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Zmiany na czas remontu

Przeprowadzka na Mostową
Ruszyła modernizacja budynku
Zespołu Przychodni Specjalistycznych przy ul. Marii Skłodowskiej Curie w Tarnowie.
W związku z inwestycją niezbędne są przeprowadzki. Przychodnia
opracowała koncepcję funkcjonowania w warunkach remontu w
taki sposób, aby do minimum
ograniczyć uciążliwości związane z prowadzeniem robót.
Warto uzbroić się w cierpliwość,
bo dzięki modernizacji pacjenci
przyjmowani będą w znacznie
lepszych warunkach niż dotąd.

puls przychodni

Projekt modernizacji wymagał likwidacji pochylni od strony głównego wejścia

Zmiany
w endokrynologii
dziecięcej
Oferta usług komercyjnych ZPS poszerzyła się o kolejnego specjalistę, tym razem z zakresu endokrynologii dziecięcej.
Świadczeń w tym zakresie udziela dr n.
med. Dorota Roztoczyńska, specjalista
pediatrii i endokrynologii. Doktor Roztoczyńska przyjmuje w piątki od godz.
14.00. Zapisy prowadzone są pod nr tel.
14 63 10 274.
Natomiast od stycznia w Poradni Endokrynologicznej Dzieci nie będzie już
przyjmowała lek. Józefa Panek. Poradnię
Endokrynologii Dzieci, świadczącą usługi w ramach NFZ, przejmie lek. Elżbieta
Rucka, która dodatkowo będzie też realizowała świadczenia na rzecz dorosłych.

od ul. M. Skłodowskiej-Curie. Na okres
remontu wejście dla osób niepełnosprawnych (pochylnia) znajduje się od strony
parkingu na terenie szpitala (wejście od
ortopedii). Rejestracja ogólna z dotychczasowych pomieszczeń została przeniesiona do pomieszczeń zajmowanych dotychczas przez poradnię Chirurgii Ogólnej i
Ortopedię (także na parterze).
Oprócz tego część poradni i pracowni
zmieniła lokalizację i mieści się w budynku ZPS przy ul. Mostowej 6 w Tarnowie.
W szczegółach wygląda to następująco:
• Poradnia Chirurgii Ogólnej i Poradnia
Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej – rejestracja w budynku D na parterze albo
pod numerami telefonów 14 63 10 240/
14 63 10 284.
• Pracownia RTG: zdjęcia są wykonywane
od poniedziałku do piątku w godz. 7-18.

• Pracownia EMG – budynek D, parter
(obok Kriokomory)
• Pracownia Logopedyczna – budynek C
gabinet 78
• Rejestracja do RTG, densytometrii i EMG:
czynna w godz. 7.00 – 17.30
• Pracownia densytometrii – czynna jest
od poniedziałku do piątku w godz. 10.00
– 15.00
Zespół Przychodni Specjalistycznych przypomina również, że RTG pantomograficzne
i punktowe zębowe znajduje się w budynku
Zespołu Przychodni Specjalistycznych przy
ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 1 na I piętrze
w gabinecie 114. Godziny wykonywania badań: poniedziałek (8.00-18.00), wtorek i
środa (godz. 8.00-15.25), czwartek (10.0017.25), piątek (8.00-13.00). Godzina rejestracji ostatniego pacjenta w danym dniu – 20
minut przed końcem pracy pracowni. (łj)

