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tak, jak to by³o dotychczas, bêdzie móg³ do-
datkowo prowadziæ dzia³alnoœæ komercyjn¹
poza godzinami, w których obecnie przyjmuje
pacjentów ubezpieczonych w NFZ. – Bêdziemy
jak co roku startowaæ w konkursie i staraæ
siê o podwy¿szenie kontraktu. A dziêki dodat-
kowym œrodkom z dzia³alnoœci komercyjnej
istnieje mo¿liwoœæ podwy¿szenia standardu
œwiadczonych us³ug równie¿ dla pacjentów
przyjmowanych w ramach umowy z NFZ – wyja-
œnia dyrektor Asztabski.

Komercjalizacja umo¿liwi odp³atn¹ wizytê
pacjentom, którzy mog¹ i chc¹ zap³aciæ. Skró-
ci to kolejki do specjalistów, poniewa¿ pacjent
decyduj¹c siê na komercyjn¹ wizytê zwolni
miejsce i termin.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni w ZPS au-
tomatycznie stan¹ siê pracownikami spó³ki z
zachowaniem wszystkich dotychczasowych
praw pracowniczych. Zatrudnienie nie zmniej-
szy siê, bo porad i pracy nie ubêdzie. A ka¿da
mo¿liwoœæ zwiêkszenia przychodów ZPS po-
winna odbiæ siê z korzyœci¹ na pensjach per-
sonelu.

Zasadnicze korzyœci z komercjalizacji bêd¹
dla samej przychodni. Spowoduj¹ jej dalszy
rozwój, uruchomienie nowych rodzajów dzia-
³alnoœci medycznej, nowych przychodni i po-
radni, a tym samym wzbogac¹ ofertê dla pa-
cjentów o takie œwiadczenia, jakich w Tarno-

Zespó³ Przychodni Specjalistycznych
w Tarnowie, jako jedna z trzech
placówek opieki zdrowotnej nale¿¹-
cych do Gminy Miasta Tarnowa,
zostanie skomercjalizowany. Na czym
polega ten proces? Czy niesie z sob¹
jakieœ zagro¿enia? Jakie bêd¹ korzy-
œci dla pacjentów, jakie dla pracowni-
ków, a jakie dla przychodni?

- Pacjenci, a tak¿e pracownicy nie ufaj¹ ko-
mercjalizacji, s¹ pe³ni obaw przed zmianami.
Ale zupe³nie nies³usznie! Komercjalizacja nie
niesie z sob¹ ¿adnych zagro¿eñ. Przeciwnie,
bêdzie z korzyœci¹ przede wszystkim dla pa-
cjentów, ale tak¿e dla naszych pracowników –
zapewnia Artur Asztabski, dyrektor Zespo³u
Przychodni Specjalistycznych.

Na czym polega komercjalizacja? Otó¿ naj-
proœciej mówi¹c na zmianie formy prawnej. ZPS
zostanie spó³k¹ z o.o., ale w dalszym ci¹gu
100 procent udzia³ów nale¿eæ bêdzie do Mia-
sta Tarnowa. A zatem, dok³adnie tak jak do-
tychczas, miasto bêdzie jedynym i wy³¹cznym
w³aœcicielem przychodni.

Skomercjalizowany ZPS, poza œwiadczenia-
mi opieki zdrowotnej w ramach kontraktu z
Narodowym Funduszem Zdrowia, dok³adnie

œmy w stanie wykonywaæ codzienne czynno-
œci. Solidny katar upewnia nas, ¿e to jednak
nie grypa, a oprócz zapasu chusteczek do nosa
najwy¿szy czas pokusiæ siê o inne œrodki za-
radcze w postaci witaminy C, paracetamolu
lub preparatu kwasu acetylosalicylowego,
b¹dŸ innych, ogólnodostêpnych œrodków prze-
ciwbólowych i przeciwgor¹czkowych. Nawet
gor¹ca herbatka z sokiem z malin lub mleko z
czosnkiem wypite po przemarzniêciu mog¹
skutecznie pomóc w szybkim opanowaniu in-
fekcji i do dalszej eskalacji objawów ju¿ nie
dochodzi. Jeœli jednak ju¿ dojdzie, warto po-
œwiêciæ jeden dzieñ na „wygrzanie” choroby i
spêdzenie go pod ko³dr¹. Umo¿liwi to  pe³n¹
mobilizacjê si³ obronnych organizmu w walce
z mikrobiologicznym najeŸdŸc¹, co przy far-

