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Rozmowa z Arturem Asztabskim, prezesem zarządu
Zespołu Przychodni Specjalistycznych w Tarnowie

puls przychodni

Szybsza diagnoza

Nowi lekarze
O kolejne dwie osoby zwiększyła się obsada lekarzy w Zespole Przychodni Specjalistycznych w Tarnowie. W poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej przyjmuje już lek.
Katarzyna Primowicz-Niczyporuk, która jest
specjalistą alergologii i chorób wewnętrznych. Pracę w Poradni Zdrowia Psychicznego i Oddziale Dziennym Psychiatrii Ogólnej
rozpoczęła natomiast lek. Ines Szczepańska,
która jest w trakcie specjalizacji z psychiatrii.

Tysiące pacjentów
W listopadzie z usług Zespołu Przychodni
Specjalistycznych w Tarnowie skorzystało
ponad 20 000 pacjentów, którzy przyjmowani byli zarówno w ramach świadczeń refundowanych przez Narodowy Fundusz
Zdrowia jak i prywatnie. Ogromna na pierwszy rzut oka liczba, jak na realia przychodni,
nie jest wcale tak duża. Zwykle w ostatnich
miesiącach roku liczba pacjentów spada ze
względu na wyczerpane limity przyjęć określane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Więcej czasu
dla logopedy
Z usług poradni logopedycznej w ZPS w
Tarnowie skorzystało w listopadzie blisko
160 osób. Na tle ogólnej liczby pacjentów
(patrz: wyżej) liczba ta może wydawać się
niewielka. Analizując statystyki trzeba jednak pamiętać, że limit czasu na porady logopedyczne należy do największych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami logopeda ma na poradę przeciętnie 45 minut,
podczas gdy np. ortopeda, kardiolog i wielu innych specjalistów powinien przeznaczyć na poradę 15-20 minut. Na spadkową
tendencję w przypadku porad logopedycznych w ZPS wpływa także fakt, że coraz
więcej logopedów znajduje zatrudnienia w
szkołach.

- Od nowego roku wejdą w życie rewolucyjne zmiany w świadczeniu usług
zdrowotnych. Pacjenci mają się cieszyć
czy raczej obawiać?
- Mówimy o dwóch zasadniczych zmianach. Pierwsza to pakiet onkologiczny,
druga kryje się za hasłem „pacjent pierwszorazowy”. Obie mają rozwiązać problem odległych terminów i przyspieszyć
proces leczenia w tych przypadkach, które
wymagają możliwie szybkiej reakcji. Co
do zasady powodów do niepokoju na
pewno nie ma, bo wszyscy mamy dość
kolejek, a każdy pacjent, w szczególności
pacjent onkologiczny, oczekuje pomocy
teraz, a nie za rok lub dwa.
- Jak w praktyce będzie wyglądała realizacja pakietu onkologicznego i obsługa
pacjentów pierwszorazowych w Zespole Przychodni Specjalistycznych w Tarnowie?
- Zarówno pacjent onkologiczny jak
i pierwszorazowy trafi u nas do koordynatora medycznego. Funkcję tę pełnić
będą pielęgniarki pracujące na dwie zmiany po to, by ciągle były dostępne dla pacjentów. Ich gabinet będzie na drugim
piętrze.
Koordynatorki umówią pacjentów na wizytę u specjalisty, zarezerwują termin badań diagnostycznych, powiadomią o kolejnej wizycie lub kolejnym badaniu. Ich
zadaniem będzie pilnowanie kalendarza
w ten sposób, by przewidywane terminy zostały dotrzymane. Finałem będzie
wstępna diagnoza, po której zapadnie
decyzja czy pacjent zostanie u nas do
dalszej pogłębionej diagnostyki czy też
zostanie odesłany do ośrodka dysponującego większymi możliwościami diagnostycznymi.
- Dotychczas słyszeliśmy o bardzo odległych terminach wizyt u lekarzy-specjalistów. Jak to możliwe, że w ramach pakietu onkologicznego i dla pacjentów
pierwszorazowych pojawią się wolne
terminy?
- O nowych zasadach mówiło się od dawna i my się do tego przygotowywaliśmy
z odpowiednim wyprzedzeniem. Już
wcześniej zarezerwowaliśmy część terminów dla pakietu onkologicznego, a także dla pacjentów z dodatkowymi uprawnieniami wynikającymi z ustawy oraz dla

pacjentów kierowanych do nas ze szpitalnych oddziałów ratunkowych.
- Istnieje niebezpieczeństwo niedotrzymania terminu?
- Nie bierzemy tego pod uwagę. Zdecydowaliśmy się realizować pakiet onkologiczny, chcąc oferować pacjentom
kompleksowy zakres świadczeń. Decydujemy się na to w przeświadczeniu, że
możemy to zrobić na dobrym poziomie.
- Dziękuję za rozmowę

