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Gepard biznesu
Z pocz¹tkiem bie¿¹cego roku Zespó³ Przychodni Specjalistycznych otrzyma³ tytu³ Gepard Biznesu 2010. To zaszczytne
wyró¿nienie przyzna³a redakcja presti¿owego Magazynu Przedsiêbiorców „Europejska Firma”.
- Z danych finansowych Waszej firmy wynika, ¿e przez lata rozwijaliœcie siê
dynamicznie. To sprawi³o, ¿e szybko ros³a wartoœæ rynkowa Waszego przedsiêbiorstwa i uzyskaliœcie tytu³ Gepard Biznesu 2010 i wyró¿nienie w naszym konkursie spoœród 50 tysiêcy badanych podmiotów gospodarczych –
napisa³ w uzasadnieniu Jerzy Krajewski, redaktor naczelny magazynu Europejska Firma i dyrektor Instytutu Nowoczesnego Biznesu.
- Dla nas to przede wszystkim potwierdzenie rozs¹dnego gospodarowania
œrodkami finansowymi, ukierunkowanego na potrzeby pacjentów – podsumowa³ Artur Asztabski, dyr. ZPS.

Wrzód bez tajemnic
Wrzody trawienne ¿o³¹dka i dwunastnicy to choroba powa¿na i czêsto
wystêpuj¹ca. Dotyka œrednio 1
osoby na 10. Dzisiaj wiadomo ju¿, ¿e
kluczowym czynnikiem powoduj¹cym
powstanie wrzodów jest zaka¿enie
¿o³¹dka bakteri¹ helicobacter pylorii.
Wrzód trawienny to ubytek – ranka w œcianie ¿o³¹dka lub dwunastnicy. Helicobacter
pylorii os³abia b³onê œluzow¹ wyœcielaj¹c¹
¿o³¹dek i dwunastnicê i jednoczeœnie
zwiêksza wydzielanie kwasu solnego w
¿o³¹dku. Z kolei kwas i bakterie uszkadzaj¹c b³onê œluzow¹ powoduj¹ wrzód.

¿o³¹dka – mówi lekarz Ewa Kuhl - Dutka,
specjalista chorób wewnêtrznych w ZPS.
Zasadniczym objawem wrzodów jest dokuczliwy ból w nadbrzuszu pojawiaj¹cy siê
ok. 2-3 godziny po posi³ku lub w œrodku
nocy. Bóle s¹ przewlek³e i czasem utrzymuj¹ siê przez kilka dni czy tygodni. Pozosta³e objawy to: nudnoœci, wymioty, os³abiony apetyt oraz odbijanie.
Diagnostyka chor oby wr zodowej to
pr zede wszystkim endoskopia. Badanie
wykonuje siê wprowadzaj¹c gastroskop
zakoñczony miniaturow¹ kamerk¹ pr zez
jamê ustn¹ do ¿o³¹dka i dwunastnicy.
Jeœli badanie potwierdzi obecnoœæ wr zodu wykonywany jest test na obecnoœæ helicobacter pylorii.

Czy wiesz, ¿e…

HELICOBACTER PYLORII
• przenoszona jest bezpoœrednio z cz³owieka na cz³owieka i – najprawdopodobniej – za poœrednictwem zanieczyszczonej wody i ¿ywnoœci,
• wystêpuje w œlinie zaka¿onych osób.
Poza infekcj¹ bakter yjn¹, wrzody s¹ skutkiem przyjmowania niesteroidowych leków
przeciwzapalnych, ponadto pod postaci¹
wrzodu mo¿e przebiegaæ nowotwór ¿o³¹dka. – Dla wielu osób zapewne dobr¹ informacj¹ bêdzie fakt, i¿ zarówno pikantne potrawy, jak i stres nie powoduj¹ wrzodów

Leczenie wrzodów powsta³ych przez zaka¿enie helicobacter pylorii polega na podawaniu leków przeciwbakter yjnych oraz
zmniejszaj¹cych wydzielanie kwasu ¿o³¹dkowego. Celem leczenia jest wytêpienie
bakterii. Bez jej wyeliminowania z organizmu nie mo¿na mówiæ o wyleczeniu.