tycz¹cy z³ego samopoczucia spowodowanego
g³ównie gor¹czk¹, bólami kostno-stawowymi,
bólem g³owy, katarem, bólem gard³a i kasz-
lem. Jednak istniej¹ zasadnicze ró¿nice po-
miêdzy przyczynami, objawami, przebiegiem
oraz skutkami zachorowania na grypê, a in-
fekcjê grypopodobn¹ (nazwijmy j¹ dla wygody
przeziêbieniem). Warto zapoznaæ siê z doœæ
³atwymi do rozpoznania ró¿nicami pomiêdzy
obydwoma rodzajami infekcji.

Przeziêbienie i infekcje grypopodobne roz-
wijaj¹ siê powoli, nieraz przez kilka dni, me-
cz¹c drapaniem w gardle, drêcz¹c kichaniem i
pokas³ywaniem. Powoduj¹ je zarówno niektó-
re bakterie, jak i wirusy. Wzrost temperatury
cia³a, jeœli w ogóle nast¹pi, jest niewielki,
zwykle s¹ to stany podgor¹czkowe (do 37,9
st. C). Czujemy siê wprawdzie Ÿle, ale jeste-

Parafrazuj¹c znany utwór z „Kabaretu Star-
szych Panów” na potrzeby medyczne, myœli-
my o przygotowaniu siê na kolejny sezon
powszechnych zachorowañ.  Mówi¹c
„Adios!” nie tylko dzia³kowym pomidorom,
ale i najcieplejszej porze roku szykujemy siê
na jesienny „…melancholii gêsty woal…”.
Woal, który - jak co roku o tej porze -  do-
s³ownie i w przenoœni z³apie za gard³o wiele
osób. Wystarczy, ¿e rozpieszczeni ciep³ym
koñcem lata zbyt lekko ubierzemy siê wy-
chodz¹c rano z domu lub, co gorsza, ubraw-
szy siê zbyt grubo, zgrzejemy siê szybszym
marszem i gwa³townie sch³odzimy œci¹ga-
j¹c pospiesznie sweter…

W potocznym rozumieniu, mówi¹c, ¿e ktoœ
ma grypê mamy na myœli zespó³ objawów do-

wie nie ma, jakich brakuje, i za uzyskaniem
jakich trzeba czêsto jeŸdziæ do odleg³ych, wiêk-
szych oœrodków. Oznaczaæ bêdzie tak¿e inwe-
stycje w budynki, w sprzêt diagnostyczny i
lekarski.

– Jak widaæ, komercjalizacja niesie z sob¹
zasadnicze korzyœci dla wszystkich jej pod-
miotów: pacjentów, pracowników ZPS i samej
przychodni – podsumowuje dyrektor Asztab-
ski.

Komercjalizacja: fakty i mity

Min¹³ sierpieñ, mija wrzesieñ,
znów paŸdziernik i  ta jesieñ…
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makologicznym b¹dŸ homeopatycznym wspar-
ciu pozwoli na szybkie i skuteczne zniszcze-
nie przeciwnika. Trzeba jednak powiedzieæ,
¿e nie wszyscy mamy jednakowo sprawny sys-
tem odpornoœciowy. Osoby w podesz³ym wie-
ku, pacjenci z przewlek³ymi chorobami (zw³asz-
cza dróg oddechowych) mog¹ wymagaæ pomo-
cy lekarskiej nawet przy b³ahych infekcjach.
Jednak wiêkszoœæ z nas ma mo¿liwoœæ pora-
dzenia sobie samemu z przeziêbieniem, któ-
re nie wymaga leczenia antybiotykiem, nie daje
powa¿niejszych powik³añ.

