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puls przychodni

biuletyn Zespołu Przychodni Specjalistycznych Sp. z o.o. w Tarnowie
nr 18, kwiecień - czerwiec 2016

Współpraca
na emeryturze
Po 42 latach pracy na emeryturę
przeszła pielęgniarka Wiesława Niemczura, która z Zespołem Przychodni
Specjalistycznych w Tarnowie związana była od momentu utworzenia tej
spółki. Nie oznacza to jednak, że rozstała się z pacjentami.
Pracodawca zaproponował doświadczonej pielęgniarce kontynuowanie współpracy z przychodnią. W
efekcie od 1 czerwca Wiesława Niemczura w dalszym ciągu jest do dyspozycji pacjentów. Pracę zawodową rozpoczęła w 1974 roku jako salowa w
obecnym Szpitalu im. Szczeklika w
Tarnowie. Potem w 1980 roku trafiła
na oddział chirurgii, a od 1996 roku
pracowała w przychodni Reumatologicznej. Po utworzeniu ZPS sp. z o.o.
swoją wiedzą i umiejętnościami dzieliła się jako pracownik gabinetu zabiegowego, obsługującego pacjentów poradni: reumatologicznej, leczenia bólu, neurologicznej, rehabilitacyjnej i lekarza podstawowej opieki
zdrowotnej.

Kriokomora
w nagrodę
Joanna Markucka i Marcin Pawula, rehabilitanci Zespołu Przychodni Specjalistycznych w Tarnowie
zapewnili opiekę fizjoterapeutyczną
uczestnikom wyścigu rowerowego
Pucharu Polski MTB XCO. Zawody
odbyły się na trasie Siedliska-Lubaszowa. Na starcie stawiło się ponad
200 zawodników z całego kraju
walczących również o Puchar Burmistrza Tuchowa oraz o kwalifikacje do Mistrzostw Świata. Opieka
specjalistów ZPS obejmowała
masaż, krioterapię, kinesiotaping
oraz poradę fizjoterapeutyczną.
Zespół Przychodni Specjalistycznych ufundował ponadto nagrodę
dla najlepszej zawodniczki i najlepszego zawodnika z Tarnowa w postaci kuponu uprawniającego do
skorzystania z pięciu zabiegów w
kriokomorze ogólnoustrojowej.

Bezpłatne
porady i badania
Około 200 dzieci zostało przebadanych podczas czerwcowej
akcji Zespołu Przychodni Specjalistycznych w Gemini Park
Tarnów. O tym, że przeprowadzenie tego typu bezpłatnej
profilaktyki było potrzebne w
mieście i regionie świadczy nie
tylko olbrzymie zainteresowanie. W 80 procentach przypadków stwierdzono bowiem
większe bądź mniejsze nieprawidłowości w rozwoju.
Podczas dwudniowego przedsięwzięcia
w Gemini Park Tarnów od godz. 14 do
godz.18 dyżurował siedmioosobowy zespół specjalistów ZPS, składający się z fizjoterapeutów, logopedy i dietetyka.
- Kompleksowe badania dzieci obejmowały ocenę postawy ciała, komputerowe
badanie stóp, ocenę rozwoju psychoruchowego niemowląt i małych dzieci. Fizjoterapeuci z ZPS udzielali rodzicom bądź
opiekunom porad dotyczących profilaktyki związanej z utrzymaniem prawidłowej postawy ciała dzieci oraz ewentualnych zaleceń terapeutycznych – mówi Dorota Ogarek, Kierownik Działu Fizjoterapii w Przychodni Rehabilitacyjnej z Kriokomorą Ogólnoustrojową Zespołu Przychodni Specjalistycznych w Tarnowie
Mali pacjenci mogli także skorzystać
z badania logopedycznego w zakresie
oceny jakości i rozwoju mowy. Nie zabrakło również pytań rodziców skierowanych do dietetyka na temat prawidłowego żywienia.

