- Tak, uwa¿am, ¿e powo³anie ZPS by³o bardzo dobr¹ decyzj¹. Pokazuj¹ to tak¿e
obiektywne wskaŸniki: liczba udzielanych porad, rozwój placówki, jakoœæ obs³ugi
pacjentów, nowe poradnie – mówi Artur Asztabski, dyrektor Zespo³u Przychodni
Specjalistycznych

Wygrana dekada
sunkowo niedaleko od siebie oddalonych placówek. Do tej sytuacji doprowadziliœmy dzisiaj,
a kluczowym momentem by³o przejêcie od Gminy Miasta Tarnowa budynku przy Mostowej.
Drugim strategicznym kierunkiem by³o wype³nianie bia³ych plam na medycznej mapie miasta. Œciœle mówi¹c tworzenie poradni, których
wczeœniej w Tarnowie nie by³o, a na które jest
du¿e zapotrzebowanie. Tak powsta³a chirurgia
jednego dnia, oddzia³ dzienny psychiatryczny,
poradnia chorób zakaŸnych, czy teraz kriokomora i rozwiniêta rehabilitacja.

Minê³o w³aœnie dziesiêæ lat, od kiedy na medycznej mapie Tarnowa pojawi³ siê nowy podmiot – Zespó³ Przychodni Specjalistycznych. By³
Pan jednym z twórców pomys³u powo³ania ZPS
i jednoczeœnie jego realizatorem. Czy dziœ, z
perspektywy czasu patrz¹c, ocenia Pan tê decyzjê jako trafn¹?
Trudno mi obiektywnie oceniaæ, jestem dyrektorem ZPS. Ale myœlê, ¿e ka¿dy obserwator
odniesie wra¿enie, ¿e dziœ niemo¿liwe by³oby
wyobraziæ sobie s³u¿bê zdrowia w Tarnowie bez
ZPS. Pomys³ wy³¹czenia poradni specjalistycznych ze struktury szpitala pojawi³ siê w g³owie
ówczesnego dyrektora Szpitala im. E. Szczeklika Jerzego Marciniaka. Dyskutowaliœmy to
doœæ wnikliwie, starannie i doszliœmy do wniosku, ¿e dzia³aj¹c oddzielnie mamy znacznie wiêksze szanse na du¿o wiêkszy kontrakt. A wiêkszy kontrakt to wiêcej porad dla wiêkszej liczby pacjentów. Zaraziliœmy t¹ ide¹ ówczesnego
wiceprezydenta Romana Ciepielê odpowiadaj¹cego za miejsk¹ s³u¿bê zdrowia. Zarz¹d miasta zaakceptowa³ pomys³, a radni podjêli stosown¹ uchwa³ê.
Odpowiadaj¹c na pytanie – tak, uwa¿am, ¿e
powo³anie ZPS by³o bardzo dobr¹ decyzj¹. Pokazuj¹ to tak¿e obiektywne wskaŸniki: liczba
udzielanych porad, rozwój placówki, jakoœæ obs³ugi pacjentów, nowe poradnie.
U¿y³ Pan s³owa: rozwój. Czy jest mo¿liwe wskazanie kluczowych dla rozwoju ZPS momentów,
decyzji?
Istotnym by³o opracowanie i konsekwentna realizacja d³ugofalowej strategii polegaj¹cej na
utrzymaniu wszystkich dotychczasowych poradni przy stopniowej likwidacji ich pierwotnych
lokalizacji i redukcji do maksymalnie dwóch sto-