Grypa. Czynnikiem etiologicznym s¹ wiru-
sy, które bardzo czêsto zmieniaj¹ budowê
swej pow³oki (mutuj¹), co utrudnia opracowa-
nie skutecznej szczepionki przeciwko nim.
Do infekcji dochodzi przy bliskim kontakcie z
zara¿on¹ osob¹, która we wczesnej fazie mo¿e
nawet nie wiedzieæ, ¿e zara¿a innych. Dzieje
siê tak na 2-3 dni przed wyst¹pieniem pierw-
szych objawów. Chory jest Ÿród³em wirusów
przez ca³y czas trwania infekcji oraz do kilku
dni po ust¹pieniu burzliwych jej objawów. Za-
s³aniaj¹c usta przy pokas³ywaniu chory cz³o-
wiek dos³ownie „nabiera do rêki” garœæ wiru-
sów, by póŸniej zostawiæ je na klamce lub
barierce, której potem dotknie inna osoba;
ta zaœ, dotykaj¹c jedzenia, przecieraj¹c, b¹dŸ

zas³aniaj¹c d³oni¹ usta umo¿liwia mimowol-
nie wirusom wnikniêcie do naszego organi-
zmu. A te, gdy zdo³aj¹ pokonaæ nasze si³y
obronne, dzia³aj¹ szybko, jak komandosi, rów-
nie brutalnie i skutecznie.

Pocz¹tek choroby jest nag³y, gor¹czka po-
wy¿ej 39 st. C , silne bóle miêœniowo-sta-
wowe i bóle g³owy - po prostu œcinaj¹ z nóg.
Samopoczucie jest wybitnie z³e, ma siê po-
czucie ciê¿kiej choroby. Nie ma najczêœciej
bezpoœredniego zwi¹zku z przemarzniê-
ciem b¹dŸ przegrzaniem, a wydzielina z
nosa nie jest tak obfita jak przy przeziê-
bieniu. Przebieg choroby jest ciê¿ki. Ata-
kowany jest najczêœciej uk³ad oddechowy,
ale infekcja mo¿e mieæ lokalizacjê równie¿
w przewodzie pokarmowym manifestuj¹c
siê nudnoœciami, wymiotami i biegunk¹

przy ca³ej gamie pozosta³ych w/w objawów.
Do le¿enia w ³ó¿ku chorego nie trzeba za-
chêcaæ, bo zwykle stan pacjenta nie pozwa-
la na jakikolwiek wysi³ek.

Stosuje siê objawowe leczenie – jak w przy-
padku przeziêbienia. Stosowanie antybiotyków
nie jest zwykle konieczne. W wybranych przy-
padkach stosuje siê leki przeciwwirusowe. Nie-
którzy pacjenci z rozwiniêt¹ niewydolnoœci¹
oddechow¹ wymagaj¹ leczenia szpitalnego. S¹
to zazwyczaj ludzie z istniej¹cymi ju¿ innymi
powa¿nymi schorzeniami i to w³aœnie g³ównie
w ich grupie odnotowuje siê zgony spowodowa-
ne gryp¹.

W odró¿nieniu od ludzi ¿yj¹cych na pocz¹tku
XX wieku, zdziesi¹tkowanych przez „hiszpan-
kê”, dysponujemy wiedz¹ zdobyt¹ przez na-
ukowców jak siê przed  gryp¹ broniæ. Dysponu-
jemy te¿ powszechnie dostêpnymi œrodkami,
aby móc siê przed infekcj¹ zabezpieczyæ.

Pierwsza i zasadnicza linia obrony to na-
sza odpornoœæ. Nieswoista odpornoœæ ni-
czym mury obronne œredniowiecznych wa-
rowni chroni nas przed wnikniêciem do gro-
du naszego organizmu tatarskiej hordy
mniej lub bardziej pr ymitywnych mikrobów.
Dba³oœæ o swój stan zdrowia (od¿ywianie,
higiena, aktywnoœæ fizyczna, zachowania
prozdrowotne), profilaktyczne za¿ywanie

witamin, unikanie nara¿enia ekspozycji na
wirusa (skupiska potencjalnie chorych), a
w przypadku pierwszych niepokoj¹cych ob-
jawów podjêcie w³aœciwego leczenia, a nie
forsowanie organizmu (funkcjonuj¹ce w spo-
³eczeñstwie pojêcie „przeziêbienia grypy”).
To nieswoiste sposoby unikniêcia choroby
zakaŸnej, nie tylko grypy.

