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Logopeda tak¿e
dla doros³ych
Problemy logopedyczne, wbrew
ogólnemu mniemaniu, dotykaj¹ nie
tylko dzieci, ale tak¿e doros³ych.
Czasami s¹ na tyle powa¿ne, ¿e
skutkuj¹ wycofaniem z ¿ycia spo³ecznego. – Pokutuje powszechny stereotyp, ¿e logopedia zajmuje siê wadami
wymowy u dzieci. Tymczasem spotykamy siê z problemami wymagaj¹cymi
szerokiej, specjalistycznej wiedzy w
zderzeniu z zaburzeniami mowy tak¿e
u osób doros³ych – mówi mgr Marzanna Roc³awska, neurologopeda z ZPS.
W ZPS dzia³aj¹ dwie poradnie logopedyczne. Jedna na ul. Mostowej 6 - specjalizuj¹ca
siê w diagnozie i leczeniu wy³¹cznie dzieci,
druga na ul. Marii Sk³odowskiej-Curie, gdzie

Czy wiesz, ¿e…
* Osobna grupa pacjentów to pacjenci
z zaburzeniami fonacji. Tzw. dysfonia
wystêpuje czêsto u osób na co dzieñ
intensywnie pracuj¹cych g³osem:
nauczycieli, ksiê¿y, aktorów.

poza dzieæmi trafiaj¹ równie¿ doroœli, któr ych
jest coraz wiêcej.
Do logopedy kierowani s¹ doroœli z zaburzeniami mowy nabytymi wskutek chorób, wypadków albo powsta³ymi w okresie dzieciñstwa,
które nie zosta³y wówczas wyleczone i w dalszym ci¹gu wymagaj¹ kontynuacji rozpoczêtych
æwiczeñ. – Mamy pacjentów po udarach mózgu, guzach mózgu, nowotworach jamy ustnej,
po usuniêciu kr tani, rozszczepach podniebienia, z demencj¹, z wadami s³uchu oraz wadami
zgr yzu – mówi mgr Marzanna Roc³awska. –
Wa¿ne jest, by doroœli wiedzieli, ¿e gdy maj¹
problemy z mow¹, komunikowaniem siê, mog¹
do nas przyjœæ i uzyskaæ pomoc logopedy. Tej
wiedzy czêsto brakuje i ludzie czuj¹ siê pozostawieni sami sobie.
By skorzystaæ z pomocy logopedy konieczne jest skierowanie od lekarza pier wszego kontaktu lub specjalisty. Wspó³praca na linii lekarz - logopeda niezbêdna jest tak¿e podczas
diagnozy i ca³ego procesu leczenia, miêdzy
innymi z lekarzami z zakresu: neurologii, lar yngologii, psychologii, psychiatrii, neurochirurgii, onkologii, chirurgii szczêkowej, or todoncji, rehabilitacji oraz fizjoterapeutami.
Metoda leczenia zale¿y od rodzaju zaburzeñ.

Automatyczne
spojrzenie
w g³¹b oka
Trójwymiarowy Optyczny
Tomograf Koherentny OCT to
nowoczesny i w pe³ni zautomatyzowany aparat do kompleksowej diagnostyki oka. Pozwala
na obserwowanie, fotografowanie i nagrywanie obrazu oraz
tomogram zarówno dna oka,
jak i przedniej czêœci oka. ZPS
w³aœnie pozyska³ taki aparat.
- To urz¹dzenie bardzo wysokiej jakoœci umo¿liwiaj¹ce uzyskanie elektronicznego obrazu oka, co jest nies³ychanie przydatne w diagnostyce – wyjaœnia
lekarz okulista Beata Mikosz.
Aparat OCT pozwala na wykonanie
przekrojów OCT oraz wykr ycie zmian
zwi¹zanych z jaskr¹. – Przekroje OCT
ilustruj¹ strukturê cia³a szklistego i
siatkówki. Aparat dostarcza ró¿norakich narzêdzi pozwalaj¹cych na segmentacjê i wyodrêbnienie warstw, a
tak¿e kadrowanie – wyjaœnia Beata
Mikosz.
ci¹g dalszy na stronie 4