Ewa Kuhl - Dutka,
specjalista chorób
wewnêtrznych: Skuteczne leczenie
wrzodów wywo³anych
helicobacter pylorii
polega na tzw. terapii
potrójnej, czyli
podawaniu dwóch
antybiotyków i inhibitora
pompy proteinowej.
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GruŸlica to wielki problem
GruŸlica jest chorob¹ zakaŸn¹.
Wywo³uje j¹ bakteria mycobacterium tuberculosis. To bakteria
tlenowa, a wiêc ¿yj¹ca w p³ucach.
`
Zród³em
zaka¿eñ jest chory pr¹tkuj¹cy, a drog¹ zaka¿enia uk³ad
oddechowy. Jeden chory pr¹tkuj¹cy
zara¿a œrednio oko³o 10 osób.
Choroba objawia siê kaszlem,
przewlek³ymi stanami podgor¹czkowymi, spadkiem masy cia³a,
krwiopluciem i os³abieniem.

alkoholizm, niewydolnoœæ nerek), podesz³y wiek, zabur zenia odpornoœci.

Czy wiesz, ¿e:
• W Zespole Przychodni Specjalistycznych w Tarnowie w Poradni
PrzeciwgruŸliczej w 2011 roku leczono 30-stu pacjentów chor ych
na gruŸlicê, z tego 13 to zachorowania nowe.
• W Polsce oko³o 20 procent populacji zaka¿onych jest bakteri¹
gruŸlicy. Z tej liczby 10 procent mo¿e zachorowaæ.
• Na ca³ym œwiecie zaka¿onych pr¹tkiem gruŸlicy jest oko³o 2
miliardy ludzi. Z tego rocznie 8 milionów na gruŸlicê choruje, a
spoœród nich umiera od 2 do 3 milionów.

Gr uŸlica zajmuje pr zede wszystkim
uk³ad oddechowy, ale mo¿e tak¿e poja-

Œwiatowy Dzieñ Walki z GruŸlic¹ obchodzony jest 24 marca. Utworzony
zosta³ przez WHO (Œwiatow¹ Organizacjê Zdrowia) w rocznicê odkrycia
pr¹tka gruŸlicy przez niemieckiego lekarza Roberta Kocha, który ten fakt
og³osi³ w swoim wyk³adzie z dnia 24 marca 1882 roku w Berlinie.
wiæ siê w wêz³ach ch³onnych, nerkach,
koœciach, uk³adzie rozrodczym, na skórze. Rozwojowi choroby sprzyjaj¹: kontakt
z chor ym pr¹tkuj¹cym, pr zewlek³e schorzenia (nowotwor y, cukrzyca, nikotynizm,

tów zaka¿onych pr¹tkiem. I oczywiœcie, co
zawar te jest w Narodowym Programie Zwal-

Profilaktyka gruŸlicy to przede wszystkim: zdrowy tr yb ¿ycia, higiena kaszlu,
szczepienia BCG (w Polsce jeden raz w
pier wsz¹ dobê po urodzeniu dziecka, o ile
nie ma przeciwwskazañ), leczenie pacjen-

czania GruŸlicy, wczesna wykr ywalnoœæ i
skuteczne leczenie pacjenta chorego. –
Diagnostyka gruŸlicy to rentgen klatki piersiowej, odczyn tuberkulinowy, badania plwociny, b¹dŸ wydzieliny oskrzelowej i wyhodowanie pr¹tka z materia³ów biologicznych.
Te wszystkie dzia³ania podejmujemy w naszej poradni – mówi Joanna Siudziñska,
lekarz, specjalista chorób wewnêtrznych i
specjalista chorób p³uc. – Z kolei leczenie
polega na skojarzonej terapii antybiotykowej, która by byæ skuteczna, musi byæ regularna i tr waæ minimum pó³ roku.

