przyczynili się do otwarcia 

nowej części Oddziału Psychiatrycznego i Kaplicy Szpitalnej. Nowa 

część oddziału oferuje pacjentom 36 doskonale wyposażonych 
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łóżek szpitalnych wraz z niezbędnym zapleczem, co znacznie poprawi jakość i dostępność do 

świadczeń zdrowotnych. Całość wykonanych prac, jak również zakup profesjonalnego sprzętu 

i wyposażenia oddziału została sfinansowana dzięki środkom przyznanym przez Urząd Marszałkowski 

w Rzeszowie. Natomiast kaplica szpitalna powstała dzięki ofiarności i zaangażowaniu pracowników 

szpitala i ludzi dobrej woli. Pani Dyrektor podkreśliła, że szpital w Żurawicy był jednym z nielicznych 

szpitali w którym nie było Kaplicy Szpitalnej. Szczególny wkład w utworzeniu kaplicy miał Kapelan 

Szpitala Ks. Paweł Konieczny. 

Piknik odbył się pod Honorowym Patronatem Marszałka 

Województwa Podkarpackiego Pana Władysława Ortyla. 

Współorganizatorem tego wydarzenia było Stowarzyszenie 

,,Razem Jest Łatwiej” w Żurawicy. Uroczystość zaszczycili swoją 

obecnością m.in.: Poseł na Sejm RP Anna Schmidt – Rodziewicz, 

Poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz, Członek Zarządu 

Województwa Podkarpackiego Stanisław Kruczek, Generalny 

Dyrektor Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie Marcin Zaborniak, 

Z-ca Prezydenta Przemyśla Janusz Hamryszczak, Dyrektor Biura Senatora RP Mieczysława Golby 

Andrzej Homa oraz Księża wraz z Kapelanem Szpitala. W wydarzeniu udział wzięli również: Dyrektor 

Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Teresa Gwizdak, Wójt Gminy 

Żurawica Krzysztof Składowski, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Przemyśl 

Danuta Wiech, członkowie Rady Społecznej Szpitala, Radni Gminy Żurawica, Powiatu Przemyskiego 

oraz przedstawiciele służb mundurowych. 

W wydarzeniu wzięli udział pacjenci i ich rodziny, pracownicy szpitala, oraz mieszkańcy Powiatu 

Przemyskiego w tym w szczególności Gminy Żurawica i Miasta Przemyśla. 

Podczas pikniku, uczestnikom zaoferowano liczne atrakcje m.in.: zjeżdżalnia dla dzieci, zabawy 

przygotowane przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Przemyślu, pokaz służb mundurowych 

i ratownictwa medycznego. Skontrolować można było również poziom cukru i ciśnienia. W czasie 

imprezy były także stoiska z gastronomią, z pracami pacjentów, z malowaniem twarzy oraz wiele 

innych. Ciekawym wydarzeniem były występy Kapeli Strażackiej „Czy się wali, czy się pali”, Zespołu 

Pieśni i Tańca „Przemyśl”, oraz Grupy Śpiewaczej ” Krasiczanki”. 

Konferencja „Zmiany systemowe w ochronie zdrowia” 
W dniach 8-9 września 2016 roku w Arłamowie odbyła się regionalna konferencja zorganizowana 

przez Stowarzyszenie Menadżerów Opieki Zdrowotnej ,,STOMOZ” Oddział Świętokrzysko- 

Podkarpacki pt. ,,Zmiany systemowe w ochronie zdrowia”. 

Konferencję honorowym patronatem objął Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław 

Ortyl. 

Swoją obecnością zaszczycili m. in. wiceminister zdrowia Marek Tombarkiewicz oraz członek Zarządu 

Województwa Podkarpackiego  Stanisław Kruczek. W konferencji udział wzięli dyrektorzy szpitali, 

a także przedstawiciele kadry zarządzającej podmiotów leczniczych. Wojewódzki Podkarpacki Szpital 

Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy reprezentowany był przez  Dyrektora 

Szpitala  dr n. o zdr. Barbarę Stawarz. 

