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Piłkarze
w kriokomorze

Piłkarze Termaliki Bruk-Bet Nieciecza,
drużyny, która awansowała w tym se-
zonie do ekstraklasy piłkarskiej, swoją
formę fizyczną budowali także w… Ze-
spole Przychodni Specjalistycznych w
Tarnowie. Podobnie jak w latach po-
przednich również w tym sezonie pro-
filaktycznie korzystali z możliwości re-
generacji organizmu w kriokomorze
znajdującej się przy ul. Mostowej. Są-
dząc po wynikach uzyskiwanych na bo-
isku, wyszło im to na dobre.

Wyższe
kwalifikacje

Lekarze Zespołu Przychodni Specja-
listycznych systematycznie podnoszą
kwalifikacje. W ostatnim czasie spe-
cjalizację z psychiatrii na Katedrze Psy-
chiatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie uzyskała lek. Ines Szcze-
pańska. Doktor Szczepańska pracuje
zarówno w Przychodni Zdrowia Psy-
chicznego, jak i na Oddziale Dziennym
Psychiatrycznym Ogólnym przy ul.
Mostowej 6 w Tarnowie.

– Moja kariera zawodowa połączy-
ła się z ZPS-em już wtedy, gdy rozpo-
częłam studia z psychoterapii. Z od-
działem dziennym współpracuję od
2007 roku. Wówczas pracowałam w
placówce jako lekarz na wolontaria-
cie. Cenna jest dla mnie wieloletnia
współpraca z ZPS, gdyż pozwoliła mi
zdobyć doświadczenie zarówno w za-
wodzie psychiatry jak i psychoterapeu-
ty. Cieszę się, iż obecnie znalazłam się
w strukturach oddziału i przychodni
mogąc kontynuować współpracę –
podkreśla lek. Ines Szczepańska.

Wzmocniona
urologia

Powiększyła się kadra medyczna po-
radni urologicznej naszej przychodni.
Pacjenci mogą teraz liczyć na porady
lek. med. Anny Malis, która jest w
trakcie specjalizacji z urologii. Na tym
nie koniec zmian. W poradni logope-
dycznej przy ul. Marii Skłodowskiej –
Curie w Tarnowie rozpoczęła pracę
mgr Anna Kieć, która dotychczas po-
magała najmłodszym pacjentom w
poradni logopedycznej Zespołu Spe-
cjalistycznych Poradni Dziecięcych
przy ul. Mostowej w Tarnowie.
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Jeszcze w tym roku powinna
rozpocząć się modernizacja
budynku Zespołu Przychodni
Specjalistycznych w Tarnowie
przy ul. Marii Skłodowskiej –
Curie. – Projekt jest już na
ukończeniu – mówi Artur Asz-
tabski, prezes ZPS.

Planowane zmiany obejmą moderniza-
cję ciągów komunikacyjnych, rejestracji,
a w wyniku modernizacji do dyspozycji
lekarzy będzie 16 nowych gabinetów.
Dzisiaj zdarza się, że pomieszczeń dla le-
karzy brakuje.  – W razie wydłużenia go-
dzin przyjmowania przez jednego lekarza
bywa, że kolejny lekarz musi chwilę po-
czekać, aż zwolni się gabinet – tłumaczy
prezes Asztabski.

Poprawią się także warunki dla chirur-
gii jednego dnia, która zyska nowe po-
mieszczenie. Wybudowana zostanie sala
operacyjna z zapleczem dostosowanym
do aktualnych wymogów. Będą łóżka dla
pacjentów po zabiegu. Ponadto zamiast
analogowego rentgena pojawi się rent-
gen cyfrowy.

Modernizacja
przychodni

Efektem modernizacji będzie poprawa
komfortu pracy lekarzy, a pacjenci będą
przyjmowani w znacznie lepszych warun-
kach niż dotąd. Główne wejście usytuowa-
ne będzie na poziomie chodnika. Zlikwi-
dowany zostanie podjazd, co z pewno-
ścią będzie wygodniejsze dla osób niepeł-
nosprawnych. Szatnia i bufet, znajdujące
się obecnie w piwnicy, zostaną przenie-
sione na parter.
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„Rok prezentów dla naszych pacjentów” to akcja ZPS zor-
ganizowana na jubileusz 15-lecia. Zamiast tradycyjnej gali
dla wybranych, co miesiąc, w Gemini Park Tarnów na spe-
cjalnym stanowisku w galerii, lekarze i pielęgniarki ZPS
będą za darmo udzielać specjalistycznych porad. Skorzystać
będzie można także z różnych badań diagnostycznych.
Szczegółowe informacje w ZPS, na plakatach, na stronie
www przychodni i jej profilu na FB, a także na plakatach
w Gemini Park. Pierwsze akcje, które odbywały się w ostat-
ni weekend maja oraz 12-13 czerwca, przyciągnęły tłumy.
Z testów alergologicznych, spirometrii, porad dermatolo-
gicznych skorzystało grubo ponad 300 osób.