Jakie narzêdzia s³u¿y³y realizacji tych planów?
Realizacji tych celów s³u¿y³o pozyskiwanie pieniêdzy z zewn¹trz, miêdzy innymi ze œrodków
europejskich i wojewódzkich. Byliœmy pierwsz¹
w Tarnowie placówk¹ medyczn¹, jaka uzyska³a
dofinansowanie w ramach ZPORR.
Drugi element to dobra wspó³praca z Miastem,
które miêdzy innymi przekaza³o nam wspomniany budynek na Mostowej, a póŸniej dzia³kê obok.
Miasto nas wspiera, a my, tak myœlê, pokazujemy, ¿e warto nam zaufaæ.
Podjêliœmy tak¿e decyzjê o pe³nej komputeryzacji oraz o certyfikacji ISO. Te wszystkie dzia³ania maj¹ oczywiste prze³o¿enie na jakoœæ
obs³ugi pacjentów.
Jakie plany ma kierowana przez Pana placówka?
Ostatnie dwa lata to prace zwi¹zane z oddaniem do u¿ytku nowego budynku przy Mostowej i uruchomieniem tam kriokomory oraz rehabilitacji. Stale modernizujemy nasze budynki. Doposa¿amy je w nowoczesny sprzêt diagnostyczny i lekarski. Jak zatem widaæ, k³adziemy nacisk na inwestycje.
Teraz bêdziemy uwa¿nie przygl¹daæ siê zapotrzebowaniom pacjentów na dalsze us³ugi i gdy
takie dostrze¿emy bêdziemy staraæ siê je realizowaæ. Bo to przecie¿ pacjenci s¹ najwa¿niejsi, dla nich prowadzimy swoj¹ dzia³alnoœæ.
Z drugiej strony bêdziemy k³adli nacisk na rozwój pracowników. Bêdziemy u³atwiali zdobywanie specjalizacji, finansowali szkolenia, kursy
podnosz¹ce kwalifikacje. Konsekwentnie realizowaæ bêdziemy cykle imprez integracyjnych.
S³owem – kurs na pracowników. To ju¿ funkcjonuje, ale teraz bêdzie to priorytet. By pracownicy identyfikowali siê ze swoim miejscem pracy,
lubili je. Bo te emocje przekazywane pacjentom
s¹ istotnym elementem leczenia.

2000 rok
• Ze struktur tarnowskiego Szpitala
im. E. Szczeklika wydzielony zostaje
Zespó³ Przychodni Specjalistycznych,
jako ca³kowicie odrêbna jednostka.
12 czerwca tego roku ZPS SP ZOZ
zostaje wpisany do rejestru samodzielnych publicznych zak³adów opieki zdrowotnej.
• Dyrektorem ZPS zostaje Artur Asztabski, który do dziœ pe³ni tê funkcjê
bez przerwy.
• Zespó³ Przychodni Specjalistycznych
zlokalizowany jest w szeœciu budynkach rozsianych po ca³ym Tarnowie.
Poszczególne poradnie zlokalizowane s¹ przy ulicach:. M. Sk³odowskiejCurie, Moœcickiego, Brodziñskiego,
Chyszowskiej, Granicznej i Starod¹browskiej.

2001 rok
• ZPS podpisuje pierwszy kontrakt z
Ma³opolsk¹ Regionaln¹ Kas¹ Chorych, Podkarpack¹ i Bran¿ow¹.
• Pierwsze inwestycje w sprzêt diagnostyczny. ZPS kupuje nowoczesny aparat USG.
• Pierwsze inwestycje w budynki. Modernizacja budynku przy M. Sk³odowskiej-Curie. Przebudowane zostaje
wejœcie g³ówne i pochylnia oraz czêœæ
chirurgiczno-ortopedyczna.

2002 rok
• Stopniowe koncentrowanie poradni
w mo¿liwie minimaln¹ liczbê lokalizacji. Budynek przy ul. Granicznej zostaje przekazany do Miejskiego Zarz¹du Budynków, a poradnie stamt¹d na ul. Chyszowsk¹.
• W grudniu ZPS otrzymuje lokal przy
ul. Mostowej, gdzie wczeœniej by³a
poradnia onkologiczna. Teraz ma siê
tu znaleŸæ Oœrodek Rehabilitacji i
Neuropsychiatrii Dzieci i M³odzie¿y.
• Dalsza modernizacja i doposa¿enie
budynku przy M. Sk³odowskiej-Curie.
Wymieniono okna, zakupiono nowy
aparat RTG oraz sprzêt lekarski do
Przychodni Stomatologicznej.
• ZPS zawiera kontrakt na wykonywanie us³ug stomatologicznych w znieczuleniu ogólnym u dzieci niepe³nosprawnych z upoœledzeniem umys³owym w ramach Chirurgii Jednego Dnia.