Głównym celem spotkania było zapoznanie uczestników związanych z sektorem ochrony zdrowia 

ze zmianami, jakie zachodzą dzisiaj na rynku świadczeń medycznych, jak również okazją do wymiany 

doświadczeń kadry zarządzającej w podmiotach leczniczych. 
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Konsultacje społeczne projektu „Strategia na rzecz odpowiedzialnego 

rozwoju” 

W dniu 27 września 2016 r. w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu 

odbyły się konsultacje społeczne projektu „Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”. 

Organizatorem spotkania był Urząd Miasta w Przemyślu reprezentowany przez zastępcę Prezydenta 

Miasta Przemyśl- Pana Janusza Hamryszczaka. Strategię omówił Adam Hamryszczak – podsekretarz 

stanu w Ministerstwie Rozwoju. Na konferencji obecni byli przedstawiciele biznesu, nauki, służby 

zdrowia oraz polityki. 

Podczas spotkania omówione zostały główne założenia i cele strategii, a po ich zakończeniu 

uczestnicy utworzyli panel dyskusyjny dotyczący wsparcia dla regionu podkarpackiego. 

Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. E. Brzezickiego w Żurawicy reprezentowany 

był przez Macieja Kamińskiego – Kierownika Działu Organizacji, Promocji i Przetwarzania Danych. 

Ćwiczenia straży pożarnej 
W dniu 7 października 2016 r. na terenie Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego 

im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy odbyły się ćwiczenia zgrywające jednostek 

Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do krajowego systemu ratowniczo- gaśniczego połączone 

z praktycznym sprawdzeniem organizacji i warunków ewakuacji w tut. placówce.  

Szkolenia dla pielęgniarek 
W związku z realizacją projektu pt. ,,Recepta na pielęgniarskie kwalifikacje” realizowanego przez 

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Rzeszowie, nasz Szpital 

zgłosił 35 wniosków na udział w specjalistycznych kursach skierowanych dla pielęgniarek.  

,,Schizofrenia – otwórzcie drzwi” 
 Dnia 17 października 2016 r. na przemyskim rynku odbył się happening 

poświęcony solidarności z osobami chorymi na schizofrenię w związku 

z obchodami Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego. Organizatorem 

wydarzenia był Urząd Miasta Przemyśl. Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego 

był doskonałą okazją do podniesienia świadomości na temat schizofrenii.  

W ramach wydarzenia można było przejść przez drzwi jako symbol solidarności 

z osobami cierpiącymi na schizofrenię oraz na inne choroby i zaburzenia 

psychiczne. Miały miejsce również okolicznościowe występy artystyczne. Nasz 

Szpital reprezentowany był przez Zastępcę Dyrektora ds. Lecznictwa – Panią 

Magdalenę Łozińską oraz Kierownika Działu Statystyki Medycznej, Analiz i Planowania – Pana Rafała 

Kopacza. 

Konferencja ,,Współpraca ponad granicami szansą dla Podkarpacia” 
W związku z rozpoczęciem naborów wniosków w ramach programów Europejskiej Współpracy 

Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa w dniu 17 października 2016 r. w Centrum 

Wystawienniczo- Kongresowym w Jasionce k/ Rzeszowa odbyła się konferencja pt. ,,Współpraca 

ponad granicami szansą dla Podkarpacia”. Konferencję dotyczącą programów: Europejskiej 

Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa zorganizowało Ministerstwo 