Najlepszym jednak, bo bardzo swoistym
(skierowanym przeciwko konkretnemu mi-
krobowi) sposobem zabezpieczenia jest
szczepionka. Podana we w³aœciwym czasie
osobom, które mog¹ j¹ bezpiecznie przy-
j¹æ stanowi skuteczn¹ broñ w walce z gryp¹.
Nie jest jednak w stanie obroniæ nas przed
nowymi, zmutowanymi wirusami, które po-
wstaj¹ jak wspomniano wy¿ej, na skutek
zmian w budowie ich struktury. Sk³adniki
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Kto powinien
siê zaszczepiæ?
Szczepiæ co roku powinien siê ka¿dy,
u kogo lekarz nie stwierdzi³ przeciw-
wskazañ. Ale szczególnie ze szcze-
pionki skorzystaæ powinni:
• dzieci od 6 miesi¹ca do 18 roku
¿ycia oraz osoby doros³e powy¿ej
50 roku ¿ycia

• osoby cierpi¹ce na choroby
przewlek³e ze szczególnym
uwzglêdnieniem cukrzycy, niewydol-
noœci nerek, chorób w¹troby,
uk³adu kr¹¿enia, o obni¿onej
odpornoœci i z chorobami uk³adu
oddechowego

• osoby przebywaj¹ce w du¿ych
skupiskach (domy dziecka, interna-
ty, domy pomocy spo³ecznej)

• kobiety w 2 lub 3 trymestrze ci¹¿y
• chorzy z zaburzeniami odpornoœci
(AIDS, pacjenci z nowotworami, po
przeszczepach, stosuj¹cy sterydy);

• pracownicy s³u¿by zdrowia, osoby
pracuj¹ce w szko³ach, przedszko-
lach, ¿³obkach.

Czy wiesz, ¿e…
• Istniej¹ typy wirusa o bardzo du¿ej zjadliwoœci. To one by³y przyczyn¹
œmierci ok. 50 milionów ludzi w trakcie trwania I wojny œwiatowej. Pandemia
(zaka¿enie o skali œwiatowej) ta, zwana „hiszpank¹” zabija³a skuteczniej ni¿
dzia³ania wojenne, które wydatnie sprzyja³y (bieda, g³ód, brak higieny i
dostêpu do lekarstw) szerzeniu siê wyj¹tkowo zjadliwego wirusa.
• Epidemie (czyli masowe zaka¿enia na znacznie mniejszym obszarze ni¿
w przypadku pandemii) zdarzaj¹ siê corocznie, jednak tylko niektóre z nich
przynosi³y w drugiej po³owie XX wieku znaczniejsze œmiertelne ¿niwo: grypa
azjatycka, Hongkong, rosyjska.
• Corocznie na œwiecie na grypê zapada ok. 1,5 miliarda ludzi z których na
powik³ania z ni¹ zwi¹zane (zapalenie oskrzeli, zapalenie p³uc, zaostrzenia
niewydolnoœci kr¹¿enia, astmy, przewlek³ej choroby obturacyjnej, zapalenie
miêœnia sercowego, zapalenie mózgu) umiera od 0,5 do 1 miliona osób (jak
podaj¹ szacunkowe dane WHO).
• W niepowik³anych przypadkach dolegliwoœci ustêpuj¹ po ok. 7-10 dniach,
rekonwalescencja trwa co najmniej nastêpny tydzieñ.

szczepionki przygotowywane s¹ z roku na
rok w oparciu o obserwacje jaki typ wirusa
wystêpowa³ najczêœciej i jaki dawa³ najciê¿-
sze objawy, dlatego konieczne jest corocz-
ne szczepienie. Nowe, zmutowane wirusy
stanowi¹ jednak niewielki odsetek wystê-
puj¹cych w œrodowisku, dlatego zawsze
war to siê zaszczepiæ.

