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Uroczyste otwarcie oddziałów dziennych  
 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                    

 

  

 

Kolejnym etapem uroczystości było poświęcenie Oddziałów Dziennych w Poradni Specjalistycznej 

przy Wybrzeżu Ferdynanda Focha 31. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele kościoła z abp 

Adamem Szalem na czele. Obecni byli również: Marszałek Województwa Podkarpackiego – 

Władysław Ortyl, Posłowie na Sejm RP – Anna Rodziewicz – Schmidt i Andrzej Matusiewicz, Andrzej 

Homa – Dyrektor Biura Senatorskiego RP Mieczysława Golby, Radni Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego – Anna Huk i Maciej Lewicki, Dyrektor Generalny Urzędu Wojewódzkiego – Marcin 

Zaborniak, Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśl – Janusz Hamryszczak, Dyrektor Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego – Barbara Honicka,  członkowie Rady Społecznej Szpitala, przedstawiciele 

innych placówek medycznych oraz pracownicy. Podczas przemówień podkreślono istotną rolę jaką 

będą pełnić nowe Oddziały w diagnozie i leczeniu pacjentów. Na zakończenie Marszałek 

Województwa Podkarpackiego wraz z Radnymi Sejmiku przekazał dla najmłodszych pacjentów 

upominki. 

 

 

 

 

 

 

W dniu 15 listopada 2017 roku nastąpiło uroczyste otwarcie  

i poświęcenie nowo powstałych Oddziałów i Poradni 

mieszczących się przy Wybrzeżu Marszałka Ferdynanda Focha 

31 w Przemyślu. Oddział Dzienny Psychiatryczny, Oddział 

Dzienny dla Osób z Autyzmem Dziecięcym, Poradnia dla Osób 

z Autyzmem Dziecięcym, Zespół Leczenia Środowiskowego 

zaczęły funkcjonować od 16 października 2017 roku.  

Wydarzenie rozpoczęto uroczystą Mszą Św. w intencji 

pracowników i pacjentów Szpitala, koncelebrowaną przez 

Metropolitę Przemyskiego abp Adama Szala w Parafii pw. Św. 

Brata Alberta w Przemyślu. 
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Święty Mikołaj dla najmłodszych w Wojewódzkim 

Podkarpackim Szpitalu Psychiatrycznym w Żurawicy  

 

 

 

 

 

 
 
Nasz niecodzienny gość nie zapomniał również o nieco starszych pacjentach i pracownikach  WPSP  
w Żurawicy. Następnie Św. Mikołaj wsiadł do zaparkowanego na szpitalnym parkingu zaprzęgu  
i popędził przed siebie do innych na Niego czekających. Mikołaj odwiedził nas po raz drugi,  
ale jak obiecał z pewnością nie ostatni. 

 

 

   

 
 

 

Spotkanie opłatkowe     

 

   

 

 

 

 

Pani Dyrektor Barbara Stawarz przywitała 

wszystkich obecnych na spotkaniu, podziękowała pracownikom za trud codziennej pracy w niesieniu 

pomocy ludziom chorym i potrzebującym. Złożyła również wszystkim obecnym serdeczne życzenia 

Noworoczne. Na zakończenie swojego wystąpienia zacytowała słowa Św. Matka Teresa z Kalkuty 

„Zawsze, ilekroć uśmiechasz się do swojego brata i wyciągasz do niego ręce – jest Boże Narodzenie… 

Naszą Placówkę w dniu 6 grudnia 2017 roku 
odwiedził Św. Mikołaj, który przybył by przepełnić 
serca pacjentów i personelu dziecięcą  radością. 
Dla każdego miał upominek i miłą niespodziankę. 
Swoja wizytę rozpoczął od spotkania  
z najmłodszymi pacjentami Oddziału Dziennego 
dla Osób z Autyzmem Dziecięcym. Pojawienie się 
Św. Mikołaja wzbudziło ogromną radość i uśmiech 
na twarzach milusińskich. Śmiech rozbrzmiewał  
w salach oraz na korytarzach, przepędzając wszelki 
smutek.  

Niego czekających. 

Mikołaj odwiedził nas po raz drugi, ale jak 

obiecał z pewnością nie ostatni. 

 

W dniu 17 stycznia 2018 roku w Wojewódzkim 

Podkarpackim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. 

Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy odbyło  

się spotkanie opłatkowe. Wydarzenie połączone było 

z peregrynacją relikwii Błogosławionej lekarki s. Ewy 

Noiszewskiej i Błogosławionej pielęgniarki s. Marty 

Wieckiej, oraz obrazu przedstawiającego ,,Szlachetnych 

Polaków w Służbie Zdrowia”. W spotkaniu licznie 

uczestniczyli pracownicy Szpitala oraz zaproszeni 

goście. 
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Zawsze, ilekroć pozwolisz by Bóg pokochał innych przez ciebie – zawsze wtedy jest Boże Narodzenie.” 