ZPS w Tarnowie od stycznia 2015
roku realizować będzie pakiet onkologiczny. Zgodnie z nowymi zasadami na dokonanie wstępnej diagnostyki onkologicznej przychodnia będzie miała 35 dni, przy czym termin
ten liczony jest od dnia zapisania się
na listę oczekujących. Uzyskanie porady początkowej powinno nastąpić
najdalej w ciągu 14 dni. Diagnostyka pogłębiona powinna rozpocząć
się w ciągu 7 dni, a łącznie nie może
przekroczyć 28 dni. Ponadto świadczenia pierwszorazowe realizowane
będą według nowych zasad, zgodnie z którymi diagnostyka i ustalenie planu leczenia powinno nastąpić w ciągu 42 dni. Pacjentem pierwszorazowym jest osoba, która w danym zakresie świadczeń nie korzystała z porad lekarskich w ciągu
ostatnich 730 dni.
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Fizjoterapia
na najwyższym
poziomie
Rośnie liczba pacjentów działu fizjoterapii
uruchomionego przed kilkoma miesiącami
w Zespole Przychodni Specjalistycznych w
Tarnowie przy ul. Mostowej 6. W ciągu niespełna
pół roku wykonano tu ponad 5,5 tys. zabiegów,
z których korzysta coraz więcej nowych
pacjentów. O coraz większym zainteresowaniu
decyduje wyjątkowy charakter oferty
(kriokomora ogólnoustrojowa), wysoko
wykwalifikowana kadra i nowoczesny sprzęt
gwarantujący dobre i szybkie efekty.

Ćwiczenia z wykorzystaniem mastera (urządzenie na zdjęciu) pozwalają zwiększyć zakres
ruchu. Stosuje się je m.in. przy chorobach
stawów biodrowych i kolanowych.

Komórka rozpoczęła działalność w marcu tego roku.
Mimo że do dyspozycji ma najwyższej klasy sprzęt potrzebny do fizykoterapii, to początki nie należały do łatwych. –
Na lokalnym rynku jest wiele
pracowni rehabilitacyjnych i z
nową ofertą przebić się jest
trudno – wyjaśnia Artur Asztabski, prezes ZPS w Tarnowie.
Ryzyko związane z zakupem

wysokiej klasy sprzętu takiego
jak lasery, aparaty do terapii
ultradźwiękami czy zestawy
stosowane w magnetoterapii
oraz kosztami specjalistycznych kursów dla pracowników,
okazało się opłacalne. Zainteresowanych ofertą przybywa z
miesiąca na miesiąc. Obok pacjentów z Tarnowa pojawiają
się także pacjenci z okolic miasta, którzy dowiadują się o pla-

wizyta domowa

Gdy dokucza ból krzy¿a

Joanna Markucka
specjalista rehabilitacji
manualnej
Jednym z najczęstszych
problemów, z jakimi zgłaszają się pacjenci do gabinetu rehabilitacji, jest ból krzyża. W większości przypadków
jest to efekt zaburzeń funkcjonalnych, wynikający z przyjmowania nieprawidłowej postawy ciała w ciągu dnia.
Przykładowo, ból pojawi się,
gdy długo siedzimy za biurkiem, jeździmy samochodem, a