- Aktywność fizyczna i racjonalne odżywianie zdecydowanie zmniejszają powstawanie wad stóp. Właściwa stabilizacja stopy zapewnia prawidłowy chód, co ma
istotny wpływ na stan kręgosłupa oraz
stawów kolanowych i biodrowych - wady
postawy są często następstwem wad stóp
– tłumaczy Katarzyna Gmernicka z ZPS.
Najmłodszy pacjent miał zaledwie 4,5
miesiąca, najstarszy skończył 14 lat.
- Wczesne wykrycie i terapia zaburzeń
rozwoju psychoruchowego u niemowlaków zapobiega późniejszemu opóźnieniu
w sferze motorycznej poznawczej dziecka – dodaje Jolanta Pomykacz, terapeuta
w ZPS.
Największa przychodnia w mieście na
co dzień jako jedyna w Tarnowie wykonuje świadczenia z zakresu rehabilitacji
niemowląt. Z oferty skorzystać mogą także dzieci i młodzież. Doświadczony zespół
terapeutów oferuje terapię w przypadku
m.in.: wcześniactwa, wad postawy, zespołów obniżonego lub wzmożonego
napięcia mięśniowego, skoliozy czy mózgowego porażenia dziecięcego.
Zabiegi umawiać można telefonicznie
pod nr 14 63 24 225, od poniedziałku do
piątku w godz. 7 – 18.
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Masz znamiona? Sprawdź,
czy możesz się opalać
Rozmowa z Beatą Bzdulską-Doskocz, specjalistą dermatologii i wenerologii w Przychodni
Dermatologicznej ZPS
Słońce świeci coraz mocniej, czy jest to odczuwalne w gabinecie dermatologicznym?
Rzeczywiście, mamy bardzo wielu pacjentów z różnymi dermatozami, również związanymi z oddziaływaniem słońca, które
jeszcze nie jest tak ostre,
ale już przyjmujemy osoby
z zapaleniami alergicznymi
posłonecznymi, fotodermatozami. Odwiedzają nas
również pacjenci w celu
sprawdzenia znamion, co
należy pochwalić i do czego trzeba zachęcać. Słońce stanowi bowiem jeden
z głównych aktywatorów
znamion barwnikowych.
Zainteresowanym wykonujemy dermatoskopię, czyli
badanie specjalną lupą. W
powiększeniu oglądamy
wszystkie znamiona, na
podstawie cech charakterystycznych oceniamy czy
znamię jest bezpieczne
bądź wręcz przeciwnie.
Wówczas zalecamy przede
wszystkim stosowanie kremów z wysokimi filtrami
UVA i UVB w okresie letnim.

Czym grozi lekceważenie
znamion?
Aktywizacja znamiona pod
wpływem słońca, zwłaszcza po oparzeniu słonecznym, może skutkować nawet rozwojem nowotworu
skóry, a w tym głównie
czerniaka. Jest potwierdzone, że wielokrotne nasłonecznianie bez fotoprotekcji znamion i szczególnie
oparzenia skóry mają
wpływ na aktywację znamion barwnikowych czy
plam soczewicowatych w
kierunku czerniaków.
Czy z każdym znamieniem
należy udać się do lekarza?
Mamy do czynienia ze znamionami atypowymi, które są większe i nie mają
równomiernego rozłożenia
barwnika i należą do potencjalnie onkogennych.
Występują również tzw.
znamiona zwykłe, które
ma w zasadzie każdy z nas,
ich onkogenność jest znikoma. Osoby ze znamionami atypowymi powinny samodzielnie obserwować i
prowadzić dokumentację
fotograficzną przynajmniej

Więcej lekarzy specjalistów
Dobra wiadomość dla
pacjentów Zespołu
Przychodni Specjalistycznych w Tarnowie:
w ostatnich miesiącach
przychodnia wzmocniła
się personalnie przyjmując do pracy nowego lekarza, a dwoje
lekarzy uzyskało tytuł
specjalisty.
Nową postacią w ZPS jest
Radosław Wojtas, który pod
koniec maja rozpoczął pracę
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jako lekarz i będzie wykonywał USG ortopedyczne. Aktualnie jest w trakcie specjalizacji w dziedzinie ortopedii
i traumatologii narządu ruchu, a szkolenie specjalizacyjne odbywa w Specjalistycznym Szpitalu im. E. Szczeklika w Tarnowie na Oddziale
Chirurgii Urazowej i Ortopedii. Szkolenie potrwa do połowy listopada 2016 r. Radosław Wojtas ukończył Akademię Medyczną im. Piastów
Śląskich we Wrocławiu uzyskując 30 czerwca 2009 r.
tytuł zawodowy lekarza.