Zespó³ Przychodni Specjalistycznych w LICZBACH

W ZPS w 2011 roku wykonano:
• porad lekarskich, psychologicznych i logopedycznych 270.236 dla 66.180 pacjentów
• zabiegów rehabilitacyjnych 240.647 dla 6.528 pacjentów
• procedur stomatologicznych 42.788 na 21.005 wizytach
dla 6.891 pacjentów
• zabiegów chirurgicznych 1.315 w tym 176 zabiegów stomatologicznych w znieczuleniu ogólnym dla osób z orzeczonym
stopniem niepe³nosprawnoœci
• osobodni w oddziale dziennym psychiatrycznym 3.317
• osobodni w oddziale dziennym rehabilitacyjnym 4.050
• tlenoterapiê realizowano przy u¿yciu 90 koncentratorów
• podstawow¹ opiek¹ zdrowotn¹ objêto 1.460 pacjentów
• program terapeutyczny - leczenie spastycznoœci w mózgowym
pora¿eniu dzieciêcym dla 20 pacjentów, którym podano 43 dawki leku BOTULINE TOXIN TYPE A
• badañ analitycznych 323.772
• badañ radiologicznych 32.395
• badañ ultrasonograficznych 18.944
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Nowy serwer w ZPS

Skomputeryzowana przychodnia
Skrócenie czasu rejestracji, a tym
samym zmniejszenie kolejek przy
okienkach, usprawnienie pracy
lekarzy w gabinetach oraz szybszy
przep³yw informacji niezbêdnych do
postawienia diagnozy, to najwa¿niejsze ju¿ widoczne efekty zakupu
nowoczesnego serwera przez Zespó³
Przychodni Specjalistycznych w
Tarnowie.
- Zdecydowaliœmy kupiæ nowy ser wer z
kilku powodów. Po pier wsze istotna jest
poprawa jakoœci obs³ugi pacjentów, a t¹
zapewnia sta³y rozwój informatyczny ZPS.
Po drugie stale wzrasta liczba œwiadczeñ
medycznych w naszych pr zychodniach i
jednoczeœnie wzrastaj¹ wymogi Narodowego Funduszu Zdrowia co do sprawozdawczoœci. Ponadto w prawie medycznym
ci¹gle wprowadzane s¹ zmiany. Star y

Lekarze maj¹ natychmiastowy
dostêp do wyników badañ
analitycznych i diagnostycznych.
Tu stanowisko w Poradni
Chirurgicznej.
ser wer ju¿ sobie nie radzi³ – wyjaœnia
Ar tur ASZTABSKI, dyrektor ZPS.

- Gdybyœmy przed szeœcioma laty nie zinformatyzowali ZPS,
dzisiaj, praktycznie, przychodnia nie mog³aby istnieæ, bo nie
bylibyœmy w stanie rozliczaæ siê z NFZ przyjmuj¹c tak du¿¹
liczbê pacjentów – mówi dyr. ZPS Artur ASZTABSKI. – A kolejne
usprawnienia s¹ konieczne tak¿e dlatego, ¿e od 2014 roku
dokumentacja medyczna ma byæ tylko w formie elektronicznej.

Te nieznoœne py³ki…
Wiosna to dla wiêkszoœci z nas d³ugo
oczekiwana i najpiêkniejsza pora
roku. Jednak dla alergików w³aœnie
teraz zaczyna siê prawdziwy k³opot.
Alergia staje siê chorob¹ cywilizacyjn¹. Jej
najczêstsze postacie to: katar alergiczny, astma oskrzelowa, atopowe zapalenie skóry –
tzw. egzema, zapalenie spojówek i alergia

tkany nos z napadami kichania, zapalenie
spojówek, nawracaj¹ce zapalenie oskrzeli,
objawy dusznoœci, kaszel bez cech ostrej
infekcji, swêdzenie i zmiany skórne. To
mo¿e byæ alergia – mówi Teresa Rokita,
specjalista alergolog z Zespo³u Przychodni Specjalistycznych.
Nasilenie alergii zale¿y od czynnika, który
wywo³uje objawy. Bardzo czêsto chorzy uczuleni s¹ na wiêcej ni¿ jeden alergen, wiêc nale-