ZPS mrozi azotem
ZPS wzbogaci³ siê o nowy aparat przenoœny do wykonywania zabiegów krioterapii
miejscowej. Nowoczesny sprzêt trafi³ do ZPS
dziêki… losowaniu, jakie odby³o siê podczas
konferencji szkoleniowo-naukowej we Wroc³awiu. – Jestem bardzo zadowolony, bowiem
z jednej strony poszerzyliœmy wiedzê z zakresu krioterapii, poznaliœmy nowe zastosowania tego sposobu leczenia, z drugiej
wylosowa³em œwietnej jakoœci sprzêt leczniczy wart 20 tysiêcy z³otych – mówi fizjoterapeuta z ZPS Grzegorz Pietrucha, w³aœciciel szczêœliwego losu.
Stymulator medyczny typu CRIOVITA s³u¿y
do tzw. zabiegów kriostymulacji miejscowej.
Polegaj¹ one na miejscowym sch³adzaniu powierzchni cia³a strumieniem ciek³ego azotu o
temperaturze oko³o -160 stopni Celsjusza.
Zabieg trwa 3minuty.
Podstawowe wskazania do krioterapii miejscowej to: urazy tkanek miêkkich i stawów

(st³uczenia, zwichniêcia, skrêcenia, naderwanie miêœni, uszkodzenia œciêgien), choroby
zwyrodnieniowe stawów, choroby reumatoidalne stawów, choroby zapalne stawów o pod³o¿u metabolicznym (dna moczanowa), zmiany

Z zabiegów krioterapii w ZPS mo¿na korzystaæ bezp³atnie maj¹c skierowanie od lekarza specjalisty w ramach kontraktu z NFZ,
b¹dŸ odp³atnie. Koszt jednego zabiegu krioterapii miejscowej to 6 z³, natomiast ogólnoustrojowej w kriokomorze 35 z³.
przeci¹¿eniowe stawów i miêœni, schorzenia
uk³adu nerwowego (zespo³y korzeniowe, niedow³ady, przykurcze spastyczne), zespo³y bólowe krêgos³upa. – Oczywiœcie to tylko niektóre ze schorzeñ, pe³na lista jest d³uga, a
ostateczne i szczegó³owe wskazania ustala
lekarz specjalista – mówi Grzegorz Pietrucha.
Krioterapia, obejmuj¹ca zarówno zabiegi
miejscowe, jak i pobyt w kriokomorze ogólno-

ustrojowej, zyskuje coraz wiêksz¹ popularnoœæ. To dziedzina fizjoterapii rozwijaj¹ca siê
wyj¹tkowo prê¿nie. W Europie, to w³aœnie w
Polsce jest najwiêcej kriokomór.
Warto dodaæ, ¿e leczenie zimnem, oprócz
zastosowañ medycznych, œwietnie sprawdza
siê w kosmetologii oraz podnoszeniu wydolnoœci organizmu, co istotne jest na przyk³ad
w przygotowywaniu siê sportowców do zawodów, a tym samym do osi¹gania przez nich
lepszych wyników.
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Diagnoza to podstawa!
Szybka, precyzyjna i trafna diagnoza
jest kluczowym etapem procesu
medycznego. I to nie tylko z punktu
widzenia pacjenta, ale tak¿e lekarza.
Dlatego w ZPS zwracamy uwagê na
kompleksowy rozwój Dzia³u Diagnostyki Medycznej. – Dzisiaj nasz Dzia³
to siedem znakomicie wyposa¿onych
pracowni spiêtych w jeden spójny
system informatyczny zintegrowany z
gabinetami lekarskimi – mówi Beata
Holik-Januœ, kierownik DDM w ZPS.
– Dziêki temu wyniki s¹ widoczne w
gabinecie lekarza natychmiast po
wykonaniu badañ.
Pracownie dzia³aj¹ w nowoczesnej, przyjaznej
pacjentom infrastrukturze. Spe³niaj¹ wszelkie
wymogi prawne, sanitarno-epidemiologiczne i
NFZ. Legitymuj¹ siê certyfikatem ISO. Wyposa¿one s¹ w nowoczesny sprzêt systematycznie
uzupe³niany o najnowsze aparaty.
W ca³ym Dziale Diagnostyki Medycznej pracuje 61 osób: lekarze specjaliœci, diagnoœci
laboratoryjni, technicy analityki medycznej,
technicy elektroradiologii, pielêgniarki, sekretarki medyczne, rejestratorki oraz personel
pomocniczy. – Personel to nasza mocna strona. Kadra posiada wysokie kwalifikacje i olbrzymie doœwiadczenie w wykonywanej pracy.
Pracownicy legitymuj¹ siê certyfikatami, posiadaj¹ specjalizacje adekwatne do wykonywanych czynnoœci – mówi Beata Holik-Januœ.
Z punktu widzenia pacjentów niew¹tpliwie atutem jest tak¿e lokalizacja w œcis³ym centrum
miasta, z dobrymi po³¹czeniami komunikacyjnymi oraz parkingiem. Budynki ZPS przy ul.
Marii Sk³odowskiej – Curie oraz Mostowej 6
s¹ nowoczesne, wyposa¿one w windy i podjazdy dla osób niepe³nosprawnych. – W ankie-

