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 Wykład szkoleniowy 
 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                    

       

 

przewodnim była problematyka depresji. W trakcie wykładu dot. „Zaburzenia funkcji poznawczych 

w przebiegu depresji” Pani Profesor przedstawiła nowoczesne metody leczenia depresji 

i zastosowanie leków nowej generacji, które oddziaływają w minimalnym stopniu na funkcjonowanie 

i czynności poznawcze pacjenta. Szkolenie stało się doskonałą okazją do pogłębienia wiedzy 

oraz dialogu w interdyscyplinarnym środowisku. 

Rozstrzygnięcie i wręczenie nagród w ramach II edycji konkursu 
plastycznego ,,Wybieram marzenia – nie uzależnienia !”  

 

 

 

 

 
 
– Anna Huk, Wójt Gminy Żurawica – Krzysztof Składowski, Dyrektor Powiatowej Stacji 
Epidemiologiczno-Sanitarnej w Przemyślu – Barbara Honicka, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych 
Urzędu Miejskiego w Przemyślu – Danuta Wiech, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Orzechowcach – 
Bożena Ryczan oraz Radny Miasta Przemyśl – Maciej Kamiński. Obecni byli również laureaci, 
opiekunowie, pracownicy Szpitala, a także przedstawiciele lokalnych mediów. 

Z inicjatywy Pani Dyrektor ds. Lecznictwa 
lek. med. Teresy Cieciak, w dniu 18.04.2018r. 
Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny 
w Żurawicy gościł Panią prof. dr hab. n. med. 
Dominikę Dudek – kierownik Zakładu Zaburzeń 
Afektywnych Katedry Psychiatrii Collegium 
Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 
W ramach spotkania odbyło się szkolenie dla 

wyższej kadry medycznej, którego tematem 

przewodnim była problematyka depresji. 

W dniu 24 kwietnia 2018 roku w siedzibie 
Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala  
Psychiatrycznego im. prof. E. Brzezickiego  w Żurawicy 
odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla laureatów 
konkursu plastycznego pt. ,,Wybieram marzenia – 
nie uzależnienia!”. W wydarzeniu udział wzięli: 
Dyrekcja WPSP w Żurawicy – Barbara Stawarz i Teresa 
Cieciak, Radna Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
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Podczas uroczystości wręczenia nagród zwrócono szczególną uwagę na zagrożenia wynikające 
z uzależnień, zwłaszcza behawioralnych, które dotykają coraz młodszych osób. Podkreślono również 
rolę profilaktyki zdrowia jako najlepszego instrumentu przeciwdziałania uzależnieniom i zagrożeniom 
zdrowotnym wynikającym z uzależnienia. 
Na zakończenie Pani Dyrektor podziękowała wszystkim, którzy pomagali w realizacji konkursu. 
 

 
 

 

  

 

  

 

Profilaktyka zdrowia w szkołach  
Terapeuci uzależnień Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego w Żurawicy 
przeprowadzili bezpłatnie 22 ,,pogadanki” o uzależnieniach w szkołach z terenu powiatu 
przemyskiego i miasta Przemyśl w roku szkolnym 2017/2018. Słuchaczami byli uczniowie szkół 
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Największym zainteresowaniem cieszyły się 
zajęcia z uzależnień behawioralnych, alkoholizmu i narkomanii. Duże zainteresowanie młodzieży, 
nauczycieli i pedagogów sprawiło, że nasza Placówka wraz z nowym rokiem szkolnym 2018/2019  
z pewnością wróci do szkół aby edukować i rozmawiać o uzależnieniach.   

 

Teresa Cieciak nowym Dyrektorem ds. Lecznictwa w WPSP  
w Żurawicy  

 

 

    

  

 

 
 

W dniu 15.06.2018 r. odbył się konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa 
Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego w Żurawicy. Komisja konkursowa wybrała 
kandydaturę Pani lek. med. Teresy Cieciak. 
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Lek. med. Teresa Cieciak pracuje w służbie zdrowia od 1986 r. Zawodowo ze szpitalem w Żurawicy 
związana jest od 28 lat, zdobywając umiejętności i doświadczenie na poszczególnych stanowiskach 
pracy, m.in. pełniąc obowiązki st. asystenta, ordynatora oraz z-cy dyrektora ds. lecznictwa. 
Pani Dyrektor Teresa Cieciak jest specjalistą st. II z zakresu psychiatrii. Posiada bardzo duży zasób 
wiedzy zarówno z dziedziny psychiatrii jak również z farmakologii i medycyny ogólnej. Jest osobą 
otwartą na nowe metody leczenia i opieki nad chorymi psychicznie. W roku 2008 została wyróżniona 
odznaką honorową Ministra Zdrowia „Za zasługi dla ochrony zdrowia”. 
Pani Teresa Cieciak objęła stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Wojewódzkiego 
Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego w Żurawicy z dniem 1.07.2018 r.   
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy zawodowej. 