2

nawet wtedy, gdy stoimy, bardziej obciążając jedną stronę.
Podobnie jest z siedzeniem z
nogą założoną na nogę, gdyż
powoduje to wykrzywianie
miednicy. Większość z nas podczas chodzenia czy stania przyjmuje postawę zgarbioną z
głową w dół. To wszystko powoduje, że dochodzi do zmian
w obrębie kości krzyżowej i całego kręgosłupa, zwłaszcza odcinka lędźwiowego, co prowadzi do nieprawidłowego napięcia mięśni. Jeden organizm
radzi sobie z tym lepiej, inny gorzej. Wcześniej czy później pojawi się ból. Na początku wynika on tylko i wyłącznie z przeciążenia tkanek. Problemu
można uniknąć, ale trzeba zacząć o siebie dbać.
Najprostsza profilaktyka to
unikanie pozycji zgięciowych.
Ważna jest dobra organizacja
miejsca pracy. Siedząc przed
komputerem kolana powinniśmy mieć poniżej bioder, mo-

nitor należy ustawić nieco powyżej linii oczu na wprost siebie, a klawiaturę warto położyć wyraźnie przed sobą. Dzięki temu kręgosłup w trakcie
pracy będzie możliwie prosty.
Przy podnoszeniu rzeczy z podłogi warto naśladować dzieci,
które sięgając po zabawki kucają, a nie schylają się. Oglądając telewizję połóżmy się na
brzuchu, a nie na plecach z poduszką pod głową, bo to wymusza zgięcie kręgosłupa na
odcinku szyjnym. Przy praniu
ręcznym lepiej położyć miskę
na pralce, a nie w wannie, by
unikać długotrwałego schylania się. Podobnie przy myciu
głowy nie należy „wisieć” z
głową w dół nad wanną czy
miską. Pomożemy sobie ustawiając taboret pod prysznicem
i myjąc głowę na siedząco.
Przy gotowaniu lepiej kroić
produkty, mając je wyraźnie
przed sobą, a najbardziej odpowiednią postawą przy czyta-

niu książek na łóżku jest ułożenie się na brzuchu.
Na początku nie będzie wygodnie, ale nie wolno się zrażać. Z czasem ta nowa, pozwalająca wyprostować kręgosłup
pozycja, przy wykonywaniu codziennych czynności nie będzie
sprawiać kłopotu.
Nie zapomnijmy przy tym o
codziennej gimnastyce. Nie musimy od razu biegać do klubu
fitness. Wiele możemy zrobić
sami. Pomocne będą wszelkie
ćwiczenia rozciągające, szybki
marsz, bieganie czy pływanie, a
w trakcie pracy i przed snem
warto robić po kilka tak zwanych przeprostów czyli wygięć
kręgosłupa do tyłu.
Nawet przy bardziej dokuczliwych dolegliwościach
nie musimy od razu szukać lekarstw. Zanim sięgniemy po
medykamenty warto skorzystać z terapii manualnej. Jest
nie tylko skuteczna, ale także
bezbolesna.

zdroweżycie, październik - grudzień 2014

Stolik do terapii manualnej służy do ćwiczeń
przywracających sprawność nadgarstka.

Prywatne zabiegi
rehabilitacyjne
Pracownia przy ul. Mostowej
6 w Tarnowie świadczy usługi od poniedziałku do piątku: od g. 7.30 do 12.00 i od
g. 18.00 do 19.00
informacja i rejestracja:
730 474 955

Cennik usług
Fizykoterapia
krioterapia miejscowa ... 6 zł
laseroterapia -punktowa .. 5 zł
magnetronik .................. 4 zł
terapuls ......................... 5 zł
ultradźwięki ................... 5 zł
ultrafonoforeza ............. 5 zł
lampa sollux .................. 5 zł
cówce przy ul. Mostowej od
innych pacjentów.

As atutowy
Niedawno otwarty dział robi
dobre wrażenie już na pierwszy
rzut oka. Dla pacjentów przygotowano tu wygodnie i estetycznie urządzone gabinety, z których każdy wyposażony jest w
nowoczesny sprzęt. Asem atutowym działu fizykoterapii jest
jedyna w Tarnowie kriokomora
ogólnoustrojowa, polegająca na
umieszczeniu osoby w komorze
kriogenicznej, w której temperatura wynosi od – 100 do – 160
stopni Celsjusza, na okres od 1,5
do 3 minut. Korzystać z niej
mogą zarówno chorzy jak i
zdrowi. Zabieg jest pomocny
przy zmianach zwyrodnieniowych stawów i po urazach, a u
ludzi zdrowych np. u sportowców poprawia wydolność organizmu.

dzeniami stosowanymi w fizykoterapii. Przykładowo najnowszej generacji laser wielkiej
mocy ma wzmożone działanie
przeciwbólowe, efekt leczenia
jest znacznie szybszy, a dawka promieniowania jest dokładnie dostosowana do jednostki chorobowej.