Jubileusz 15-lecia
istnienia obchodził
12 czerwca Zespół
Przychodni Specjali-
stycznych w Tarnowie.
Z tej okazji przychodnia
oferuje pacjentom cykl
darmowych badań
w ramach akcji „Rok
prezentów dla naszych
pacjentów”. – Co
miesiąc w Gemini Park
Tarnów będzie można
korzystać z porad
lekarskich i badań
diagnostycznych – pod-
kreśla Artur Asztabski,
prezes ZPS.

Kilkanaście lat okazało się
wystarczającym okresem, by
przychodnia przeszła rady-
kalną zmianę. Dziś pacjenci
są przyjmowani w dwóch lo-
kalizacjach – przy ul. Skło-
dowskiej-Curie i przy ul. Mo-
stowej. W chwili rozpoczyna-
nia działalności w 2000 roku
ZPS miał swoje gabinety w
sześciu różnych częściach
miasta. W ciągu kilkunastu
lat wyremontowano wnętrza
budynków, gabinety wypo-

Jubileuszowe prezenty dla pacjentów

Przychodnia ma 15 lat!
sażono w wysokiej klasy
sprzęt medyczny, a zakres
świadczonych usług jest co-
raz szerszy. Dzisiaj niektóre
świadczenia ZPS oferuje jako
jedyna przychodnia w mie-
ście.

W 2000 roku wydzielenie
Zespołu Przychodni Specjali-
stycznych ze struktur „stare-
go” szpitala miało być m.in.
receptą na objęcie świadcze-
niami medycznymi większej
liczby pacjentów. Formalnie
przychodnia rozpoczęła dzia-

łalność 12 czerwca 2000 r.
wraz z wpisaniem ZPS do re-
jestru samodzielnych pu-
blicznych zakładów opieki
zdrowotnej. Funkcję dyrekto-
ra powierzono lek. med. Ar-
turowi Asztabskiemu, który
do dziś kieruje przychodnią.

Kilka lokalizacji
Początki nie należały do

łatwych. Gabinety znajdo-
wały się w sześciu lokaliza-
cjach (przy ulicach: Skło-
dowskiej-Curie, Mościckie-

go, Brodzińskiego, Chyszow-
skiej, Granicznej, Starodą-
browskiej), co bywało kłopo-
tliwe dla pacjentów. W 2003
roku nastąpiło przejęcie bu-
dynku przy ul. Mostowej 6,
w którym dzisiaj znajdują się
m.in.: oddział psychiatrycz-
ny ogólny, ośrodek rehabili-
tacji dziennej, przychodnia
zdrowia psychicznego, ze-
spół specjalistycznych po-
radni dziecięcych oraz krio-
komora ogólnoustrojowa.
Tę ostatnią oficjalnie otwar-
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często, lecz małymi łykami.
Lepiej unikać napojów gazo-
wanych, osobiście proponuję
rezygnować z soków, ponie-
waż bywa, że powodują dole-
gliwości żołądkowe, skutkują-
ce dodatkowym odwodnie-
niem. W przypadku kołatania
serca trzeba uzupełnić wodę o
odpowiednie pokłady magne-
zu, potasu.

Dodam, że u dzieci odwod-
nienie objawia się m.in. mniej-
szym apetytem czy chęcią spo-
żywania płynów, słabnącą ak-
tywnością – dziecko sprawia
wrażenie podsypiającego. Z
uwagi na małą powierzchnię
skóry musimy także uważać
na poparzenia słoneczne.

Niezależnie od wieku, każ-
dy poparzony przez słońce
powinien unikać jego pro-
mieni przynajmniej przez
następną dobę.

powodu pocenia. Nie zaszko-
dzi też założyć jakieś nakrycie
głowy oraz skorzystać z kremu
z filtrem. Miłośnicy opalania
powinni pamiętać, że długo-
trwałe przebywanie na ostrym
słońcu sprzyja nowotworom
skóry.