2003 rok
• Przeniesienie Oœrodka Rehabilitacji
i Neuropsychiatrii Dzieci i M³odzie¿y
do budynku przy ul. Mostowej.
ci¹g dalszy na stronie 2
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• W po³owie roku do tego samego budynku trafia Poradnia Zdrowia Psychicznego oraz Przychodnia Uzale¿nieñ i Wspó³uzale¿nieñ. Dot¹d mieœci³y siê one na ulicy Moœcickiego.
Przeniesienie poprzedzi³y skomplikowane prace adaptacyjne, w tym wykonanie odrêbnego wejœcia na I piêtro
budynku.
• Trwa modernizacja budynku przy M.
Sk³odowskiej-Curie. Remontowane s¹
i w nowoczesny sprzêt wyposa¿one

zostaj¹: Przychodnia Rehabilitacyjna,
Przychodnia Dermatologiczna, Podstawowa Opieka Zdrowotna oraz Poradnia Urologiczno-Ginekologiczna.
Ponadto przebudowano szyb windowy i zakupiono nowoczesne dŸwigi.

2004 rok
• W styczniu zawarta zostaje pierwsza umowa z NFZ na wykonywanie
zabiegów w Chirurgii Jednego Dnia.

DZIESIÊCIOLATKA
W czerwcu 2010 roku Zespó³ Przychodni Specjalistycznych obchodzi jubileusz
10-lecia swego istnienia. Z tej okazji
sobie, ale przede wszystkim mieszkañcom Tarnowa i regionu, ZPS zrobi³
unikalny prezent – uruchomi³ komorê
kriogeniczn¹ wraz z Oddzia³em Dziennym
Rehabilitacji.
Komora kriogeniczna – zwana powszechnie
kriokomor¹ – jest pierwsz¹ tego typu w regionie
tarnowskim. Jej dzia³anie polega na leczeniu zimnem. W bardzo niskiej, siêgaj¹cej nawet -130 stopni Celsjusza temperaturze, leczone s¹ przeró¿ne schorzenia. Przede wszystkim narz¹dów ruchu i reumatologiczne. Pacjent ubrany w strój
k¹pielowy, maskê, rêkawiczki i opaskê na uszy
wchodzi do kriokomory i eksponuje siê na zimno.
Sesja trwa œrednio trzy minuty. Potem pacjent
æwiczy na sali oko³o pó³ godziny.
Kto mo¿e korzystaæ z kriokomor y? Chorzy
ze skierowaniami od lekarza specjalisty: neurologa, or topedy, rehabilitanta i reumatologa.
Ponadto konieczna jest wstêpna kwalifikacja
lekarza ZPS.
Kriokomora powsta³a w nowym budynku na
Mostowej dobudowanym do „starego” obiektu
Zespo³u Przychodni Specjalistycznych. Oba budynki po³¹czone s¹ przewi¹zk¹ i stanowi¹ jeden wielki kompleks. Sama nowa czêœæ ma
powierzchniê 717 metrów kwadratowych.

Obok kriokomory znajduj¹ siê du¿a sala do
æwiczeñ, ponadto pokój do odpoczynku, szatnie,
natryski i bufet.
Na piêtrze ulokowano Oddzia³ Dzienny Rehabilitacji otwarty przez 5 dni w tygodniu po 8 godzin
dziennie. Kompleksowa rehabilitacja prowadzona w tym oddziale pozwala na szybki powrót do
zdrowia pacjentów.

Powstanie kriokomory i rehabilitacji w tym miejscu by³o mo¿liwe dziêki Gminie Miasta Tarnowa,
która przekaza³a dzia³kê Zespo³owi Przychodni
Specjalistycznych. Inwestycja finansowana by³a z
kilku Ÿróde³: Gmina Miasta Tarnowa, Zarz¹d Województwa Ma³opolskiego ze œrodków PFRON i
œrodki w³asne.
Budowa rozpoczêta w 2009 trwa³a rok. A ju¿
teraz mog¹ tam pojawiæ siê pierwsi pacjenci.