Rozwoju wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego.  W spotkaniu oprócz 
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panelistów z ministerstwa, wzięli także udział byli beneficjenci unijnych programów transgranicznych, 

którzy mówili o swoich doświadczeniach z realizacji projektów, a także przedstawiciele samorządów 

oraz instytucji, które mogą w nowej perspektywie ubiegać się o unijne dofinansowanie. Głównym 

celem wydarzenia było pokazanie potencjalnym beneficjentom korzyści, jakie mogą wyniknąć  

z międzynarodowego partnerstwa oraz szkolenie dotyczące praktycznych wskazówek  

w przygotowywaniu i realizacji projektu. Wśród znakomitych gości, nie zabrakło również 

przedstawicieli naszego Szpitala: Dyrektora Szpitala – Pani dr n. o zdr. Barbara Stawarz  

oraz  Kierownik Działu Organizacji, Promocji i Przetwarzania Danych – Pan Maciej Kamiński.     

Dzień pracowników Służby Zdrowia 
W dniu 18 października 2016 roku z okazji święta Św. Łukasza ewangelisty, patrona Służby Zdrowia  
w Kaplicy Szpitalnej pw. Matki Bożej Miłosierdzia odbyła się Msza Św. w intencji wszystkich 
pracowników tut. Szpitala. Mszę Św. koncelebrowali ks. Kazimierz Gadzała – Diecezjalny Duszpasterz 
Służby Zdrowia oraz ks. Paweł Konieczny – Kapelan Szpitala. We Mszy Św. licznie wzięli udział 
pracownicy i pacjenci naszego Szpitala.  

Forum Inteligentnego Rozwoju 
21 października 2016 r. w Centrum Wystawienniczo- 

Kongresowym w Jasionce k/ Rzeszowa miało miejsce Forum 

Inteligentnego Rozwoju – jedno z najważniejszych wydarzeń 

gospodarczych w Polsce. Wydarzenie stanowi odpowiedź  

na perspektywę finansową 2014- 2020. Głównym celem 

Forum była prezentacja i promocja dokonań polskich 

uczonych, samorządów, innowacyjnych polskich firm i innych 

podmiotów. W wydarzeniu udział wzięli: Kierownik Działu Organizacji, Promocji  

i Przetwarzania Danych – Pan Maciej Kamiński oraz Kierownik Działu Gospodarczo- Technicznego –  

Pan Tomasz Niedźwiedź.     

Wystawa prac pacjentów  
W dniu 04.11.2016 roku w Centrum Kulturalnym w Przemyślu odbył się wernisaż prac pacjentów 
Naszego Szpitala, wykonanych w ramach terapii zajęciowej.  

Na prezentowanych pracach pojawiły się: krajobrazy, 
portrety, grafika oraz inne formy sztuki. Prace były 
wykonane różną techniką m.in. olej, szkic, haft, kontur. 
Zaprezentowano również rękodzieło. Obrazy stworzone 
w warunkach szpitalnych niejednokrotnie opowiadają  
o żmudnej walce z chorobą, są zapiskiem  dochodzenia 
do zdrowia, a wrażliwość twórcza jest niezależna  
od chorób i wieku, czy sytuacji życiowej. Podczas 
wernisażu jako pierwszy głos zabrał Dyrektor CK Przemyśl 
Pan Janusz Czarski, który bardzo serdecznie powitał 

wszystkich zgromadzonych gości oraz zaprosił do zwiedzania wystawy. Wyraził chęć dalszej 
współpracy ze szpitalem. Następnie  Pani Dyrektor Szpitala Barbara Stawarz złożyła podziękowania 
terapeutom zajęciowym, za zaangażowanie i okazaną  pomoc pacjentom podczas tworzenia prac. 
Celem wystawy jest przede wszystkim przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, jakie dotyka osoby 
chore psychicznie oraz przybliżenie tematyki związanej z terapią i profilaktyką zdrowia psychicznego. 
Obcowanie ze sztuką  staje się wskazówką dla pacjenta, że świat zewnętrzny jest niezwykle barwny  
i ma wiele punktów odniesienia  innych niż choroba. Dzięki twórczości chorzy mogą pogłębiać wiedzę 
o sobie i własnych możliwościach, nabywają pewności siebie i rozwijają nowe umiejętności.  
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Wprowadzenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej 

W naszym Szpitalu rozpoczęły się prace nad wprowadzeniem elektronicznej dokumentacji 

medycznej. Zakończenie prac nad pełnym wprowadzeniem elektronicznej dokumentacji medycznej 

planowane jest na dzień 1.03.2017 r. zgodnie z Zarządzeniem nr 49/DOP/2016 z dnia 7 października 

2016r.  w sprawie prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej. 