Szczepiono przeciw
pneumokokom
Zespół Przychodni Specjalistycznych
zakończył szczepienia przeciw pneumokokom w ramach projektu pod nazwą
„Program zdrowotny dotyczący profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Małopolsce.” Ze szczepionek skorzystały dzieci
urodzone w latach 2012 – 2015, zapisane do lekarza pierwszego kontaktu w ZPS,
zameldowane w Tarnowie i nie uczęszczające do żłobków. Program był współfinansowany przez Województwo Małopolskie i Gminę Miasta Tarnowa.
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Rok zdrowotnych
prezentów dla pacjentów
Sześć akcji, prawie 50
godzin do dyspozycji
pacjentów, ponad 1000
różnorakich świadczeń
medycznych udzielonych
za darmo – to najkrótsze
podsumowanie akcji „Rok
prezentów dla naszych
pacjentów”, którą Zespół
Przychodni Specjalistycznych zorganizował dla
pacjentów przy współpracy z Gemini Park. – Jubileusz piętnastolecia naszej
działalności postanowiliśmy uczcić, oferując
pacjentom nasze usługi
nieodpłatnie – podkreślał
Artur Asztabski, prezes
zarządu ZPS sp. z o.o.
Propozycja, by tradycyjne
oficjalne jubileuszowe uroczystości adresowane z reguły do
wąskiej grupy zaproszonych
gości zastąpić cyklem darmowych badań i porad dla pacjentów, trafiła w zapotrzebowanie mieszkańców. Lekarzespecjaliści począwszy od
czerwca przez sześć weekendów w kolejnych miesiącach
dyżurowali w Gemini Park,
dzieląc się swoją wiedzą za

darmo. Pacjenci korzystali z
badań diagnostycznych wykonywanych przez pielęgniarki
ZPS, a zaraz potem, niemal „od
ręki” mogli zaprezentować je
lekarzom, którzy stawiali
wstępną diagnozę. Niezależnie
od tego, czy wykonywano
EKG, spirometrię, testy alergologiczne, ocenę znamion, pomiary cukru i ciśnienia bądź po
prostu udzielano porad,
wszystko odbywało się w jednym miejscu bez oczekiwania
w kolejce.
Zainteresowanie było uzależnione od charakteru badań,
ale liczne grupy osób ustawia-

jące się do specjalistów nie należały do rzadkości. Zarówno
pielęgniarki jak i lekarze niejednokrotnie przez cztery godziny, czyli przez cały czas trwania akcji pracowali non stop. Z
dobrym skutkiem. Dzięki nim
wiele osób dowiedziało się o
ukrytych dolegliwościach. –
Dotychczas nie zdawałam sobie sprawy, że moje dziecko
ma wrodzoną wadę serce.
Dzięki tej akcji zaczniemy regularne leczenie – mówiła jedna z mam, która skorzystała z
porady kardiologa. Spora grupa osób dowiedziała się, że
cierpi na alergię, a wiele innych

Helena Chłopecka, starsza pielęgniarka w Zespole Przychodni Specjalistycznych w Tarnowie
Większość osób, które skorzystały z darmowej spirometrii miało od 20 do 45
lat. Aczkolwiek jeden z panów skończył 71 lat i bardzo dobrze wypadł w badaniu. Trzeba przyznać, że obecnie ludzie zaniedbują profilaktykę, chociaż podstawowe badanie można wykonać nawet w ośrodkach zdrowia.
Lek. med. Jacek Kawecki, kierownik oddziału leczenia jednego dnia ZPS
w Tarnowie oraz specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
Niestety, wstydzimy się ćwiczyć i udajemy, że potrafimy udzielać pierwszej pomocy. Istnieje przekonanie o tym, że w każdym zdarzeniu trzeba poczekać na
zespół ratowników medycznych. Jesteśmy pasywni i oczekujemy na działania ze
strony ratowników, lekarzy czy pielęgniarek. Tym samym tracimy bezcenne minuty, najważniejsze dla ratowania życia. Naprawdę warto poznać zasady udzielania pierwszej pomocy. Któregoś dnia to nasi bliscy mogą potrzebować natychmiastowego ratunku…
Lek. med. Agnieszka Wojtasik – Spyra, specjalista kardiologii i chorób wewnętrznych w Zespole Przychodni Specjalistycznych w Tarnowie
Dzięki bezpłatnemu badaniu EKG zdiagnozowaliśmy kilka przypadków arytmii
serca, szmery serca u jednego z dzieci oraz dwie choroby wieńcowe, z czego
jedna wymagała natychmiastowego leczenia. Podczas rozmów z pacjentami starałam się im uświadomić, jak wielki i negatywny wpływ na serce mają nadwaga,
używki czy niewłaściwa dieta. Pamiętajmy: ruch to zdrowie.
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przekonało się, że znamiona
na skórze warto poddać szczegółowym badaniom, by uniknąć poważniejszego schorzenia. Wiele osób po badaniach
wychodziło z uśmiechem na
twarzy. Badając się po raz pierwszy np. pod kątem schorzeń kardiologicznych, pacjenci wychodzili z przekonaniem, że wszystko jest w porządku. Inni mieli
powody do zadowolenia, poznając zasady zdrowej diety.
Dzięki akcji „Rok prezentów
dla naszych pacjentów” udało
się również pokonać bariery,
które wciąż istnieją w kwestii
nauki udzielania pierwszej pomocy. Dzieci w różnym wieku
wręcz garnęły się do pokazów,