Czy wiesz, ¿e…
Alergia z roku na rok dotyka coraz wiêcej ludzi. Co 10 lat podwaja siê liczba
chorych. W Polsce na 3 rodziny przypada 1 alergik. Najczêœciej, bo w a¿
70% s¹ to kobiety w przedziale wiekowym 15-29 lat.
pokarmowa. Najczêstsz¹ chorob¹ alergiczn¹
jest alergiczny katar, który mo¿e byæ zarówno
ca³oroczny, jak i sezonowy. Ten problem dotyka ponad 20% populacji.
Jakie s¹ najczêstsze objawy œwiadcz¹ce
o wyst¹pieniu alergii? – Nawrotowe infekcje górnych dróg oddechowych, katar, za-

¿y szczególnie uwa¿aæ na siebie od stycznia
do paŸdziernika. Najlepiej unikaæ alergenów,
co jednak w wiêkszoœci przypadków jest niemo¿liwe. Dlatego pod nadzorem alergologa
stosuje siê immunoterapiê , czyli „odczulanie” oraz podaje leki przeciwalergiczne doustnie, donosowo i wziewnie

Informatyzacja w ZPS rozpoczê³a siê w
2006 roku. Wtedy w gabinetach lekarskich oraz na wszystkich innych stanowiskach pojawi³y siê komputery. Zakupiono serwer obs³uguj¹cy oba budynki
ZPS (na Sk³odowskiej-Curie oraz na Mostowej) i specjalny program dedykowany do obs³ugi przychodni. Serwer wytrzyma³ 6 lat i teraz w naturalny sposób musia³ zostaæ wymieniony. Wymieniono te¿ komputery w rejestracjach.
Dzisiaj w ZPS jest 180 komputerów po³¹czonych w jedn¹, kompatybiln¹ sieæ. Lekarze maj¹ natychmiastowy dostêp do wyników badañ analitycznych i diagnostycznych oraz wgl¹d w historiê choroby. W rejestracji ³atwo i szybko wyszukaæ mo¿na
wolne terminy, a kiedyœ tr wa³o to nawet
kilkanaœcie minut.

Medyczne rozwi¹zania nale¿y wzmacniaæ poprzez proste, codzienne czynnoœci, takie jak:
zamykanie okna na noc w okresie pylenia,
noszenie okularów przeciws³onecznych w ci¹• Leszczyna zaczyna kwitn¹æ w styczniu.
Wówczas kapie z nosa, swêdz¹ oczy i
mêcz¹ napady dusznoœci.
• W drugiej po³owie lutego kwitnie olcha.
• W kwietniu objawów alergicznych mog¹
siê spodziewaæ osoby uczulone na brzozê, grab, buk, jesion czy d¹b.
• Od maja musz¹ na siebie uwa¿aæ osoby
uczulone na pleœnie i trawy – bo bardzo
silnie uczulaj¹.
• Wszyscy uczuleni na chwasty powinni byæ
przygotowani na objawy alergiczne miêdzy lipcem a paŸdziernikiem.

gu dnia, na d³u¿sze spacery wychodzenie po
deszczu, a po powrocie do domu wziêcie prysznica i przebranie siê. Nie powinno siê otwieraæ okna podczas jazdy, urlop warto spêdzaæ
nad morzem, w góry wyje¿d¿aæ dopiero w
sierpniu, trawnik skosiæ przed kwitnieniem i
oczywiœcie regularnie za¿ywaæ leki, nawet je¿eli objawy alergiczne ust¹pi³y.
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U LOGOPEDY
Mowa dziecka rozwija siê ju¿ od narodzin. Niemowlê
najpierw s³ucha dŸwiêków otaczaj¹cego go œwiata,
nastêpnie uczy siê je ró¿nicowaæ. Obserwuj¹c doros³ych poznaje znaczenie przedmiotów i zjawisk. Pojawiaj¹ siê pierwsze, proste s³owa: „mama”, „baba”. W
wieku oko³o 2 lat s³ownictwo dziecka rozszerza siê,
pojawiaj¹ siê proste zdania. Oko³o 5-6 roku ¿ycia
wymowa u dzieci jest ju¿ opanowana. Mog¹ pojawiaæ
siê problemy z artykulacj¹ trudniejszych g³osek, a w
mowie spontanicznej agramatyzmy.
W procesie rozwoju mowy bierze udzia³ wiele czynników: prawid³owy s³uch, w³aœciwie funkcjonuj¹cy uk³ad
nerwowy, sprawny aparat artykulacyjny (jêzyk, wargi).
Dlatego je¿eli dziecko:
• nie gaworzy (oko³o 6 miesi¹ca),
• nie wypowiada pojedynczych s³ów (ok. 1-2 roku ¿ycia)
• nie wymawia zdañ oko³o 3 roku ¿ycia,
• mówi bardzo ma³o, b¹dŸ w ogóle,
• jego mowa jest zupe³nie niezrozumia³a,
• dziecko nie rozumie, nie wykonuje poleceñ,
• jego rozwój i zachowanie budzi niepokój,
nale¿y zwróciæ siê do specjalisty w celu wyjaœnienia przyczyny pojawiaj¹cych siê nieprawid³owoœci. Wszelkie dysfunkcje, które nie s¹ korygowane, bêd¹ siê pog³êbia³y i