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 
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Zarządzenia wprowadzone w Szpitalu 
 Zarządzenie nr 22/DZP/7/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

      w sprawie powołania stałej komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowań  

o udzielenie zamówień publicznych na rok 2016. 

 Zarządzenie nr 23/1/2016 z dnia 12 maja 2016 r. 

   w sprawie wprowadzenia w życie aneksu nr 1 do Regulaminu wypożyczalni biblioteki szpitalnej. 

 Zarządzenie nr 24/BHP-PPOŻ-1/2016 z dnia 23 maja 2016 r. 

w sprawie zasad, trybu organizacji oraz kontroli szkolenia pracowników w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. 

 Zarządzenie nr 25/DON/2016 z dnia 31 maja 2016 r. 

w sprawie wprowadzenia w życie aneksu nr 1/2016 do Regulaminu Organizacyjnego 

Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego  

w Żurawicy. 

 Zarządzenie nr 26/ME/2016 z dnia 1 czerwca 2016 r. 

w sprawie wprowadzenia do stosowania procedury z zakresu zapobiegania szerzeniu  

się zakażeń szpitalnych. 

 Zarządzenie nr 27/ME/2016 z dnia 15 czerwca 2016 r.  w sprawie wprowadzenia do stosowania 

procedurę w razie śmierci pacjenta. 

 Zarządzenie nr 28/1/DTA/2016 z dnia 28.06.2016 r. 

w sprawie powołania komisji zdawczo- odbiorczej w celu przekazania odpowiedzialności 

materialnej za mienie znajdujące się na Oddziale Leczenia Alkoholowych Zespołów 

Abstynencyjnych. 

 Zarządzenie nr 29/NJ/2016 z dnia 1 lipca 2016 r. 

w sprawie powołania Zespołu do Spraw Jakości. 

 Zarządzenie nr 30/ME/2016 z dnia 1 lipca 2016 r. 

w sprawie powołania Zespołu Kontroli Wewnętrznej. 

 Zarządzenie nr 31/ME/2016 z dnia 1 lipca 2016 r. 

w sprawie powołania Zespołu i Komitetu Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz Zespołów 

łącznikowych. 

 Zarządzenie nr 32/DSP/1/2016 z dnia 1 lipca 2016 r. 

w sprawie powołania Pełnomocnika Dyrektora ds. Jakości. 

 Zarządzenie nr 33/M3/1/2016 z dnia 1 lipca 2016 r. 

w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu. 

 Zarządzenie nr 34/GK/3/2016 z dnia 4 lipca 2016 r. 

w sprawie wprowadzenia w życie aneksu nr 1 do Instrukcji obiegu dokumentów  

w Wojewódzkim Podkarpackim Szpitalu Psychiatrycznym. 

 Zarządzenie nr 35/NJ/1/2016 z dnia 4 lipca 2016 r. 

w sprawie powołania Zespołu ds. Analiz Jakości Dokumentacji Medycznej. 

 Zarządzenie nr 1/OC-1/2016 z dnia 21 lipca 2016 r. 

w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych. 

 Zarządzenie nr 36/NP/2016 z dnia 27 lipca 2016 r. 

w sprawie powołania Zespołu ds. Oceny Przyjęć. 

 Zarządzenie nr 37/NJ/2/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. 

w sprawie wprowadzenia do stosowania procedur z zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych. 