Rok prezentów dla
naszych pacjentów
w liczbach
• 800: ponad tyle osób
skorzystało z bezpłatnych
badań czy porad specjalistów ZPS w Gemini Park
Tarnów.
• 237: w sumie aż tyle
osób sprawdziło, czy nie
zagraża im cukrzyca.
• 100: u mniej więcej tylu
osób testy alergologiczne
wykazały uczulenie na
pyłki traw.
• 40: tyle procent badanych skorzystało po raz
pierwszy z EKG, dzięki
akcji ZPS w Gemini Park
Tarnów.

dając pozytywny przykład dorosłym. Mali ratownicy pokazali, że pierwszą pomoc można bardzo łatwo opanować.
– Poszczególne czynności są
bardzo proste i może wykonywać je każdy, co doskonale
udowodniły dzieciaki. Nie trzeba posiadać specjalnych umiejętności czy kwalifikacji. Wystarczy chcieć – zaznacza lek.
med. Jacek Kawecki z Zespołu
Przychodni Specjalistycznych
w Tarnowie.
Obok porad lekarskich i badan diagnostycznych akcji towarzyszyła także informacyjna
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kampania, dotycząca działalności ZPS. O niecodziennej
ofercie informowały media, a
pracownice przychodni wyposażone w materiały prezentujące szeroką ofertę ZPS zachęcały odwiedzających galerię do
korzystania z usług, a dla najmłodszych miały gadżety przychodni. Szczególnym powodzeniem dzieci cieszyły się baloniki z logiem ZPS. Z kolei na
Facebooku na profilu przychodni oraz Gemini Park Tarnów przeprowadzano konkursy z atrakcyjnymi nagrodami,
wśród których były m.in. serie
zabiegów w kriokomorze. Rywalizacja była zacięta i niejednokrotnie o zwycięstwie decydowały minuty. W Nowym
Roku również warto śledzić
naszą stronę na wspomnianym
portalu społecznościowym –
niespodzianek nie zabraknie.
(łj)