TRAFNA DIAGNOZA,
SKUTECZNE LECZENIE
• W po³owie roku ZPS sk³ada wniosek
o dofinansowanie ze œrodków unijnych w ramach ZPORR projektu rozbudowy i wyposa¿enia budynku przy
ul. Mostowej. ZPS wygrywa grant.
• Realizowany jest I etap rozbudowy
budynku. Do listopada zbudowana
zostaje klatka schodowa wraz z
wind¹ oraz podjazd dla osób niepe³nosprawnych.
• Kolejne zmiany w budynku przy Marii
Sk³odowskiej-Curie. Tym razem modernizowane jest I i IV piêtro, gdzie
mieszcz¹ siê poradnie: neurologiczna, rehabilitacyjna, reumatologiczna,
kardiologiczna, endokrynologiczna,
alergologiczna, hematologiczna, nefrologiczna i gastrologiczna.

2005 rok
• Wniosek do ZPORR o dofinansowanie ze œrodków unijnych projektu informatyzacji zostaje pozytywnie oceniony i wybrany do dofinansowania.
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W procesie leczenia rolê nie do przecenienia
pe³ni diagnostyka. Trafna diagnoza oparta na
precyzyjnych wynikach badañ warunkuje wybór
optymalnego sposobu leczenia. W Zespole Przychodni Specjalistycznych diagnostyka stanowi
niew¹tpliwie mocn¹ stronê placówki.
Dziœ w ZPS w sk³ad Dzia³u Diagnostyki Medycznej wchodz¹: Pracownia RTG, Pracownia USG, Pracownia Audiometrii, Pracownia Densytometrii,
Pracownia Analityczna oraz Pracownia EEG i EMG.
To praktycznie wyczerpuje zakres diagnostyki
medycznej i stanowi dla pacjentów kompleksow¹
ofertê.
Ka¿da z pracowni wyposa¿ona jest w nowoczesny, wysokiej klasy sprzêt, spe³niaj¹cy wymogi
medycznego laboratorium diagnostycznego oraz
posiadaj¹cy liczne certyfikaty jakoœci.
Poniewa¿ badania wykonywane s¹ na miejscu,
pacjenci nie musz¹ d³ugo oczekiwaæ na wyniki.
Jaki moment by³ kluczowym w rozwoju diagnostyki w Zespole Przychodni Specjalistycznych? –
Niezwykle wa¿nym krokiem, nie tylko w analityce, ale ca³ej diagnostyce, by³a informatyzacja –

mówi Kr ystyna B¹biewska-Rzepka, kierownik
Dzia³u Diagnostyki Medycznej. – Bez komputerów praca papierkowa by³a ogromna. Informatyzacja przyœpieszy³a pracê, udoskonali³a j¹.

Kompletna stomatologia
Zespó³ Przychodni Specjalistycznych w naturalny sposób sta³ siê kontynuatorem tradycji
Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej. I to
nie byle jakim. Stomatologia w ZPS dzia³a nieprzerwanie od dziesiêciu lat, a zespó³ lekarski
posiada specjalizacje z zakresu wszystkich dyscyplin stomatologicznych. Uzupe³nieniem tego
jest w pe³ni profesjonalny i nowoczesny sprzêt
do diagnostyki i leczenia, w tym rentgen punktowy oraz pantomograficzny.
W sk³ad Przychodni Stomatologicznej wchodz¹
obecnie: Poradnia Chirurgii Stomatologicznej,
Poradnia Chirurgii Szczêkowo-Twarzowej, Porad-

nia Protetyki Stomatologicznej, Poradnia Ortodoncji, Poradnia Stomatologii Ogólnej, Poradnia Stomatologii Zachowawczej, Poradnia Pedodoncji
oraz Poradnia Periodontologii.
Mocnym punktem jest chirurgia stomatologiczna, gdzie wykonywane s¹ zabiegi chirurgiczne w
zakresie chirurgii stomatologicznej i szczêkowotwarzowej, leczenie operacyjne chorób jamy ustnej, ponadto lekarze konsultuj¹ pacjentów szpitalnych i obs³uguj¹ pacjentów ambulatoryjnych.
Wa¿nym podkreœlenia jest te¿ fakt, ¿e opiek¹
stomatologiczn¹ objête s¹ osoby niepe³nosprawne, zarówno dzieci i doroœli, u których zabiegi
wykonywane s¹ w znieczuleniu ogólnym.