  

II Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Szkoleniowa   
pt. ,,Psychiatria i terapia uzależnień w świetle współczesnych  
wyzwań”  
 

 

 

 

 

 
 
W Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu w dniu 29 czerwca 2018 roku 
odbyła się II 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: 
Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu – Instytut Socjologii, Państwowa 
Wyższa Szkoła Techniczno – Ekonomiczna w Jarosławiu – Instytut Ochrony Zdrowia oraz Podkarpacka 
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Przeworsku. Wydarzenie swoim honorowym patronatem 
objęli: Marszałek Województwa Podkarpackiego, Wojewoda Podkarpacki oraz Prezydent Miasta 
Przemyśla. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele władz samorządowych, 
duchowieństwo, dyrektorzy instytucji regionalnych, przedstawiciele kadry medycznej oraz naukowcy 
i studenci. 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 Lublina, Kielc, 
Konina, Rzeszowa, Jarosławia i Przemyśla. Wykłady cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. 
W Konferencji wzięło udział około 200  uczestników. 
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Nowe zakresy świadczeń medycznych udzielanych przez nasz 
Szpital  
Od dnia 1 lipca 2018 roku Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny w Żurawicy poszerzył swoją 
działalność o nowe świadczenia medyczne. W budynku szpitala przy Wybrzeżu Marszałka Ferdynanda 
Focha 31 uruchomiony został Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu oraz Poradnia Terapii 
Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży. Świadczenia finansowane są z Narodowego Funduszu Zdrowia. 

 
Świadczenia udzielane w Oddziale Dziennym Terapii Uzależnienia od Alkoholu obejmują – 
diagnostykę, leczenie i rehabilitację osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych, a także 
osób ryzykownie pijących, działania konsultacyjno–edukacyjne dla rodzin osób uzależnionych. 
W skład zespołu terapeutycznego, który realizuje ustalony indywidualnie dla każdego pacjenta 
program terapii wchodzi: lekarz specjalista psychiatrii, psycholog, specjalista terapii uzależnień, 
instruktor terapii uzależnień. Do oddziału przyjmowani są pacjenci powyżej 18 roku życia. Wymagane 
jest skierowanie. 
Godziny otwarcia oddziału: 7:00-13:00 od poniedziałku do piątku. 
 
Świadczenia udzielane w Poradni Terapii Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży obejmują porady, wizyty, 
sesje psychoterapii, w tym możliwość wizyty instruktora terapii uzależnień. Zespół terapeutyczny, 
który realizuje ustalony indywidualnie dla każdego pacjenta program terapii to: lekarz specjalista 
psychiatrii, psycholog, specjalista terapii uzależnień. Realizacja świadczeń dotyczy osób do 18 roku 
życia. 
Godziny otwarcia przychodni: Wtorek: 13:25 – 15:00, Czwartek: 13:00-16:00, Piątek: 13:00 – 15:00. 
 
 

„Pożegnanie Pani Oddziałowej Bogumiły Lubińskiej” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 sierpnia 2018 r. miało miejsce uroczyste pożegnanie Pani 
Bogumiły Lubińskiej w związku z jej przejściem  
na emeryturę. Pani Bogumiła Lubińska  przepracowała  
w Wojewódzkim Podkarpackim Szpitalu Psychiatrycznym  
w Żurawicy 40 lat. Ponad 19 lat pełniła funkcję Pielęgniarki 
Oddziałowej kierując zespołem pielęgniarskim Oddziału I.  

Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 18 lipca 2018r. 
na wniosek Wojewody Podkarpackiego Pani Bogumiła 
Lubińska została odznaczona Złotym Medalem za Długoletnią 
Służbę.   