Wprawne ręce
rehabilitanta
Szczególnie dobrą sławę zyskują świadczone tu zabiegi z
zakresu rehabilitacji manualnej
w kontekście leczenia bólu
związanego z zaburzeniami
narządów ruchu. Trafiają tu
często pacjenci uskarżający się,
na przykład, na ból kręgosłupa lub bóle stawów. Dotychczas najczęściej radzili sobie
zażywając leki, ale często było
to tylko krótkotrwałe rozwiązanie, bo ból powracał. Po za-

biegach rehabilitacyjnych w
większości przypadków problem udawało się rozwiązać
raz na zawsze.
Postawienie diagnozy następuje poprzez manualne, szczegółowe badanie kręgosłupa.
Ręce wprawnego , dysponującego wysokimi kwalifikacjami
rehabilitanta potrafią w ciągu
godziny ocenić stan wiązadeł,
przepony, ustawienie miednicy czy stan poszczególnych
kręgów. W zależności od diagnozy pacjent powinien poddać się krótszej lub dłuższej
serii zabiegów rehabilitacyjnych. Przy założeniu stosowania się do wszystkich zaleceń
rezultat najczęściej jest taki, że
pacjent nie musi już więcej korzystać z usług pracowni, co
jest dla rehabilitanta najlepszą
rekomendacją.

Wysokiej jakości sprzęt
W sali gimnastycznej do dyspozycji pacjentów są różnego
rodzaju urządzenia do kinezyterapii. Są rowery umożliwiające poprawę ruchomości stawów biodrowych, kolanowych
czy skokowych, a także
wzmocnienie siły mięśniowej.
Przy chorobach stawów biodrowych i kolanowych w celu
zwiększenia zakresu ruchu
aplikowane są ćwiczenia na
masterze. Stolik do terapii
manualnej pozwala wykonywać ćwiczenia przywracające
pełną sprawność i zakres ruchu
w stawie nadgarstkowym po
przebytym urazie.
Pracownia dysponuje ponadto najwyższej klasy urzą-

(z)

galwanizacja .................. 4 zł
jonoforeza ..................... 5 zł
prądy diadynamiczne .... 5 zł
prądy interferencyjne .... 4 zł
prądy Kotz`a ................. 4 zł
prady Träberta ............... 4 zł
prądy Tens ..................... 4 zł
elektrostymulacja .......... 5 zł
Kinezyterapia
Ćwiczenia czynne w odciążeniu
/odciążeniu z oporem/wspomagane ........ 10 zł/15 minut
Ćwiczenia bierne ......... 15 zł
Ćwiczenia czynno-bierne
..................... 10 zł/15 minut
Ćwiczenia czynne wolne
..................... 10 zł/15 minut
Ćwiczenia specjalne (np. np.
McKenzie, Ackermann) ... 10 zł
PNF (metoda neurofizjologiczna) ......................... 15 zł
Masaż
Masaż ............ 1 zł/1 minuta
Drenaż limfatyczny ..... 1 zł/1
minuta
Hydroterapia
Masaż podwodny całkowity
30 zł/częściowy - 20 zł
Kąpiel wirowa kończyny górne/dolne ...................... 10 zł
Inne formy
Krioterapia ogólnoustrojowa w komorze kriogenicznej ............. 35 zł/1 zabieg

Popularny rower pozwala poprawić ruchomość stawów.

Kinesiology Taping mały
/duży ................... 15 zł/25 zł
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zdrowe liczby
Podziel
się opinią 73 000 zł
Jeżeli mają Państwo uwagi,
co do funkcjonowania naszej
przychodni, zarówno pozytywne
jak i krytyczne, to zapraszamy do
podzielenia się z nami swoją
opinią. Chętnie dowiemy się,
co według Państwa działa
dobrze, a co budzi wątpliwości.
Uwagi prosimy kierować na nasz
adres mailowy:
sekretariat@zps.tarnow.pl
Każda sugestia będzie
poddawana analizie. Możliwie
szybko będziemy także
odpowiadać na Państwa opinie,
przesyłając je na wskazany adres
mailowy.
znajdź nas na facebooku
i na www.zps.tarnow.pl

