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Pomoc Psychologiczna
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  Szanowni Państwo, Przyjaciele Szpitala w Dębicy
  

Przyszło nam doświadczać czasów, o których jeszcze niedawno mogliśmy czytać wyłącznie w
katastroficznych książkach science fiction.  Dziś to rzeczywistość i niełatwo nam się do niej
przyzwyczaić. Wszyscy,  na swój sposób, mają z tym problemy, jednak trudna sytuacja
weryfikuje  także dotychczasowe życie i ujawnia niespotykane wcześniej procesy  społeczne.
Przejawem „braterstwa broni” jest m.in. spontaniczne  działanie na rzecz wsparcia Szpitala i
jego pracowników, zwłaszcza tych z  „pierwszej linii frontu” walki z koronawirusem. Po raz
pierwszy w  historii spotykamy się z tak wielką ofiarnością, zarówno indywidualnych  osób, jak i
dużych firm. Za każdy wysiłek serdecznie dziękujemy!  Jednocześnie deklarujemy , że każda
pomoc zostanie wykorzystana  właściwie i wyłącznie na potrzeby Szpitala, a przez to na rzecz 
Pacjentów.

  Jesteście Wielcy!
 Dziękujemy! 
Dyrekcja i Załoga Szpitala
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  {/simplepopup}  Przekazujemy Państwu informację o możliwości skorzystania z bezpłatnego telefonicznegowsparcia psychologicznego udzielanego przez psychoterapeutów PodkarpackiegoStowarzyszenia Psychoterapeutów w związku z pandemią COVID-19.  Lista psychoterapeutów oraz dzień tygodnia i godziny kiedy można umówić się na rozmowę zapośrednictwem telefonu znajduje się poniżej oraz na stronie Podkarpackiego StowarzyszeniaPsychoterapeutów:   www.psychoterapia-podkarpackie.pl .  · Iwona Barabasz, tel. 600 186 127, piątek 17.00 – 20.00  · Agnieszka Binkowska, tel. 502 102 317, wtorek 10. 00 – 12.00  · Maciej Ćwik, tel. 662 234 604, wtorek 10.30 – 11.30  · Beata Guzek, tel. 783 678 635, środa 18.00 – 19.00  · Paweł Kopeć, tel. 534 066 978, wtorek 19.00 – 20.00, czwartek 10.00 – 11.00  · Kamila Makara-Czułno, tel. 697 363 288, środy 12.00 – 13.00  · Jacek Pasternak, tel. 604 794 670, poniedziałek 18.00 – 20.00  · Agnieszka Polańczyk-Ciskał, tel. 501 242 297, poniedziałek 8.00 – 10.00, środa 8.00 –11.00, czwartek 8.00 – 12.00  · Małgorzata Zioło, tel. 503 025 888, poniedziałek 14.00 – 15.00, piątek 15.00 – 16.00  · Renata Zuba, tel. 881 442 883, piątek 16.00 – 17.00    
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http://www.psychoterapia-podkarpackie.pl/