Oparzenia skóry to nie jest
jedyny symptom niekorzystne-
go wpływu upału na orga-
nizm. Sygnałów ostrzegaw-
czych należy się dopatrywać
również wtedy, gdy po przej-
ściu pewnego dystansu odczu-
wamy zmęczenie, zadyszkę czy
kurcze mięśni. Czasami poja-
wiają się: kołatanie serca, za-
wroty głowy, wysuszenie ślu-
zówki jamy ustnej, mroczki
przed oczami. To alarm sy-
gnalizujący, że najwyższa
pora na odpoczynek w chłod-
nym zakamarku i regenerację
sił.  Należy uzupełniać płyny

kim polecam, aby wszelkie
wyjścia z domu planować na
wczesne godziny poranne albo
późniejszą porę, gdy żar „nie
leje” się z nieba. Stanowczo
odradzam spacery w okolicach
południa, starsi z uwagi na
słabszą tolerancję wysiłku
szybciej ulegają zmęczeniu, co
czasami skutkuje także nie-
równym rytmem serca, czego
nie można lekceważyć.

Po drugie, zawsze powta-
rzam – pijmy spore ilości pły-
nów. Absolutnym minimum
są 2 litry na dobę. Uwaga,
wbrew pozorom, dzieci mają
bardzo duże zapotrzebowanie
na płyny. Maluszek ważący
ok. 10 kg powinien wypić ok.
jednego litra na dobę. Wybie-
rając się na spacer weźmy ze
sobą nawet niewielką butelkę
wody, dzięki czemu zaspoko-
imy zwiększone pragnienie z
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Lek. med. Katarzyna
Primowicz-Niczyporuk,
specjalista chorób
wewnętrznych, alergolog

Jak przetrwaæ falê upa³ów

Upały coraz częściej dają się
we znaki nam wszystkim, a
zwłaszcza ludziom w pode-
szłym wieku, dzieciom oraz
osobom ze schorzeniami ukła-
du krążenia. Istnieje kilka spo-
sobów, które pozwolą prze-
trwać gorące dni w niezłym
samopoczuciu. Przede wszyst-

to w 2010 roku na 10-lecie
działalności ZPS i aktualnie
jest to jedyna tego typu ofer-
ta w mieście. Kilkuminutowe
przebywanie w temperaturze
wynoszącej od minus 100 do
minus 160 stopni Celsjusza
zyskuje kolejnych zwolenni-
ków. - Od otwarcia krioko-
mory skorzystały z niej 2432
osoby. Wielu pacjentów sys-
tematycznie korzysta z tej
formy terapii. U ponad 170
osób wykonano od 40 do
100 zabiegów – mówi Eweli-
na Wijas z Sekcji ds. Organi-
zacji, Nadzoru i Rozliczeń
Usług Medycznych w ZPS. Z
dobrodziejstw krioterapii ko-
rzystają wyczynowi sportow-
cy, w tym żużlowcy Unii Tar-
nów oraz piłkarze Termaliki
Bruk-Bet Nieciecza.

Nie musi boleć
Komora kriogeniczna to nie

jedyna oferta ZPS, której w
Tarnowie i okolicy nie posia-
da nikt inny. Tylko w ubie-
głym roku wykonano ponad
200 zabiegów stomatologicz-
nych w znieczuleniu ogólnym
dla pacjentów z orzeczoną
niepełnosprawnością. Z tej
formy leczenia zębów korzy-
stają komercyjnie osoby, któ-
re np. odczuwają paniczny
strach przed dentystami.

Jedynie w ZPS-ie istnieje
możliwość leczenia finanso-

wanego przez NFZ w porad-
ni gastroenterologicznej czy
poradni kardiologicznej dzie-
ci. Unikalny jest również od-
dział dzienny psychiatryczny
ogólny oraz aparat do elek-
tromiografii (EMG – służy do
rozpoznawania chorób mię-
śni i nerwów obwodowych).

Kilka liczb
Poprawę jakości usług

zdają się doceniać pacjenci.
Liczba osób korzystających
ze świadczeń ZPS regularnie
rośnie. Tylko w roku ubie-
głym z usług medycznych
przychodni skorzystało po-
nad 360 tysięcy pacjentów,

co daje wskaźnik średnio 30
tysięcy pacjentów na miesiąc.
Wykonano niemal 1600 za-
biegów chirurgicznych reali-
zowanych w ramach chirur-
gii jednego dnia. Z kolei licz-
ba badań RTG w 2014 r. wy-
niosła blisko 26 tysięcy prób.