ZPS w liczbach – ludzie
Zespó³ Przychodni Specjalistycznych to zespó³ poradni z estetycznymi, zinformatyzowanymi
gabinetami, nowoczesnym sprzêtem diagnostycznym i lekarskim.
Ale przede wszystkim ZPS to zespó³ profesjonalistów powa¿nie traktuj¹cych swoje zadania, stale
podnosz¹cych umiejêtnoœci. Lekarze, pielêgniarki, pracownicy administracji i obs³ugi to kompletna i
kompetentna za³oga.
Wartym odnotowania jest fakt, i¿ w ci¹gu dziesiêciu lat funkcjonowania ZPS nie tylko ¿e nie obni¿y³
zatrudnienia, ale wzros³o ono o bez ma³a 15 procent.
Charakterystyczny jest te¿ wzrost zatrudnienia w grupie osób z wykszta³ceniem wy¿szym oraz
m³odych w przedziale wiekowym 20-30 lat.

• W paŸdzierniku ZPS otrzymuje dotacjê Ministerstwa Zdrowia na wsparcie dzia³añ restrukturyzacyjnych.
• Kolejne modernizacje w budynku przy
Marii Sk³odowskiej-Curie: pracownia
analityczna i pracownia diagnostyczna. Ponadto zamontowano klimatyzacjê, wykonano szatniê dla personelu i pacjentów z wêz³ami higieniczno-sanitarnymi oraz wyremontowano
pomieszczenia II piêtra u¿ytkowane
przez Poradniê Laryngologiczn¹ i
Okulistyczn¹.

2006 rok
• W styczniu koñczy siê rozbudowa
przychodni przy ul. Mostowej. Zakupione zosta³o pe³ne wyposa¿enie
wraz z aparatami RTG, USG, EEG,
EKG i densytometrii.
• W czerwcu ZPS otrzyma³ ostatni¹
transzê dofinansowania ze œrodków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ca³kowite dofinansowanie ze œrodków EFRR wynios³o
3.122.256 z³.
• Na Mostow¹ przeniesione zostaj¹ kolejne przychodnie – tym razem z ulicy Brodziñskiego – PrzeciwgruŸlicza
i Chorób P³uc. Do zasobów Gminy Miasta Tarnowa przekazana zostaje
opuszczona przez nie nieruchomoœæ.
• W efekcie w/w dzia³añ Zespó³ Przychodni Specjalistycznych zlokalizowany jest
w dwóch budynkach (ulice: M. Sk³odowskiej-Curie oraz Mostowa) o ³¹cznej powierzchni ponad 5 tysiêcy m2.

2007 rok
• W sierpniu ZPS otrzymuje od Gminy
Miasta Tarnowa nieruchomoœæ o powierzchni 1.112 m2 przeznaczon¹
na poszerzenie dzia³alnoœci rehabilitacyjnej o kriokomorê ogólnoustrojow¹. To dzia³ka bezpoœrednio s¹siaduj¹ca z budynkiem ZPS przy ulicy
Mostowej.
ci¹g dalszy na stronie 4
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Jednak ze wzglêdu na brak œrodków
finansowych umieszczony jest na liœcie rezerwowej.
• Rusza komputeryzacja rejestracji i
gabinetów lekarskich.
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• W budynku przy Marii Sk³odowskiejCurie przeprowadzana jest termomodernizacja. Wykonana zostaje te¿
nowa elewacja.

2008 rok
• Zakoñczenie projektu informatyzacji ZPS
finansowanego ze œrodków unijnych. W
obu budynkach po³¹czonych œwiat³owodem znajduje siê 120 stanowisk komputerowych, na których rejestrowane
s¹ wszystkie zdarzenia medyczne.
• W kwietniu ZPS otrzymuje Certyfikat Zar z¹dzania Jakoœci¹ ISO
9001:2000, który gwarantuje spe³nianie wszystkich miêdzynarodowych standardów jakoœciowych, jak
równie¿ motywuje personel do ci¹g³ego doskonalenia.