Dwoje innych lekarzy zatrudnionych w ZPS podniosło natomiast swoje kwalifikacje.
Tytuł specjalisty w dziedzinie
otorynolaryngologii uzyskała
lek. Agnieszka Wojtarowicz,
która w marcu złożyła Państwowy Egzamin Specjalizacyjny przed Państwową Komisją
Egzaminacyjną. Szkolenie specjalizacyjne odbyło się pod kierunkiem dr hab. n. med. Wiesława Dobrosia, Kierownika
Oddziału Otolaryngologii w
Szpitalu Wojewódzkim im. św.
Łukasza w Tarnowie. Lek.
Agnieszka Wojtarowicz pracu-

je w Poradni Otorynolaryngologicznej w ZPS.
Z kolei Jakub Kwieciński - lekarz pracujący w Pracowni
Rentgenodiagnostyki - uzyskał
tytuł specjalisty w dziedzinie
radiologia i diagnostyka obrazowa. Egzamin przed Państwową Komisją Egzaminacyjną złożył pod koniec kwietnia, a szkolenie specjalizacyjne
odbył pod kierunkiem lek.
Pawła Blicharza, który jest Kierownikiem Pracowni Radiologicznej w Specjalistycznym
Szpitalu im. E. Szczeklika
w Tarnowie.
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raz w miesiącu oraz przynajmniej dwa razy w roku
przeprowadzać dermatoskopię. Natomiast osoby ze
znamionami zwykłymi,
oczywiście, również obowiązuje baczniejsza ochrona przed słońcem, jednak
wystarczająca jest coroczna kontrola przed okresem
letnim. Pamiętajmy, że występowanie czerniaka u
któregoś z członków rodziny zwiększa ryzyko zachorowania. Do lekarza należy
się także udać wtedy, gdy
obserwując znamię zauważymy niepokojące oznaki
np. krwawienia, zapalna
obwódka,
gwałtowny
wzrost lub pojawienie się
większej ilości barwnika.
Znamiona należy usuwać?
Nie wszystkie. Lekarz powinien wskazać pacjentowi,
które znamiona są do usunięcia chirurgicznego, a
które do obserwacji. Niektóre osoby mają naprawdę wiele znamion, więc nie
jest możliwe ich usunięcie.
Dermatoskopia pozwala
nam wskazać te najgroźniejsze. Po usunięciu przez

chirurga można jednoznacznie rozstrzygnąć, w
jakim stopniu znamię mogło wpłynąć na stan zdrowia. Najważniejsza jest
profilaktyka, dzięki właściwym zachowaniom można
uniknąć sytuacji potencjalnie niebezpiecznej.
Wobec tego, jak należy się
zachowywać na plaży?
Powinniśmy unikać opalania w godzinach najmocniejszego nasłonecznienia,
czyli między 11 a 15. Osoby ze znamionami raczej
muszą przebywać w cieniu
i stosować kremy z wyso-

Co jest bardziej niebezpieczne, opalanie w solarium czy na słońcu?
Trudno definitywnie rozstrzygnąć, ponieważ oddziaływanie solarium i
słońca na skórę różni się
od siebie. Wszystkie promienie UV, ale głównie
UVB powodują oparzenia.
W solarium występują
promienie UVA, które nie
powinny skutkować oparzeniami, jednak przenikają głębiej do skóry, co
skutkuje mutacją genową
i onkogeneza odbywa się
na innej zasadzie. Sumaryczna dawka promienio-

Kontakt z poradnią dermatologiczną
W ubiegłym roku w poradni dermatologicznej Zespołu
Przychodni Specjalistycznych w Tarnowie udzielono
ponad 35 tysięcy porad. Gabinet diagnostycznozabiegowy przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1 jest
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7-19.
Numery telefonów do poradni: (14) 63 10 240,
(14) 63 10 284.
kim filtrem. Ważna jest
również odzież, unikajmy
ubrań czarnych i w kolorach przyciągających promienie słoneczne.

wania UVA przy nadużywaniu solarium statystycznie jest groźniejsza
niż promienie UVB ze
słońca.