(ks)
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za parawanem

Jacek Kawecki
Stanowisko pracy/funkcja: kierownik Oddzia³u Chirurgii Jednego Dnia, lekarz
Poradni Leczenia Bólu

Kwalifikacje: absolwent Akademii Medycznej im. M. Kopernika w Krakowie,
specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

0 zł
kosztuje od 1 czerwca br. pierwsza

godzina parkowania na parkingu przed
budynkiem Zespołu Przychodni Specja-
listycznych przy ul. Marii Skłodowskiej-
Curie oraz przy ulicy Szpitalnej na od-
cinku do ul. Mickiewicza. Taki jest efekt
decyzji Rady Miejskiej, która przyjęła
nowe zasady zaproponowane przez
prezydenta Tarnowa Romana Ciepielę.

Najbardziej irytuje mnie…
Kiedy mówi się „w tym kraju”.
Polska to nasza Ojczyzna i po-
winno się o niej mówić z sza-
cunkiem.  To nasz kraj, a nie
jak niektórzy twierdzą ten kraj.

Mam słabość do…
Pięknych… minerałów i ka-
mieni

Moja praca to dla mnie …
Dzielenie się nadzieją, że
życie ma sens i warto o nie
walczyć.

Największy sukces
życiowy…

Stosowanie w codziennym
życiu zasady, aby nigdy się
nie poddawać. Nigdy się
nie podawać, nie dlatego,
że jutro też jest dzień, ale
dlatego , że jutro może go
nie być.

Najlepszy sposób wypo-
czynku…

Przemierzać polskie i świa-
towe drogi u boku mojej
ukochanej.

karzem i wynaleźć lekarstwo
na zdrowie, ale jednocześnie
miałem nadzieję  zostać pi-
lotem myśliwca oraz kosmo-
nautą i  wyruszyć w podróż
dookoła kosmosu.

Najważniejszy dzień
w życiu…

Sobotnia dyskoteka końca
lat siedemdziesiątych po-
przedniego  wieku w I Li-
ceum Ogólnokształcącym
im. Bartłomieja Nowodwor-
skiego  w Krakowie.

W dzieciństwie marzyłem...
Miałem wiele marzeń, ale
dwa były najważniejsze. Od
dzieciństwa chciałem być le-

zdrowe liczby

densytometru jest całkowicie nieinwazyj-
na, a skanowanie ciała trwa zaledwie 40-
50 sekund. - Do badania nie trzeba się
rozbierać, należy tylko pamiętać o usu-
nięciu metalowych przedmiotów, które
mogą zafałszować wynik – tłumaczy To-
masz Bogusz, który wykonuje densyto-
metrię w ZPS.

Do pracowni, w której pracuje, trafiają
głównie pacjenci z poradni reumatologicz-
nych, ortopedycznych, chirurgicznych.
Rosnącą popularnością cieszą się także
prywatne badania. Wydatek 55 zł lub 90
zł pozwala kompleksowo sprawdzić gę-
stość naszych kości, skanując zarówno
kręgosłup lędźwiowo-krzyżowy, jak i szyj-
kę kości udowej (po 65. roku zaleca się
badania z szyjki z uwagi na duże zmiany
zwyrodnieniowe kręgosłupa).

– Przy okazji warto podkreślić, że bada-
nie jest bardzo bezpieczne, ponieważ
sprzęt emituje minimalną dawkę promie-
niowania, mniejszą niż podczas między-
kontynentalnego lotu samolotem – doda-
je Tomasz Bogusz.

W ocenie specjalistów z pomiaru gę-
stości kości powinny przede wszystkim
skorzystać kobiety po menopauzie, oso-
by w każdym wieku po złamaniu kości,
ludzie, którzy ukończyli 65. rok życia i
narażeni na czynniki ryzyka, którymi są
m.in. występowanie osteoporozy w ro-
dzinie, wątła budowa ciała, nietoleran-
cja mleka, nałogi.

Sporym zainteresowaniem cieszą się
badania densytometryczne w Zespole
Przychodni Specjalistycznych, służące
do pomiaru gęstości minerałów tkanki
kostnej, a co za tym idzie diagnozowa-
nia osteoporozy. Skorzystało z nich już
ponad 14 tysięcy pacjentów. Liczba ta
nie jest zaskakująca o tyle, że aparat
znajdujący się w pracowni przy ul. Mo-
stowej 6 w Tarnowie jest jedynym ta-
kim urządzeniem w mieście.

Do najpopularniejszych badań należą
badania kręgosłupa lędźwiowo-krzyżo-
wego lub szyjki kości udowej. Znacznie
rzadziej pacjenci korzystają z badania
przedramienia. Diagnostyka przy użyciu

znajdź nas na facebooku

i na www.zps.tarnow.pl

Diagnostyka
osteoporozy