Pani Oddziałowej składamy najserdeczniejsze podziękowania 
za wieloletnią pracę i współpracę oraz gratulacje  
za profesjonalne wywiązywanie się z powierzonych 
obowiązków, zaangażowanie, troskę i empatyczną postawę 
wobec pacjentów i ich rodzin. 

Życzymy jednocześnie dalszej szczęśliwej drogi, pomyślności 
oraz wypoczynku na zasłużonej emeryturze. 
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Procedury uaktualnione i wprowadzone w WPSP w Żurawicy 
 Instrukcja w zakresie okoliczności, zasad i sposobu stosowania przymusu. 

 Procedura mycia i dezynfekcji rąk.  

 Procedura  mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego wielokrotnego użycia.  

 Wykaz preparatów dezynfekcyjnych i zasady ich stosowania. 
 

Szkolenia w naszym Szpitalu 
Przeprowadzone zostały szkolenia wewnątrzzakładowe dla pracowników medycznych  
i niemedycznych Szpitala, na których poruszono następujące tematy: 

 Zapobieganie wypadkom przy pracy. Procedura zgłaszania wypadku w pracy lub w drodze  
do pracy. 

 Przygotowywanie posiłków w okresie niskich temperatur. 

 Oświadczenie o przysługującym prawie do świadczeń zdrowotnych. 

 Analiza działalności Szpitala w latach 2016-2017. 

 Plan promocji zdrowia na rok 2018. 

 Postępowanie z depozytem pacjentów w świetle obowiązującej procedury. 
 

Zorganizowano również szkolenia dla personelu przeprowadzone przez osoby z zewnątrz,  
które zaprezentowały następujące tematy: 

 Rodzaje odpowiedzialności zawodowej – kodeks etyki zawodowej pielęgniarki. 

 Stosowanie środków przymusu bezpośredniego. 

 Zaburzenia funkcji poznawczych w przebiegu depresji. 

 Higiena rąk. 
 

 

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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Zapowiedzi nadchodzących wydarzeń  

Jubileusz 45-lecia WPSP w Żurawicy 

Dyrekcja Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego  
w Żurawicy ma zaszczyt zaprosić wszystkich pracowników na obchody Jubileuszowe 45-lecia Szpitala, które 
odbędą się w dniach 29-30 września 2018 roku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

30 września 2018 roku (niedziela) 

godz. 9.30   Msza Św. Jubileuszowa pod przewodnictwem Abp. Adama Szala, podczas której nastąpi uroczyste 
poświęcenie sztandaru Szpitala. We Mszy Św. udział wezmą Poczty Sztandarowe Służb Mundurowych. Oprawę 
muzyczną zapewni  Harcerska Orkiestra Dęta Hufca Ziemi Przemyskiej. Uroczystość odbędzie się w Kościele 
pw. Św. Andrzeja Boboli. 

 

Wszystkich pracowników serdecznie zapraszamy do udziału 

 

 

 
PROGRAM UROCZYSTOŚCI  

 
           

29      29 września 2018 roku (sobota) 
 

godz. 10.00 Bieg 100-lecia Niepodległości  
organizowany przez Opactwo Jarosławskie. Początek 
biegu znajdować się będzie przy ul. Kasztanowej  
w Żurawicy, długość trasy wynosi 1918 m. Meta - 
parking przy kościele parafialnym w Żurawicy Górnej. 
Więcej informacji dotyczących zapisów i regulaminu   
biegu znajduje się na stronie internetowej : 
www.zurawicagorna.przemyska.pl 

godz. 11.00 Uroczyste odsłonięcie i poświęcenie  
obelisku upamiętniającego 100-lecie Odzyskania 
Niepodległości, które odbędzie się na placu przy  
Kościele pw. Św. A. Boboli w Żurawicy Górnej.  

godz. 11.30    III Rodzinny Piknik Zdrowia  na terenie  
WPSP w Żurawicy, w ramach którego przewidziano: 

• pokaz służb mundurowych 
• prezentację zabytkowych samochodów Pogotowia 

Ratunkowego oraz pokaz I pomocy przedmedycznej 
• wystawę prac pacjentów 
• występ Zespołu Pieśni i Tańca „Ostrowiacy” 
• dmuchane zjeżdżalnie, konkursy i zabawy dla dzieci 
• kuchnię polową z poczęstunkiem 

http://www.zurawicagorna.przemyska.pl/
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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 