Słońce ma tylko negatywny wpływ na skórę?
U większości łuszczyków
słońce, a zatem i lampy,
które wykorzystujemy w
przychodni w leczeniu pacjentów działa pozytywnie
na skórę. Są dermatozy leczone przy pomocy światła, oczywiście trzeba
przejść kwalifikację do
tego typu terapii.
Czy osoby chore na łuszczycę mają barierę psychiczną
przed ekspozycją zmian
skórnych?
Tak, istnieje taki problem. Są
to choroby psycho-społeczne, powodujące depresję – jej
wskaźnik u łuszczyków wynosi 10-20 procent. Wielu
osobom ciężko jest się przełamać i pokazać na plaży
zmiany skórne. Na szczęście
zawsze można skorzystać z
fototerapii w poradni.
Pani, jako dermatolog musi
być czasami także psychologiem?
Myślę, że jest tak w przypadku każdego lekarza,
także dermatologa.
(łj)

wizyta domowa

Higieniczna profilaktyka

Lek. med.
Lucyna Dziadoń,
specjalista chorób
zakaźnych i pediatrii
w Poradni Chorób
Zakaźnych ZPS
Bez wątpienia przed wyjazdem zagranicznym warto skorzystać ze specjalistycznej porady i szczepień. Zwłaszcza
wtedy, gdy planujemy wycieczkę do bardziej egzotycz-

nych krajów. Obecnie obowiązkowe przy wyjeździe do
większości krajów Afryki i
Ameryki Południowej jest jedynie szczepienie przeciwko żółtej febrze, jednak zalecane są
szczepienia przeciwko wielu
innym chorobom. Spotkałam
się z pojedynczymi przypadkami zachorowań na żółtaczkę
pokarmową typu „A” u osób,
które spędzały wolny czas
również w krajach europejskich. Bliskie kontakty z osobami z różnych stron świata
sprzyjają wymianie patogenów, co przy nawet niewielkim
spadku odporności może
sprzyjać rozwinięciu się zakażenia.
Nie odkładajmy wizyty u lekarza na ostatnią chwilę - w
przypadków niektórych chorób musimy wcześniej wdrożyć
profilaktykę, czyli szczepienia
oraz leki, których skuteczność
zależy m.in. od dostosowania
do strefy geograficznej, do
której się wybieramy.

Po wakacyjnych wojażach
nie brakuje pacjentów zmagających się z uporczywą
tzw. biegunką podróżnych.
Można się przed nią zabezpieczyć stosując rygorystyczne zasady higieny.
Przede wszystkim musimy
zwracać uwagę na to co spożywamy, z jakiego źródła pochodzi posiłek i czy jest higienicznie podawany. Do nasilonych objawów zakażenia
przewodu pokarmowego
często dochodzi po zjedzeniu
produktów ze straganów czy
przydrożnych barów. Jeżeli
nie jesteśmy pewni odpowiedniej jakości wody płynącej z kranu, to zawsze korzystajmy z wody butelkowej
lub przegotowanej, nawet
do mycia zębów, a także
mycia owoców czy warzyw.
Polecam zabrać ze sobą
podstawową apteczkę, składającą się z ogólnodostępnych leków przeciwgorączkowych, przeciwbólowych

i przeciwbiegunkowych. To
wszystko zwiększa szanse, że
urlop spędzimy na plaży zamiast w łazience.
Osobom, które wybierają
się na przykład na Mazury
polecam szczepienie przeciwko odkleszczowemu zapaleniu mózgu. Niestety,
choroby odkleszczowe z boreliozą na czele dominują
wśród naszych pacjentów.
Warto korzystać z repelentów oraz stosować odpowiedni ubiór, czyli długie rękawy, spodnie, obuwie zasłaniające skórę zabezpieczajac się w ten sposób przed
kleszczami. Jeżeli to nie pomoże i ten „stwór” nas jednak dopadnie, wówczas należy go jak najszybciej usunąć, przez kilka dni odkażać
miejsce ukąszenia i obserwować, czy nie pojawią się niepokojące objawy, np. rumień
na skórze lub objawy grypopodobne. Wtedy skorzystajmy z porady lekarza.
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Sukces ortograficzny