Poradnia Logopedyczna w Zespole Specjalistycznych Poradni Dzieciêcych przy ul. Mostowej 6
w Tarnowie œwiadczy us³ugi w zakresie:
- profilaktyki logopedycznej
- wczesnej interwencji logopedycznej
- terapii zaburzeñ artykulacyjnych
- terapii zaburzeñ mowy i komunikacji (w upoœledzeniu umys³owym, mózgowym pora¿eniu dzieciêcym, autyzmie oraz innych zaburzeniach o ró¿nej
etiologii)
- terapii zaburzeñ p³ynnoœci mowy (j¹kanie, gie³kot)
Terapiê prowadz¹:
logopeda mgr El¿bieta Worek
logopeda mgr Elwira Wêgrzyn (od maja 2012 r.)
stanowi³y problem w komunikowaniu z otoczeniem. Mo¿e
to równie¿ spowodowaæ zaburzenia emocjonalne u dziecka, które, nie rozumiane i czêsto wyœmiewane, bêdzie
próbowa³o radziæ sobie z narastaj¹cym problemem.
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Historia medycyny z przymru¿eniem oka

Poradnie ZPS

Profilaktyka to jest to!

Badanie densytometryczne…

Lepiej zapobiegaæ ni¿ leczyæ, a
wczesne wykrycie choroby daje
wielkie szanse na wyleczenie. To
potoczne stwierdzenia, którym
jednak nie sposób odmówiæ racji.
Praktyka pokazuje wagê profilaktyki. Dlatego Zespó³ Przychodni
Specjalistycznych w Tarnowie
konsekwentnie i regularnie
prowadzi cykliczne i bezp³atne
akcje profilaktyczne.
W ostatnich kilku miesi¹cach w ZPS
odby³y siê nastêpuj¹ce akcje profilaktyczne:
- Badania densytometryczne po³¹czone z rozdawaniem kefirów i jogurtów. To
badanie gêstoœci koœci maj¹ce na celu
profilaktykê osteoporozy. Skorzysta³o z
nich grubo ponad 100 osób.
- Badania dermatologiczne polegaj¹ce
na dermatoskopowej ocenie znamion
barwnikowych pod k¹tem ewentualnego
wykrycia czerniaka, wyj¹tkowo z³oœliwego nowotworu. Przebadano ponad 60
osób. U 14 pacjentów wykryto zmiany

zakwalifikowane do chirurgicznego usuniêcia.
- „Pakiety Zdrowia” z okazji Œwiatowego Dnia Chorego. Pakiety obejmowa³y
USG tarczycy, rentgen klatki piersiowej,
densytometriê i badania analityczne. W
tym ostatnim przypadku do wyboru by³o
5 paneli: nerkowy, w¹trobowy, tarczycowy, niedokr wistoœci i PSA w kierunku
raka prostaty.
- 10 kwietnia bezp³atny pomiar cukru
oraz ciœnienia.

… i jego odczyt
na ekranie
komputera