tach satysfakcji pacjenta jesteœmy wysoko
oceniani zarówno pod wzglêdem obs³ugi pacjenta, jakoœci wykonywanych badañ, jak i
warunków sanitarno - epidemiologicznych, jakie u nas panuj¹ – mówi kierownik DDM.

£yk historii
Dzia³ Diagnostyki Medycznej jest w strukturze ZPS od momentu powstania przychodni.
Wtedy, w 2000 roku, sk³ada³ siê z Pracowni
RTG i Pracowni Analitycznej. Potem, w miarê
rozwoju placówki oraz zapotrzebowania pojawia³y siê kolejne pracownie.
Bez w¹tpienia kamieniem milowym w rozwoju
DDM by³a informatyzacja w roku 2005. Pozwoli³o to na stworzenie bazy pacjentów, w
której zawiera siê ca³a historia choroby wraz
z wykonanymi badaniami pacjenta.

AD 2013
Obecnie Dzia³ Diagnostyki Medycznej sk³ada
siê z siedmiu pracowni: Diagnostyki Laboratoryjnej, RTG, USG, Badañ S³uchu, Densytometrii, EEG oraz EMG. Ponadto w strukturze
ZPS funkcjonuj¹ Pracownia EKG i Prób Wysi³kowych oraz Pracownia Badañ Czynnoœciowych
Narz¹du Oddechowego. Co kryj¹ w sobie nazwy pracowni? Czym siê zajmuj¹? Krótko przygl¹dnijmy siê im po kolei.
Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej
Tutaj oferowany jest szeroki zakres badañ
analitycznych. Wykonywane s¹ badania z zakresu: biochemii, hematologii, analityki ogólnej, autoimmunologii , endokrynologii, monitorowania leków, markerów nowotworowych,
chorób zakaŸnych, alergenów.

Czy wiesz, ¿e…
Od marca 2013 roku, od kiedy ZPS jest
spó³k¹ prawa handlowego, Dzia³ Diagnostyki Medycznej œwiadczy tak¿e us³ugi
komercyjnie, czyli odp³atnie. Na przeprowadzenie tych badañ wyznaczone s¹
specjalne, dodatkowe terminy nie
koliduj¹ce z przyjmowaniem pacjentów
w ramach kontraktu NFZ.
W zwi¹zku z zainteresowaniem badaniami komercyjnymi planowane jest w
przysz³oœci poszerzenie dostêpnoœci do
tych badañ.
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Pracownia USG
Sprzêt wysokiej jakoœci pozwala na szerok¹
diagnostykê ka¿dego pacjenta, zarówno niemowl¹t, dzieci, jak i doros³ych. Wykonywane
s¹ tu m.in.: USG narz¹dów i stawów, zmian
podskórnych, echo serca z u¿yciem kolorowego dopplera i USG metod¹ duplex z dopplerem
têtnic i ¿y³ (przep³ywy). Jako jedni z nielicznych
w regionie wykonujemy USG ga³ki ocznej.
Pracownia Densytometryczna
W pracowni wykonywane s¹ badania gêstoœci
szyjki koœci udowej i krêgos³upa stosowane w
diagnostyce osteoporozy.

Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej
Pracownia oferuje pe³ny zakres zdjêæ ogólnodiagnostycznych oraz stomatologicznych.
Pracowania Badañ S³uchu
W pracowni wykonujemy audiometriê i tympanometriê u dzieci i doros³ych.
Pracownia Elektrofizjologii EEG
W Pracowni EEG prowadzone s¹ badania czynnoœci bioelektrycznej mózgu dzieci i doros³ych.
Badania wykonuj¹ osoby po szkoleniach w
Polskim Centrum Neurofizjologii Klinicznej z
certyfikatami tego Centrum.
Pracownia Elektrofizjologii EMG
Prowadzone s¹ tu badania przydatne w rozpoznaniu chorób nerwowo-miêœniowych. Pozwalaj¹ one ustaliæ lokalizacjê i charakter zmian
w miêœniach oraz oceniæ dynamikê procesu
chorobowego.
Pracownia EKG i Prób Wysi³kowych
Pracownia zlokalizowana jest przy Poradni
Kardiologicznej, w której wykonaæ mo¿na próbê wysi³kow¹, EKG spoczynkowe oraz Holter
EKG.
Pracownia Badañ Czynnoœciowych Narz¹du
Oddechowego
W pracowni wykonywana jest spirometria niezbêdna do rozpoznania i kontroli efektów leczenia czêstych chorób uk³adu oddechowego:
astmy i przewlek³ej obturacyjnej choroby p³uc.
W pracowniach: RTG, USG i Diagnostyki Laboratoryjnej wyznaczeni s¹ koordynatorzy odpowiedzialni za merytoryczn¹ stronê ich funkcjonowania.

Wszystko o…

Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej
Pracownia istnieje od 1996 roku. Pocz¹tkowo funkcjonowa³a w strukturach Szpitala
im. E. Szczeklika, a od 2000 r. jako oddzielna pracownia ZPS. Dzisiaj dzia³a w dwóch
lokalizacjach: na Mari Sk³odowskiej Curie
oraz w dzier¿awionych pomieszczeniach w
Moœcickim Centrum Medycznym. Czynna jest
od 6.30 do 19.00.
W 2005 roku przeprowadzony zosta³ gruntowny remont pracowni dostosowuj¹cy pomieszczenia do wymogów okreœlonych aktami prawnymi. Pracownia spe³nia standardy
laboratorium medycznego oraz standardy jakoœci dla laboratoriów medycznych. Ma wpis
do Krajowej Rady Diagnostów Laborator yjnych, uczestniczy w krajowych i miêdzynarodowych programach kontroli jakoœci badañ,
uzyskuj¹c stosowne certyfikaty.
W 2008 roku uzyskano certyfikat zarz¹dzania jakoœci¹ ISO 9001:2000, w dwa lata
póŸniej potwierdzony wymogami normy ISO
9001:2008.
W pracowni œciœle przestrzegane s¹ procedury dotycz¹ce pobierania i transportu materia³u, przyjmowania i przechowywania próbek,

wykonywania badañ, a tak¿e procedury sanitarno- epidemiologiczne.
Sprzêt posiada aktualne paszporty potwierdzaj¹ce systematyczne przegl¹dy oraz konserwacje. Badania wykonuje wykwalifikowana
kadra: 6 diagnostów laboratoryjnych, w tym 3
z drugim stopniem specjalizacji z diagnostyki
laborator yjnej oraz doœwiadczeni technicy
analityki medycznej. Nad profesjonaln¹ obs³ug¹ pacjenta czuwaj¹ doœwiadczone rejestratorki, pielêgniarki oraz personel pomocniczy.
Sprzêt jest nowoczesny, automatyczny gwarantuj¹cy najwy¿sz¹ jakoœæ us³ug analitycznych.
W pracowni funkcjonuje laboratoryjny system informatyczny zintegrowany z systemem
informatycznym w gabinetach lekarskich. Dziêki temu istniej mo¿liwoœæ natychmiastowego
podgl¹dania wyników przez lekarzy w gabinetach oraz zobaczenie historii wyników.
Dziêki wysoko wykwalifikowanej kadrze i
wyposa¿eniu, pracownia uzyska³a wpis do rejestru Ministerstwa Zdrowia jako laboratorium, w którym mo¿na odbywaæ sta¿e specjalistyczne z zakresu analityki ogólnej.