To pacjent podejmuje decyzjê czy chce siê
zaszczepiæ, ale tylko lekarz po zebraniu wy-
wiadu i badaniu zadecyduje, czy mo¿e on
szczepionkê bezpiecznie przyj¹æ, wydaje od-
powiednie zaœwiadczenia i kieruje do gabi-
netu zabiegowego. Jest to dzia³anie koniecz-
ne w celu unikniêcia niepotrzebnych powi-
k³añ – nie ka¿dy mo¿e byæ w danym momen-
cie szczepiony, choæ tego rodzaju sytuacje
zdarzaj¹ siê bardzo rzadko. Potem potrzeba
tylko na chwilê zacisn¹æ zêby w zabiegowym…

Szczepionka nie zadzia³a, jeœli do zaka¿e-
nia dojdzie kilka dni po szczepieniu – orga-
nizm potrzebuje trochê czasu, ¿eby siê „na-
uczyæ” rozpoznawania wroga. Dlatego szcze-
piæ siê na grypê jest najlepiej pomiêdzy koñ-
cem sierpnia a pocz¹tkiem listopada. Koszt
szczepionki to ok. 30 PLN. Ale nawet jeœli
trzeba zap³aciæ, to có¿ to jest wobec kosztu
leków (niekoniecznie refundowanych przez
NFZ), nie licz¹c kosztów nieobecnoœci w pra-
cy, czasu na wizytê u lekarza (przy grypie
jednak czasem trzeba odwiedziæ medyka,
choæby po druk ZLA, czyli dawniejsze L-4), czy
te¿ przymusowej absencji na spotkaniach to-
warzyskich, nieraz bardzo kameralnych…

Mariusz Skopek, specjalista medycyny
rodzinnej, lekarz chorób wewnêtrznych
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Bia³y
uœmiech,
zdrowy
uœmiech…
… zapewni w³aœciwa higiena zêbów
i dzi¹se³. Jej efektem s¹ czyste zêby
i ró¿owe dzi¹s³a nie krwawi¹ce podczas
szczotkowania oraz œwie¿y oddech.

Zdrowe zêby to m³ody i zdrowy wygl¹d,
bezproblemowe od¿ywianie siê i mówienie,
podstawa dobrego samopoczucia.

Jak w³aœciwie dbaæ o higienê jamy ust-
nej?
• Regularnie odwiedzaæ stomatologa
• 2 razy dziennie starannie i w³aœciwie

szczotkowaæ zêby oraz codziennie sto-
sowaæ nici dentystyczne

• przestrzegaæ pe³nowartoœciowej diety,
ograniczaæ przek¹ski pomiêdzy posi³ka-
mi

• stosowaæ do higieny jamy ustnej produk-
ty zawieraj¹ce fluor

Nieœwie¿y oddech – halitoza – to praw-
dziwy problem. Jak sobie radziæ? Przede
wszystkim nale¿y wyeliminowaæ maksy-
maln¹ iloœæ kamienia nazêbnego myj¹c
i szczotkuj¹c zêby kilka razy dziennie. Ale
resztki jedzenia, martwe komórki i bakte-
rie, zalegaj¹ tak¿e w przestrzeniach miê-
dzyzêbowych i na jêzyku, a szczególnie na
jego tylnej czêœci. Dlatego podczas codzien-
nej higieny jamy ustnej nale¿y starannie

Próchnica to powa¿ny problem nie
tylko doros³ych, ale przede wszyst-
kim dzieci. Choroba jest najczêstsz¹
przyczyn¹ utraty zêbów mlecznych,
które jako s³abiej zmineralizowane
i maj¹ce cieñsze szkliwo, s¹ bardzo
podatne na próchnicê. Na zêbach
mlecznych próchnica mo¿e siê
pojawiæ tu¿ po ich wyrzniêciu.
Przyczyny choroby to bakterie, cukry,
picie s³odkich napojów zw³aszcza
noc¹, podatnoœæ zêbów i czas. Aby
rozwinê³a siê próchnica, musz¹
wyst¹piæ wszystkie te czynniki.

Próchnica to przewlek³a choroba bakteryj-
na zêba prowadz¹ca do demineralizacji, czyli
utraty wapnia oraz uszkodzenia tkanek, naj-
pierw twardych (szkliwa, zêbiny), potem miêk-
kiej (miazgi). Nieleczona próchnica mo¿e spo-
wodowaæ utratê zêba i doprowadziæ do zaka-
¿enia innych narz¹dów.