Spotkanie uświetniły kolędujące dzieci ze Szkoły Podstawowej w Ostrowie, które w swój występ 

zaangażowały wszystkich obecnych. Przy dźwiękach kolęd w tej niezwykłej atmosferze wszyscy 

zgromadzeni dzielili się opłatkiem i składali sobie życzenia. 

 

 

   

 

 

 

 

II Edycja konkursu plastycznego pt. ,,Wybieram marzenia –  

nie uzależnienia!”  

 

 

 

 

 

 

 

 

Profilaktyka zdrowia w szkołach  

Zgodnie z zapowiedziami nasz Szpital z nowym 2018 rokiem kontynuuje program profilaktyki zdrowia 

skierowany do szkół z terenu powiatu przemyskiego i Miasta Przemyśla. Nasza oferta obejmuje 

przeprowadzenie tzw. pogadanek (lekcji pokazowych) dla uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych  

i ponadgimnazjalnych całkowicie bezpłatnie. W związku z ogromnym zainteresowaniem ze strony 

szkół, nowością jest rozszerzenie działalności związanej z promocją profilaktyki zdrowia o szkoły 

podstawowe. Głównymi tematami, którymi się zajmujemy to uzależnienia (alkohol, narkotyki, 

dopalacze, a także uzależnienia behawioralne takie jak sieć, zakupoholizm i elektronika).  

 

Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza 

Brzezickiego w Żurawicy ogłasza II edycję konkursu plastycznego pt. 

,,Wybieram marzenia – nie uzależnienia!”. Konkurs skierowany jest 

do uczniów i uczennic klas IV – VII szkół podstawowych z terenu 

powiatu przemyskiego i Miasta Przemyśl. 
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Procedury wprowadzone w WPSP w Żurawicy 
 Procedura pobierania materiału do badań laboratoryjnych. 

 Instrukcja transportu materiałów do medycznego laboratorium diagnostycznego. 

 Zasady przechowywania materiałów przed przekazaniem do laboratorium zewnętrznego. 

 Procedura przyjmowania i przechowywania materiału do badań w medycznym laboratorium 
diagnostycznym. 

 Instrukcja oceny błędów przed laboratoryjnych. 

 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. 

Aktualizacji uległy: 

 Procedura postępowania po ekspozycji zawodowej na czynniki zakaźne. 

 Procedura postępowania z odpadami medycznymi. 

Kursy i szkolenia w naszym Szpitalu 
Od października 2017 roku w naszym Szpitalu zostało przeprowadzonych 10 szkoleń 

wewnątrzzakładowych, na których poruszano następujące tematy: 

 Dokumentacja medyczna – terminy oddania dokumentacji, sposób kompletowania. 

 Zapobieganie zakażeniom szpitalnym – higiena rąk. 

 Profilaktyka ekspozycji zawodowej. Postępowanie po ekspozycyjne. 

 Zadania obronne WPSP w świetle aktualnych aktów prawnych. Zasady organizacji, 

wydzielania i zabezpieczania łóżkowej bazy szpitalnej dla potrzeb MON, MSW. 

 Nagłe przypadki psychiatryczne. 

 Rozliczanie pacjentów z UE – dokumenty oraz ewidencja świadczeń. 

 Remanent apteczek oddziałowych. 

  Zasady dekontaminacji sprzętu użytkowego i pomieszczeń w szpitalu. 

 Zapobieganie wypadkom przy pracy. Procedura zgłaszania wypadków w pracy lub w drodze 

do pracy. 

 Przygotowanie posiłków w okresie niskich temperatur.  

   

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. 
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II Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Szkoleniowa 
,,Psychiatria i terapia uzależnień w świetle współczesnych wyzwań” 
W dniu 29 czerwca 2018 roku w auli Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu 

odbędzie się II Ogólnopolska Konferencja Naukowo- Szkoleniowa ,,Psychiatria i terapia uzależnień  

w świetle współczesnych wyzwań”, której organizatorem jest Wojewódzki Podkarpacki Szpital 

Psychiatryczny im. prof. E. Brzezickiego w Żurawicy.  

 Konferencja skierowana jest do grupy zawodowej: lekarzy, pielęgniarek, terapeutów, pracowników 

socjalnych oraz studentów i absolwentów tych kierunków. Do dyskusji zapraszamy również 

przedstawicieli innych środowisk naukowych, m. in.: socjologów, pedagogów, psychologów. 

Udział w Konferencji będzie okazją do wymiany doświadczeń, poglądów oraz przedstawienia 

własnych osiągnięć naukowych dotyczących prezentowanej problematyki. 

Mamy nadzieję, że uczestnictwo w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo - Szkoleniowej umożliwi 

biorącym w niej udział pogłębienie wiedzy oraz nawiązanie trwałej współpracy naukowej  

i zawodowej. 

 

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 