• ZPS uzyskuje honorowy tytu³ „Przychodnia Roku 2007”. Wyboru dokonali sami pacjenci.
• W listopadzie ZPS sk³ada wniosek
do Województwa Ma³opolskiego o dofinansowanie ze œrodków PFRON
przebudowy i rozbudowy budynku
przy ul. Mostowej oraz budowê kriokomory ogólnoustrojowej.
• ZPS zostaje laureatem konkursu „Organizator Pracy Bezpiecznej” w grupie du¿ych zak³adów pracy województwa ma³opolskiego. Konkurs organizuje Pañstwowa Inspekcja Pracy w Krakowie.

2009 rok
• Rozpoczyna siê rozbudowa budynku
przy ulicy Mostowej. W nowym budynku (po³¹czonym z dotychczasowym)
ma powstaæ komora kriogeniczna oraz
Oddzia³ Dzienny Rehabilitacji.
• ZPS kupuje wysokiej klasy cyfrowy
aparat pantomograficzny wraz z drukark¹ do wydruku zdjêæ suchych oraz
systemem archiwizacji zdjêæ w formie
elektronicznej. Dziêki temu oszczêdza siê œrodki do wywo³ywania zdjêæ,
a zdjêcia zdalnie udostêpniane s¹ w
gabinetach lekarskich.
• Kolejnym zakupem jest wysokiej klasy aparat USG.

2010 rok
• ZPS kupuje pierwszy w Tarnowie aparat EMG diagnozuj¹cy choroby nerwów obwodowych i miêœni oraz tworzy Pracowniê EMG.
• W czerwcu w nowym budynku przy Mostowej otwarty zostaje Oddzia³ Dzienny Rehabilitacji oraz kriokomora.
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ZNAKI FIRMOWE
W Zespole Przychodni Specjalistycznych
dzia³a 35 poradni specjalistycznych.
Wœród nich takie, które s¹ jedynymi tego
rodzaju poradniami w regionie. To Chirurgia Jednego Dnia, Kardiologia Dzieciêca
oraz Przychodnia Zdrowia Psychicznego z
Oddzia³em Dziennym Psychiatrycznym.

Bez stresu, bez szpitala
Chirurgia Jednego Dnia powsta³a w ZPS w 2002
roku. Na czym polega? Jak funkcjonuje? Otó¿ jest
to sposób leczenia zabiegowego, którego celem
jest unikniêcie pobytu w szpitalu, skrócenie czasu
oczekiwania na zabieg, a tak¿e zmniejszenie ryzyka zaka¿eñ i stresu spowodowanych pobytem w
szpitalu. W konsekwencji jest to tak¿e tañszy dla
p³atnika sposób leczenia.
A jakie zabiegi wykonywane s¹ w ramach Chirurgii Jednego Dnia? – W naszym oddziale przeprowadzamy zabiegi chirurgiczne, takie jak operacje
przepuklin pachwinowych i brzusznych, operacje
¿ylaków, ca³¹ gamê zabiegów skórnych ze zmianami nowotworowymi i zmianami tkanek miêkkich –
mówi lek. med. Andrzej Martyna, chirurg.

Wizytówka w Ma³opolsce
Kolejn¹ poradni¹ wyró¿niaj¹c¹ Zespó³ Przychodni Specjalistycznych na rynku nie tylko tarnowskim,
ale i Ma³opolski, jest kardiologia dzieciêca. To znakomicie, kompletnie wyposa¿ona poradnia i doœwiadczony zespó³ lekarski. Poradnia Kardiologii Dzieciêcej jest jedyn¹ w Ma³opolsce poza Prokocimiem.
O tym, ¿e jest to poradnia wzorcowa potwierdza wizytuj¹cy tego typu placówki w Ma³opol-

sce profesor medycyny Andrzej Rudziñski, konsultant województwa ma³opolskiego z zakresu
kardiologii dzieciêcej. – Wizytujê takie poradnie przynajmniej dwa razy w roku. Poradniê w
Zespole Przychodni Specjalistycznych uwa¿am
za wzorcow¹. Jest bardzo dobrze wyposa¿ona,
mo¿na wykonaæ badania podstawowe: EKG, RTG
klatki piersiowej, a tak¿e badanie Holtera, analizê zaburzeñ r ytmu serca, Holtera ciœnieniowego, jak równie¿ badania biochemiczne. Istotne, szczególnie dla rodziców ma³ych dzieci jest
to, ¿e wszystko mo¿na przeprowadziæ na miejscu.