Lek. med. Renata Burnagiel, specjalista chorób wewnętrznych, diabetologii w Zespole Przychodni Specjalistycznych w Tarnowie
Część z badanych otrzymało zalecenie wykonania poszerzonej diagnostyki. Tego
typu akcje są bardzo potrzebne, ponieważ bardzo wielu Polaków nie zdaje sobie sprawy z choroby. Z odpowiednio wcześnie wykrytą cukrzycą można normalnie żyć. Niezwykle istotne jest również rzetelne podejście do leczenia.
Lek. med. Katarzyna Primowicz – Niczyporuk, specjalista alergologii, chorób wewnętrznych w Zespole Przychodni Specjalistycznych w Tarnowie
Przede wszystkim przychodziły do mnie mamy, pytając o skazy alergiczne czy
prosząc o porady dotyczące żywienia dzieci mających problemy alergiczne. Co
ciekawe miałam też okazję porozmawiać z panią stomatolog, którą serdecznie
pozdrawiam. Stomatolog zwracała uwagę, że stosuje leczenie kanałowe już nawet u 3-latków. Potrzebna jest zmiana nawyków żywieniowych.
Lek. med. Beata Bzdulska-Doskocz z poradni dermatologicznej ZPS.
Liczna grupa przebadanych po raz pierwszy dowiedziała się o zmianach chorobowych. Wiele osób zostało skierowanych do dalszych konsultacji bądź odesłanych do konsultacji chirurgicznej. To obrazuje, że tego typu akcje mają sens, są
potrzebne i powinny owocować także nawykiem badania się oraz chronienia
skóry przed słońcem, zwłaszcza u ludzi ze zmianami skórnymi. Warto kontrolować swoje znamiona.

wizyta domowa

Co warto wiedzieæ
o „grypie” ¿o³adkowej
,

Lek. med. Andrzej
Kotniewicz
specjalista chorób wewnętrznych w Poradni Lekarza
Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zespole Przychodni
Specjalistycznych w Tarnowie

Grypa żołądkowa jest grypą
tylko w potocznym nazewnictwie, ponieważ przyczyną
schorzenia są rotawirusy, a nie
wirus grypy. Okres wylęgania
rotawirusów wynosi od 1 do 3

dni. Wirus wnika do organizmu poprzez układ pokarmowy, przez co często dolegliwość tą nazywamy „schorzeniem brudnych rąk”. Aczkolwiek przy dużym natężeniu
rotawirusów w otaczającym
nas środowisku, pomimo zachowania elementarnych zasad higieny, może dojść do zachorowania. Tak zwana grypa
żołądkowa często doskwiera
dzieciom. Trudno bowiem
upilnować malucha przed zjedzeniem czegoś mimo brudnych rąk.
W efekcie infekcji, chory odczuwa zmęczenie, ogólne rozbicie, bóle brzucha, nudności,
wymioty, ma podwyższoną
temperaturę. W jelicie cienkim
następuje rozłączanie się ele-

mentów wirusa, zachodzi działanie destrukcyjne. A przez
uszkodzone komórki jelitowe
następuje utrata wody, elektrolitów, czego efektem jest
biegunka.
Objawy „grypy żołądkowej”
utrudniają przyjmowane leki,
dlatego leczenie musi być
kompleksowe, niwelujące
przyczynę. Ważne, aby wyrównywać niedobory elektrolitowe, czyli płyny. Z kolei leki
przeciwwymiotne ułatwiają
nawodnienie i podawanie tabletek.
Należy także pamiętać o zbilansowanej i lekkostrawnej
diecie oraz zabezpieczeniu
energetycznym i białkowym
organizmu. Warto konsultować z lekarzem przebieg cho-

roby, zwłaszcza w przypadku
małych dzieci, u których istnieje spore ryzyko szybkiego odwodnienia.
Kiedy wrócić do szkoły czy
pracy po chorobie? Istnieje
możliwość zarażania innych
przez ok. tydzień, wobec tego
unikajmy kontaktu z ludźmi na
tyle, ile to jest możliwe.
Stosunkowo częste tego
typu problemy zdrowotne
mogą świadczyć o dużym natężeniu rotawirusów w miejscu, gdzie przebywamy oraz o
osłabionej odporności, co należy skontrolować chociażby
wykonując morfologię krwi.
Pewne nieprawidłowości
mogą wskazać przyczynę lub
kierunek dalszej, pogłębionej
diagnostyki.
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Taneczna pasja doktor
Juszczyk-Gontaszewskiej
Pracująca w Zespole Przychodni Specjalistycznych w Tarnowie dr n. med.
Marzena Juszczyk-Gontaszewska podąża przez życie także tanecznym krokiem. W niedzielę wraz z małżonkiem
Wojciechem Gontaszewskim uczestniczyła w Ogólnopolskim Festiwalu Tańca Towarzyskiego eMiKa 2015 o Puchar
Dyrektora Pałacu Młodzieży. Występy
na parkiecie przyniosły sukcesy: zwycięstwo w kategorii Senior 2 w tańcach
standardowych i drugie miejsce w latynoamerykańskich.
Para nr 121 pojawiła się w hali Gumniska na długo przed występami. Nic dziwnego, ponieważ na godzinę przed startem odbywa się tzw. próba parkietu. Następnie tancerze zmieniają stroje na oficjalne i rozpoczyna się prezentacja. Pań-