Oferta badañ
W pracowni wykonywane s¹ badania podstawowe z zakresu biochemii i hematologii, koagulologii, analityki ogólnej oraz
badania specjalistyczne z zakresu autoimmunologii i immunochemii, hormony, czynniki chorób zakaŸnych, alergeny, witaminy,
poziom leków. Lista badañ jest stale aktualizowana i poszerzana w zale¿noœci od
potrzeb pacjentów.
By wyjœæ naprzeciw oczekiwaniom pacjentów zmodernizowane zosta³y: poczekalnia
oraz punkt poboru materia³u do badañ, co
zwiêkszy³o komfor t pacjentów. Pobór materia³u u dzieci i niemowl¹t prowadzony jest
do godz. 14-stej. W godzinach pracy pracowni dostêpny jest diagnosta laborator yjny s³u¿¹cy fachow¹ informacj¹ dotycz¹c¹
oferowanych badañ.
Zapraszamy wszystkich do korzystania z
szerokiej gamy us³ug diagnostycznych w Zespole Przychodni Specjalistycznych.
W kolejnych biuletynach bêdziemy charakteryzowaæ pozosta³e pracownie diagnostyczne funkcjonuj¹ce w naszej przychodni.

LEKARZE PRZYJMUJ¥CY PRYWATNIE W ZPS SP. Z O.O.
lekarz
poradnia
dzieñ i godziny przyjêæ
UL. MARII SK£ODOWSKIEJ CURIE 1
Dorota Sak-Rusek
Alergologiczna
czwartek 11.30-12.30
Tadeusz Chrzan
Chirurgii Ogólnej
pi¹tek 19.10-20.00
Jacek Marczyñski
Chirurgii Ogólnej
wtorek 19.00-19.30
Andrzej Martyna
Chirurgii Ogólnej
pi¹tek 14.00-15.00
Dariusz Noskowicz
Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej
wtorek 14.05-15.05
Jacek Rybczyk
Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej
pi¹tek 14.35-15.05
S³awomir Ulanecki
Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej
poniedzia³ek 13.00-14.00
Marek Morawski
Chirurgii Stomatologicznej
pi¹tek 13.00-14.00
Jolanta Kowalczewska
Chirurgii Stomatologicznej
œroda 13.00-14.00
Lidia Jantas
Dermatologiczna
wtorek 14.40-15.20
Ma³gorzata Koœciuszko
Dermatologiczna
pi¹tek 11.00-12.00
Jacek Pêkalski
Endokrynologiczna
poniedzia³ek 18.00-20.00
Andrzej Kotniewicz
Gastroenterologiczna
wtorek 13.00 - 13.30, pi¹tek 7.30-8.00
Krzysztof Kapusta
Kardiologiczna
wtorek 20.00-21.00
Jacek Kawecki
Leczenia Bólu
œroda 15.20-16.00
Stanis³awa Zabawa-Ho³yœ
Nefrologiczna
pi¹tek od 15.00
Krzysztof Siudziñski
Neurologiczna
wtorek 11.00-11.30
Beata Mikosz
Okulistyczna
œroda 14.00-15.00
Stefania Banach
Otorynolaryngologiczna
wtorek 12.15-13.00
UL. MOSTOWA 6
Irena Rajtar
Chorób P³uc
poniedzia³ek 17.00-18.00
Krzysztof Janusz
Chorób ZakaŸnych
poniedzia³ek 15.00-17.00
Karolina Gliksman
Psychologiczna Dzieci
œroda 14.35-15.35
Krzysztof Dec
Zdrowia Psychicznego
wtorek 17.00-19.00
Zabiegi rehabilitacyjne
poniedzia³ek-pi¹tek 18.00-19.00
Badania diagnostyczne m.in.: Analityka, RTG, USG, EMG, Densytometria,
EEG, EKG, Próba wysi³kowa, Spirometria, OTC, Pachymetria
poniedzia³ek-pi¹tek
Szczegó³owe informacje tel. 14 63 10 290 poniedzia³ek-pi¹tek 6.30-20.00 oraz www.zps.tarnow.pl
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Badanie krwi - jak
siê przygotowaæ?
By wynik badañ z krwi by³ w pe³ni wiarygodny, niezbêdne jest przestrzeganie przez pacjenta kilku podstawowych zasad. Zaniechanie prawid³owego przygotowania siê do oddania krwi mo¿e skutkowaæ zafa³szowaniem
wyników.
Jakie to zasady?
Po pierwsze, krew pobierana jest rano,
po nocnym wypoczynku. Zatem pacjent nie
powinien byæ po nieprzespanej nocy, czy te¿
forsownym wysi³ku fizyczny,
Po drugie, pacjent powinien byæ na czczo.
Ostatni posi³ek mo¿na zjeœæ 12 godzin przed
pobraniem krwi.
Po trzecie, dieta powinna byæ taka, jak zwykle, tzn. ani nie mo¿na siê g³odziæ, ani objadaæ.
Po czwarte, kobiety nie oddaj¹ krwi w trakcie miesi¹czki.
Po pi¹te, nie pobiera siê krwi w trakcie
leczenia lub stosowania leków, w tym witamin, które mog¹ wp³yn¹æ na poziom badanego sk³adnika. W tej sprawie nale¿y przed
badaniem krwi skonsultowaæ siê ze swoim
lekarzem.