Bezcenne terapie
Przychodnia Zdrowia Psychicznego z Oddzia³em Dziennym Psychiatr ycznym zlokalizowana
jest w budynku ZPS przy ulicy Mostowej. To
jedyny w Tarnowie i jeden z nielicznych w regionie oœrodków, w któr ym diagnozuje i leczy siê
pacjentów z zaburzeniami psychicznymi.
Do oddzia³u kierowani s¹ g³ównie pacjenci
wymagaj¹cy kompleksowego leczenia, nie tylko farmakologicznego, lecz tak¿e terapii psychologicznej i zajêciowej. – Oddzia³ funkcjonuje od 2006 roku. Jest du¿e zapotrzebowanie
na tego typu leczenie, a liczba osób, które
chcia³yby braæ udzia³ w terapii systematycznie
roœnie – mówi lek. med. Marcin Bardel, psychiatra. – Oddzia³ dzienny jest form¹ kompleksowej terapii. Mamy zarówno farmakoterapiê,
psychoterapiê, terapiê zajêciow¹, muzykoterapiê, ar teterapiê. S¹ to ró¿ne formy pomocy
osobom z zaburzeniami psychicznymi. Leczeni s¹ tu tak¿e pacjenci z ner wic¹, depresj¹,
czy schizofreni¹.

Specjaliœci z pasj¹
Dla pacjenta lekarz jest specjalist¹. Ma ul¿yæ w cierpieniu, pomóc, wyleczyæ. Ma³o kto zastanawia siê, kim na co dzieñ s¹ ludzie, którzy pomagaj¹ nam wróciæ do zdrowia. Tymczasem czêsto
jest tak, ¿e medycyna nie jest ich jedynym zajêciem. W Zespole Przychodni Specjalistycznych
sporo jest lekarzy z interesuj¹cym hobby.

Janusz Stec, chirurg
Od najm³odszych lat interesowa³ siê modelarstwem lotniczym i rakietowym.
Ju¿ wtedy aktywnie dzia³a³ w aeroklubie mieleckim, a w latach 1983/1984
zdoby³ wicemistrzostwo Polski w modelarstwie rakietowym. Gdy skoñczy³ studia, na proœbê kolegów zacz¹³ prowadziæ wyk³ady z zakresu medycyny lotniczej
dla kandydatów na pilotów. To zajêcie tylko zachêci³o go do rozwijania swoich
zainteresowañ. Jak sam mówi: - Nadal szkolê siê w dziedzinie lotniczej, zdobywaj¹c coraz to wy¿sze stopnie wtajemniczenia.

Joanna Markucka, mgr rehabilitacji
Ma dwie pasje. Pier wsza, to nordic walking, którego jest instruktork¹,
druga downhill. Downhill jest dyscyplin¹ niebezpieczn¹ i widowiskow¹. Polega na jak najszybszym zjeŸdzie rowerem z gór y w dó³ po stromych, a
jednoczeœnie naturalnych trasach. S¹ one czêsto usiane drewnianymi przeszkodami lub uskokami.

Mariusz Skopek, lekarz rodzinny
Kolekcjonuje „pami¹tki z przesz³oœci”, g³ównie militaria. Uczestniczy w rekonstrukcjach wa¿nych wydarzeñ historycznych, np. bitew. Wolne chwile poœwiêca
na wêdrówki po okolicach rodzinnego miasta, czyli po pó³nocnej czêœci Pogórza
Ciê¿kowickiego. Na swoje wyprawy po pagórkach i w¹wozach czêsto zabiera
swoje dwa psy: labradora i retrivera.