znajdź nas na facebooku

stwo Gontaszewscy reprezentowali tarnowską szkołę eMiKa.
Warto wspomnieć, że dr n. med. Marzena Juszczyk-Gontaszewska tańczy od
czterech lat. – Najpierw tańczyła nasza
córka, a my jeździliśmy z nią na turnieje.
Teraz jest odwrotnie – tłumaczy. Co ciekawe, mąż, czyli partner również na parkiecie, wcześniej w ogóle nie tańczył i na
początku nie sądził, że po pewnym czasie
para będzie występować w turniejach. –
Chciał mi udowodnić, że to się nie uda.
Jest zgoła odwrotnie, a mąż dał się pochłonąć wspólnej pasji – dodaje doktor
Juszczyk-Gontaszewska.
Pozamedyczna pasja przynosi oderwanie od pracy i życia codziennego. Doktor
Juszczyk-Gontaszewska stara się zarażać
tą aktywnością ruchową także pacjentów.

Tyle badań stężenia cholesterolu
wykonano w Pracowni Diagnostyki
Laboratoryjnej Zespołu Przychodni
Specjalistycznych w Tarnowie w
2015 roku. Przypominamy, że cholesterol jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania organizmu i
wywodzi się ze źródeł pokarmowych,
a także biosyntezy „de novo”. Potoczna nazwa cholesterol pochodzi
od kompleksów białkowo – lipidowych: o niskiej gęstości (tzw. zły cholesterol LDL) i o wysokiej gęstości
(„dobry” cholesterol HDL). Specjaliści podkreślają, że oznaczenie cholesterolu jest bardzo istotne w profilaktyce chorób układu sercowo – naczyniowego. Za przykład mogą posłużyć: choroba wieńcowa, zawał
serca, udar mózgu, miażdżyca zarostowa kończyn dolnych. W wyniku
badania cholesterolu podana jest
jego wartość liczbowa oraz normy
wraz z ich źródłem (ESC/EAS 2011).
Zachęcamy do regularnego sprawdzania stężenia swojego cholesterolu.

(łj)

i na www.zps.tarnow.pl

za parawanem
Joanna Piotrowska
Stanowisko pracy/funkcja: Kierownik Przychodni Stomatologicznej
Kwalifikacje: Specjalista paradontologii, lekarz stomatologii zachowawczej
W dzieciństwie marzyłam….
O podróżach do egzotycznych miejsc
takich jak: Indie, Nepal, Wenezuela.
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pracą. Spełnienie pewnego odsetka marzeń.

Najważniejszy dzień w życiu
To dzień narodzin moich dzieci.

Najbardziej irytuje mnie…
Niesłowność, nierzetelność, mijanie się
z prawdą.

Najlepszy sposób wypoczynku
Polecam aktywność: bieganie, pływanie,
zimą - narty, ale również dobra lektura.

Mam słabość do…
Wielu rzeczy, do których ma słabość
większość kobiet.

Największy sukces życiowy
W miarę dobre zdrowie połączone z
życiem rodzinnym i satysfakcjonującą

Moja praca to dla mnie…
Z jednej strony konieczność, a z drugiej
źródło ogromnej satysfakcji.