kosztował nowy aparat EEG służący do diagnostyki pracy mózgu. Nowoczesne urządzenie służy do diagnostyki czynności biometrycznej mózgu i jest stosowane głównie w diagnostyce i monitorowaniu leczenia padaczki. Ponadto badanie EEG wykonywane jest przy bólach głowy oraz po urazach głowy. - Czas
jego trwania to mniej więcej pół godziny, w niektórych wypadkach wykonywane jest we śnie i wówczas trwa około godziny. W jego trakcie pacjent musi być
zrelaksowany, spokojny – tłumaczy starsza pielęgniarka Ewa Kowalczyk dodając, że to dopiero pierwszy etap. Później zapis wykonany przez aparat EEG jest
szczegółowo analizowany i opisywany przez lekarzy neurologów, posiadających
wymagane kwalifikacje. W ZPS w Tarnowie pracuje czterech lekarzy dysponujących odpowiednimi uprawieniami. Ich praca to podstawa dalszego leczenia.
Ze względu na specyfikę badania i jego długość konieczna jest wcześniejsza
rejestracja. Obok badań w ramach świadczeń finansowanych przez Narodowy
Fundusz Zdrowia i wykonywanych na podstawie skierowania głównie od
neurologa lub psychiatry, przychodnia wykonuje
także badania odpłatne.

Starsza pielęgniarka Ewa
Kowalczyk w
trakcie badania.

za parawanem

Irena Rajtar
stanowisko pracy/funkcja: kierownik Zespo³u Poradni Specjalistycznych
w Tarnowie, starszy asystent
kwalifikacje: absolwentka Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, lekarz
chorób wewnêtrznych, specjalista chorób p³uc, ukoñczy³a studia z prawa
medycznego

W dzieciństwie marzyłam….
… żeby zostać lekarzem. Naprawdę. Mój tata miał z tym
duży problem, bo musiał jeździć po całej Polsce, żeby mi
kupić strzykawki, którymi się
bawiłam. Mama ciągle suszyła miśki pluszowe, którym
nieustannie dawałam zastrzyki z wodą. Skąd się to
wzięło, dokładnie nie wiem,
bo tradycji rodzinnych nie
było.
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Najważniejszy dzień w
życiu
To były dwa najważniejsze
dni: jeden, gdy urodziło się
pierwsze dziecko, a drugi,
gdy urodziło się drugie dziecko. Ważniejszych dni nie potrafię sobie wyobrazić.
Największy sukces życiowy
Prywatnie to spełnienie marzeń
z dzieciństwa czyli fakt, że zostałam lekarzem. Zawodowo to
skuteczna walka o utrzymanie
oddziału pulmonologii. Sukcesem było też sprawowanie
funkcji ordynatora oddziału, a
nade wszystko to, że udało się
zyskać popularność wśród pacjentów.

Najlepszy sposób wypoczynku
Książki, rower, narty i słońce.
Książki pochłaniam. Mam taki
nawyk, że po rozpoczęciu książki muszę przeczytać kilka ostatnich kartek, żeby wiedzieć jak
się kończy. Znajomi mówią, że
to bez sensu, ale ja nie mogę
wytrzymać. Rower traktuję jako
sposób na rozładowanie stresu. Przychodzę do domu, przebieram się i wskakuje na rower.
Od razu muszę porządnie depnąć i zmęczyć się. To pozwala
wyrzucić złą energię.
Najbardziej irytuje mnie…
… bezmyślność i pieniactwo, z
którym mam ciągle do czynienia.

Mam słabość do…
…słodyczy i książek. Gdy
wchodzę do sklepu, to zawsze
muszę wyjść z czymś słodkim
i z czymś do czytania. Szczególnie uzależniona jestem od
pączków od Kudelskiego.
Moja jednorazowa dawka to
cztery sztuki.
Moja praca to dla mnie…
… mój drugi dom. Codziennie wyjeżdżam z domu, gdzie
mam prywatne życie, do
domu, w którym mam swoich pacjentów. Uwielbiam
swoją pracę, kocham ją. Chociaż mam też funkcje administracyjne, to jednak najbardziej lubię leczyć ludzi.