U dzieci i m³odzie¿y wystêpuj¹ dwa okresy
rozwoju próchnicy. Pomiêdzy 4-tym a 10-tym
rokiem ¿ycia oraz pomiêdzy 11-stym a 19-
stym. Jedna trzecia dzieci z próchnic¹ zêbów
mlecznych ma j¹ potem w zêbach sta³ych. Z
kolei dzieci ze zdrowymi mleczakami w zdecy-
dowanej wiêkszoœci maj¹ zdrowe zêby sta³e.
Dlatego nale¿y jak najwczeœniej zacz¹æ dbaæ o
zêby ma³ych dzieci. Jak?
• Próchnica jest chorob¹ bakteryjn¹, zakaŸn¹,

przenoszon¹ ze œlin¹. Dlatego nie wolno
oblizywaæ smoczków, ³y¿eczek, etc., które
dziecko wk³ada póŸniej do buzi.

• W trakcie ci¹¿y przysz³a matka powinna
dostarczaæ organizmowi du¿ej liczby sk³ad-
ników mineralnych, g³ównie wapnia, fosfo-
ru, magnezu i fluoru.

• Po ka¿dym karmieniu niemowlêcia nale¿y
przemyæ mu buziê.

Krótko…

Nowi lekarze w ZPS
Zespó³ Przychodni Specjalistycznych w Tar-

nowie ma dwójkê nowych lekarzy. Oboje to
specjaliœci psychiatrii. S¹ to Teresa HOMA –
TARNOWSKA oraz Krzysztof DEC. Przyjmuj¹ w
Poradni Zdrowia Psychicznego przy ulicy Mo-
stowej.

Próchnica u dzieci
• Dziecko nie mo¿e zasn¹æ z butelk¹ w ustach.
• Dzieciom do 10 roku ¿ycia rodzice powinni

pomagaæ w myciu zêbów i uczyæ je staran-
noœci.

• Dziecko powinno szczotkowaæ zêby past¹
z fluorem dwa razy dziennie.

• W diecie dziecka nale¿y ograniczyæ s³ody-
cze (cukier).

• Z dzieckiem powinno siê regularnie odwie-
dzaæ gabinet stomatologiczny w celu kon-
troli uzêbienia i wykonania zabiegów profi-
laktycznych.

Próchnicê, oczywiœcie, nale¿y leczyæ. Stoma-
tolog korzysta z nastêpuj¹cych sposobów:

• Re-mineralizacja, czyli wbudowywanie wap-
nia w uszkodzone szkliwo.

• Impregnacja, czyli usuwanie chorych tka-
nek, a nastêpnie przesycanie œrodkami che-
micznymi o dzia³aniu bakteriobójczym i mi-
neralizuj¹cym.

• Wype³nianie zêba, czyli zast¹pienie uszko-
dzonych tkanek specjalnymi materia³ami
plastycznymi.

• Leczenie kana³owe, czyli usuniêcie chorej
miazgi i  wype³nienie komory oraz kana³u
odpowiednim materia³em.

• Ekstrakcja, czyli usuniêcie zêba.
• Protetyka, czyli uzupe³nienie utraconych

zêbów.

Czy wiesz, ¿e…
W Polsce próchnica zêbów u dzieci
stanowi powa¿ny problem. Czê-
stoœæ wystêpowania próchnicy
roœnie wraz z wiekiem dziecka
i obejmuje: 35-50% dzieci w wieku
dwóch i trzech lat; 56-60% trzy-
i czterolatków; w populacji dzieci
w wieku 6-7 lat dochodzi do a¿ 90-
100% przypadków próchnicy.

czyœciæ jêzyk, najlepiej specjaln¹ skro-
baczk¹ do jêzyka. W nawyk wejœæ powinno
tak¿e u¿ywanie nici dentystycznych oraz
stosowanie p³ukanek.

Równie wa¿na jak higiena zêbów, prze-
strzeni miêdzyzêbowych i jêzyka jest hi-
giena dzi¹se³. Jej zaniedbanie grozi m.in.
paradontoz¹, chorob¹ skutkuj¹c¹ rusza-
niem siê i wypadaniem zêbów.