By wynik by³
wiarygodny…
Podobnie, jak do badania krwi, przygotowaæ trzeba siê do badania moczu. I tutaj
niezbêdne jest zachowanie kilku podstawowych zasad. Oto one.
Przed pobraniem moczu pacjent powinien:
* obmyæ narz¹dy moczowo-p³ciowe wod¹ z
myd³em
* w czasie oddawania moczu pierwsz¹ porcjê moczu nale¿y odrzuciæ
* œrodkow¹ porcjê moczu zebraæ do jednorazowego pojemnika (dostêpny w aptekach);
wlot pojemnika powinien byæ na tyle szeroki, by umo¿liwiæ pobranie bezpoœrednio do
pojemnika bez przelewania moczu; jeœli przelanie moczu z pojemnika do pojemnika jest
konieczne, to wczeœniej mocz nale¿y dok³adnie wymieszaæ
* ostatni¹ porcjê moczu nale¿y odrzuciæ
Do badania mocz nale¿y pozyskaæ:
* z pierwszej porannej mikcji
* po nocnym wypoczynku
* na czczo
* przy zachowaniu dotychczasowej diety
* przed leczeniem lub po odstawieniu leków, o ile nie zaburza to procesu terapeutycznego – w porozumieniu z lekarzem
Mocz nale¿y dostarczyæ w ci¹gu od dwóch do
czterech godzin od pobrania. Iloœæ potrzebna do badania to od 50 do 200 mililitrów.
Pojemnik z moczem nale¿y podpisaæ pe³nym
imieniem i nazwiskiem.
Mocz ma³ych dzieci zebraæ nale¿y do specjalnych woreczków, które dostêpne s¹ w aptekach, podobnie, jak pojemniki dla doros³ych.
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Rozszerzeniem diagnostyki OCT s¹ zdjêcia
dna oka, kolorowe i bezczerwienne, które
pozwalaj¹ na zobrazowanie struktury oka i
ujawniaj¹ wszelkie zmiany patologiczne.
Aparat pozwala równie¿ na w pe³ni zautomatyzowan¹ topografiê tarczy nerwu wzrokowego, porównanie gruboœci RNFL z baz¹ normatywn¹ oraz pe³n¹ analizê trendu. Ponadto
umo¿liwia wykonanie analizy zespo³u komórek zwojowych i analizê k¹ta przes¹czania. To
badania jaskry.
Po zastosowaniu specjalnej przystawki do
przedniej czêœci oka obserwuje siê, fotografuje i nagrywa przedni¹ czêœæ oka. A wbudowany aparat cyfrowy robi zdjêcia zarówno przedniej czêœci, jak i dna oka.
Skanowanie przedniego odcinka oka umo¿liwia obrazowanie – w po³¹czeniu z fotografi¹
kolorow¹ i obrazowaniem 3D OCT – i analizê
rogówki przedniego odcinka oka. Oprócz pe³nej topografii gruboœci rogówki mo¿na wykonaæ topografiê krzywizny rogówki.
Co ciekawe, za dotkniêciem palca, urz¹dzenie automatycznie bada prawe i lewe oko jednoczeœnie wykonuj¹c skanowanie OCT i kolorowe zdjêcia dna oka.