Dorota Sajdak z Sekcji ds. Organizacji,
Nadzoru i Rozliczeń Usług Medycznych
oraz Tomasz Bogusz z Pracowni Densytometrycznej reprezentowali ZPS nieprzypadkowo. – Od dziecka uwielbiałem lekcje języka polskiego. Matura była zdana
na piątkę, natomiast z egzaminu pisemnego byłem zwolniony. Do dziś pozosta-

ło mi zamiłowanie do polonistyki – tłumaczył Tomasz Bogusz. – Z ortografią
mam do czynienia na co dzień – mówiła
Dorota Sajdak. – Walczymy o pierwsze
miejsce – zapewniali reprezentanci ZPS tuż
przed startem.
Jak się okazało nie były to słowa rzucone na wiatr. Turniej podzielono na
cztery rundy. Na początek uczestnicy
musieli się zmierzyć ze słówkami, które
przygotował językoznawca prof. dr
hab. Bogusław Dunaj. Rzęsorek rzeczek,
Rzeżewo-Morzyce – oto przykładowe
ortograficzne wyzwania, jakim musieli
sprostać uczestnicy turnieju. Dorota
Sajdak i Tomasz Bogusz świetnie sobie
poradzili również z wypisaniem słonych
i kwaśnych produktów spożywczych
(każda nazwa musiała zawierać pułapkę ortograficzną) oraz z pytaniami ze
strony konkurencji, zaskakując rywali
m.in. wyrazem chyży.
O zwycięstwie drużyny ZPS przesądził
komplet punktów w ostatniej konkurencji, polegającej na stworzeniu hasła reklamującego potrawę, jakiej nie powinno zabraknąć na branżowej imprezie.

znajdź nas na facebooku

i na www.zps.tarnow.pl

Dwuosobowa drużyna Zespołu
Przychodni Specjalistycznych w
Tarnowie zwyciężyła w VIII
Tarnowskim Turnieju Ortograficznym „O Puchar Prezydenta
Miasta Tarnowa”. W Zespole
Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie rywalizowało
w sumie 9 drużyn. Dorota
Sajdak i Tomasz Bogusz z ZPS o
dwa punkty wyprzedzili reprezentantki Przedszkola Niepublicznego Ochronka św. Rodziny
oraz o 3 punkty studentki PWSZ
i ekipę policji.

zdrowe liczby

350 mln
osób na całym świecie według statystyk WHO (Światowej Organizacji
Zdrowia) cierpi na cukrzycę. Specjaliści podkreślają, że przy zastosowaniu właściwego leczenia wpływ choroby na życie chorego można zminimalizować. Nawet osoby cierpiące na cukrzycę typu 1 mogą cieszyć
się długim życiem w zdrowiu, jeżeli
będą ściśle kontrolować poziom cukru we krwi.
Mając to na uwadze Zespół Przychodni Specjalistycznych w Tarnowie
systematycznie organizuje profilaktyczne i darmowe tego rodzaju badania. W ubiegłym roku w ramach
akcji „Rok prezentów dla naszych
pacjentów” niemal 240 osób sprawdziło, czy nie zagraża im cukrzyca.
W tym roku akcję bezpłatnego pomiaru ciśnienia i cukru we krwi zorganizowano w siedzibie przychodni.
Skorzystały z niej 23 osoby, a wyniki
wszystkich badań były w normie.

za parawanem

Beata Holik-Januœ
Stanowisko pracy/funkcja: Kierownik Dzia³u Diagnostyki Medycznej

W dzieciństwie marzyłam...
W dzieciństwie miałam co najmniej kilka marzeń o „dużej rozpiętości”; od wózka dla lalek, poprzez grę na skrzypcach do pracy w Afryce jako lekarz… :)
Najważniejszy dzień w życiu…
Każdy dzień jest ważny, ale najważniejsze są te, które są przede mną…
Największy sukces życiowy….
To rodzina.
Najlepszy sposób wypoczynku…
Podróże i poznawanie świata, piaszczysta słoneczna plaża, dobra książka…
Najbardziej irytuje mnie…
Arogancja, kłamstwo, bezczelność.
Mam słabość do…
Orzeszków…..:)
Moja praca to…
Miejsce, które lubię i zespół wspaniałych ludzi, z którymi codziennie współpracuję i na których mogę liczyć. To wspólne dążenie do celów, rozwiązywanie
problemów, radość z sukcesów, smutek porażek.
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