Pamiêtaj, ¿e:
- szczoteczka do zêbów powinna
byæ wymieniana co trzy miesi¹ce
- nale¿y stosowaæ pastê do zêbów
odpowiednio do wieku
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Seria bezp³atnych badañ dermatolo-
gicznych w ZPS

Profilaktyka
raka skóry
67 przebadanych osób. Osiem ze
stwierdzonymi zmianami nadaj¹cymi
siê do usuniêcia. U jednego pacjenta
stwierdzono zmianê nowotworow¹.
Takie s¹ efekty wrzeœniowej akcji
profilaktyki raka skóry prowadzonej
w Zespole Przychodni Specjalistycz-
nych w Tarnowie.

Ze wzglêdu na ogromne zainteresowanie
pacjentów bezp³atnymi badaniami derma-
tologicznymi, ZPS przeprowadzi³ je w dwóch
terminach, a nie jak pierwotnie zak³adano
– w jednym.

Badanie dermatoskopowe pozwala na
ewentualne wykrycie czerniaka, wyj¹tkowo
groŸnego i z³oœliwego nowotworu. Podczas
akcji dermatolodzy wykonywali badania
polegaj¹ce na szczegó³owym ogl¹dniêciu
pod powiêkszeniem, za pomoc¹ dermato-
skopu, znamion barwnikowych, ich kszta³-
tu, barwy i symetr ycznoœci. Podejrzane
zmiany kwalifikowali do usuniêcia.

Badanie znamion szczególnie wa¿ne jest
po wakacjach, kiedy skóra nara¿ona by³a,
œwiadomie lub nie, na intensywn¹ ekspo-
zycjê s³oneczn¹. – Zdaniem lekarzy akcja
by³a potrzebna tak¿e z uwagi na ograni-
czon¹ wiedzê pacjentów na temat czernia-
ka i zagro¿eñ spowodowanych nadmiern¹
ekspozycj¹ cia³a na s³oñcu. Spe³ni³a wiêc
cel edukacyjny – podsumowuje Ar tur Asz-
tabski, dyrektor ZPS.

Czy spodziewa³ siê Pan przed sezonem,
¿e zdobêdziecie tytu³ Mistrza Polski?

Nie myœla³em o tym zbyt du¿o. Jednak im
bli¿ej by³o koñca sezonu, tym bardziej wie-
rzy³em, ¿e bêdzie to mo¿liwe. I daliœmy
radê! Jestem bardzo szczêœliwy, bo spe³-
ni³o siê jedno z moich marzeñ.

Gdzie tkwi³o Ÿród³o tak dobrej Pana jaz-
dy, nie tylko w ostatnim meczu, ale w prze-
kroju ca³ego sezonu?

Na pewno bardzo dobrze przepracowana
zima. Poza tym odpowiednie przygotowa-
nie i podejœcie psychiczne do ka¿dego
meczu. Do tego dobrze przygotowany
sprzêt. I odrobina szczêœcia, które za-
wsze jest potrzebne. Gdy te wszystkie
elementy razem zagra³y, przysz³y wyniki.

Uda³o siê unikn¹æ powa¿niejszych kontu-
zji?

Tak. W³aœciwie jedyne k³opoty, to drobne
obtarcia kolan czy ud, ale to nie mia³o
¿adnego wp³ywu na jazdê. Nie wykluczy³o
mnie to z ¿adnych zawodów, ani trenin-
gu. By³em dobrze przygotowany kondy-
cyjnie i fizycznie. W Zespole Przychodni
Specjalistycznych w zimie du¿o korzysta-
³em z æwiczeñ ogólnorozwojowych i z krio-
komory.

Jakie plany?
Teraz chwila odpoczynku, bo jestem bar-
dzo wyczerpany, sezon wymaga³ ogrom-

ZPS opiekunem medycznym Jakuba JAMROGA

Z³oty Jakub

Jakub Jamróg, tarnowianin, ¿u¿lowiec, za-
wodnik Azoty Tauron Tarnów, aktualny dru-
¿ynowy Mistrz Polski.

nego wysi³ku. Bardzo bym chcia³ zostaæ
w Tarnowie. Mam nadziejê, ¿e bêd¹ mnie
tu chcieæ…