 Zarządzenie nr 38/DON/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. 

w sprawie ogłoszenia statutu Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego  

im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy. 
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 Zarządzenie nr 39/DON/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. 

w sprawie wprowadzenia w życie aneksu nr 2/2016 do Regulaminu Organizacyjnego 

Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego  

w Żurawicy. 

 Zarządzenie nr 40/DON/2016 z dnia 1 września 2016 r. 

w sprawie wprowadzenia w życie jednolitego tekstu Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego 

Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego  

w Żurawicy. 

 Zarządzenie nr 41/DTA/01/2016 z dnia 1 września 2016 r. 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na oddanie w najem 

lokali użytkowych położonych w budynku nr 31 przy Wybrzeżu Marszałka Ferdynanda Focha  

w Przemyślu.  

 Zarządzenie nr 42/DSP-1/2016 z dnia 1 września 2016 r. 

w sprawie ustalenia wykazu stanowisk oraz etatów kalkulacyjnych do Schematu organizacyjnego, 

stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Podkarpackiego 

Szpitala Psychiatrycznego im. prof. E. Brzezickiego w Żurawicy z dnia 31.12.2015r. (tekst jednolity 

z dnia 01.09.2016). 

 Zarządzenie nr 43/2016 z dnia 1 września 2016 r. 

w sprawie ustalenia oznaczeń komórek organizacyjnych Szpitala oraz stanowisk samodzielnych. 

 Zarządzenie nr 44/MS/2016 z dnia 12.09.2016 r. 

w sprawie wprowadzenia w życie Instrukcji udostępniania dokumentacji medycznej obowiązującej 

w Szpitalu. 

 Zarządzenie nr 45/MS/2016 z dnia 12 września 2016 r. 

w sprawie wprowadzenia w życie Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania Archiwum 

Zakładowego (część B – Archiwum Medyczne). 

 Zarządzenie nr 46/MS/2016 z dnia 12 września 2016 r. 

w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków  

w Szpitalu.  

 Zarządzenie nr 47/DGT/02/2016 z dnia 5 października 2016 r.  

w sprawie powołania Stałej komisji kasacyjnej. 

 Zarządzenie nr 48/DOP/2016  z dnia  7 października 2016 r.  

w sprawie powołania  Zespołu do spraw zdarzeń niepożądanych. 

 Zarządzenie nr 49/DOP/2016 z dnia 7 października 2016 r.   

w sprawie prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej. 

 Zarządzenie nr 50/DOP/2016 z dnia 07 października 2016 r. 

w sprawie wprowadzenia w życie Instrukcji kancelaryjnej i Instrukcji o organizacji i zakresie 

działania archiwum zakładowego obowiązującego w Szpitalu. 

 Zarządzenie nr 51/DZ/1/2016 z dnia 12 października 2016 r. 

w sprawie wydawania posiłków z kuchni szpitalnej. 

 Zarządzenie nr 52/GK/3/2016 z dnia 02 listopada 2016 r. 

w sprawie inwentaryzacji rocznej 2016. 

 Zarządzenie nr 53/GK/4/2016 z dnia 08 listopada 2016 r. 

w sprawie wprowadzenia w życie Aneksu nr 6 z 8 listopada 2016 roku do Regulaminu 

Wynagradzania Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza 

Brzezickiego w Żurawicy. 

 Zarządzenie nr 54/DOP/2016 z dnia 14 listopada 2016 r. 

w sprawie zakupu usług i świadczeń zdrowotnych. 
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 Zarządzenie nr 55/DOP/2016 z dnia 16 listopada 2016 r. 

w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej. 

 

 

 WIGILIA W SZPITALU 
 

W związku z nadchodzącymi świętami Bożego Narodzenia Dyrektor Wojewódzkiego 

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

zaprosić pracowników Szpitala na wigilię, która odbędzie się 22 grudnia 2016 roku  

o godz. 14:00 w sali konferencyjnej.  
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