Badanie OCT wykorzystywane jest we wczesnej diagnostyce schorzeñ takich jak jaskra,
zwyrodnienie plamki (AMD), otwór w plamce,
obrzêk plamki, zmiany cukrzycowe w siatkówce oka oraz nowotwory oka. Schorzenia te
mog¹ prowadziæ do utraty wzroku, st¹d tak
istotna jest ich precyzyjna diagnostyka.
Badanie OCT jest badaniem nieinwazyjnym,
nie wymagaj¹cym specjalnego przygotowania
i mo¿e byæ wielokrotnie powtarzane.
Koherentny Tomograf Optyczny udostêpniony bêdzie równie¿ dla pacjentów komercyjnych,
którzy bêd¹ chcieli wykonaæ badanie OCT lub
Pachymetriê odp³atnie. Koszt takiego badania to odpowiednio 100 z³ i 40 z³.

Smacznie i zdrowo

Grillowany kurczak
i salsa orzechowa
Tak¹ oto wykwintn¹ piersi¹ z kurczaka zachwyci³em siê w jednej z tarnowskich restauracji, gdzie bawi³em podczas II Wielkich Tarnowskich Dionizji. By³a soczysta, lekko grillowana, podana z sa³at¹ z czerwonej fasolki
i z sals¹ orzechow¹. Natychmiast pomkn¹³em do szefa kuchni po przepis. Oto i on.
Potrzebny jest filet z piersi kurczaka, jêdrna cukinia, ma³a cebula, sa³ata, czerwona
papryka, puszka czerwonej fasoli, pó³ szklanki orzechów w³oskich, oliwa z oliwek, z¹bek
czosnku, cytryna, tymianek, sól i pieprz. Sk³adniki: spoko!
Teraz mo¿na podwin¹æ rêkawy i zabraæ siê
do roboty. Pierœ z kurczaka krojê w plastry,
doprawiam œwie¿o zmielonym pieprzem prosto z m³ynka, rozgniecionym czosnkiem oraz
starannie roztartym w palcach suszonym tymiankiem. Pierœ marynujê kilka godzin. Potem
kurczaka grillujê na patelnia grillowej lub grillu
elektryczny. Wystarczy chwila, pierœ nie mo¿e
zeschn¹æ, ma mieæ soczystoœæ, a jednoczeœnie
ten charakterystyczny grillowy posmak.
Komponujê sa³atkê. Rwê drobno sa³atê,
cebulê krojê w wiórka, paprykê w kostkê, cukiniê w cienkie plastry zostawiaj¹c jeden d³ugi plaster w ca³oœci. Odcedzon¹ fasolkê mieszam z cebul¹, papryk¹, sa³at¹ i cukini¹. Doprawiam. Owijam w plaster cukinii. Wygl¹da
to, jak ma³a studzienka.
Jeszcze orzechowa salsa, clou dania. Drobno siekam orzechy i dodajê do dok³adnie wymieszanej oliwy z sokiem z cytryny. Delikat-

nie doprawiam gruboziarnist¹ sol¹ morsk¹ i
grubo zmielonym pieprzem.
Na talerz uk³adam studzienkê z plastra
cukinii obejmuj¹c¹ sa³atê. Obok k³adê kilka
plastrów kurczaka. Obok gêsta smuga salsy
orzechowej. Wielbiciele czosnku mog¹ dodaæ
drug¹ smugê z gêstego jogurtu wymieszanego z z¹bkiem czosnku. I to wszystko…
Do dania proponujê znakomicie podkreœlaj¹cy smak, rzeœki, mineralny rumuñski riesling
Maiastru.
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