Нова услуга у требињској Болници:
Ускоро ПРВЕ ТЕРАПИЈЕ У
БАРОКОМОРАМА
•
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ТРЕБИЊЕ │ У Болници Требиње наредне седмице почеће да ради баросала, са
хипербаричним коморама, а у току су прегледи пацијената који ће бити припремељени
за прве терапије у овој специјализованој амбуланти.
Међу прегледаним пацијентима са подручја Источне Херцеговине највише је
дијабетичара.
Бранко Маркуш, специјалиста поморске, подводне и хипербаричне медицине, који ће
радити у баросали Болнице Требиње, истиче за Радио Требиње да је ријеч о новој
терапијској процедури која у овој регији није била заступљена.
Маркуш појашњава да је хипербарична комора уређај који омогућава спровођење
терапије под називом хипербарична оксигенација. То је дисање чистог, медицинског
стопроцентног молекуларног кисеоника, у условима повишеног притиска, у уређају
који се зове барокомора.

„Барокомора служи да постигнемо услове повишеног притиска и самим тим ти
услови повишеног притиска, уз чист медицински кисеоник, који пацијенти удишу
током третмана, доводе до растварања кисеоника у крвној плазми и до одређених
ефеката које та концентрација кисеоника производи у организму. Поред тога што
пацијент добија већу концентрацију кисеоника, сам тај притисак у барокомори
омогућава још већу растворљивост кисеоника. То је поента уређаја“, наводи доктор
Маркуш.
Хипербарична оксигенација као терапија има широко поље примјене, веома је
дјелотворна у лијечењу дијабетеса, а користи се и за лијечење било каквих хроничних
рана, код инфекције костију, мултипла склерозе, стања послије можданог удара, те у
лијечењу стерилитета, ако је васкуларног поријекла, акутне глувоће и, посљедњих
година, аутизма код дјеце.
„Свако стање у коме имате хипоксију – недостатак кисеоника у ткивима је
индикација за ХБО терапију. Скоро да не постоји грана медицине гдје, у одређеном
дијелу, нема смисла примјењивати ову терапију“, наводи Бранко Маркуш за Радио
Требиње.
Он сматра да је постојање ове специјалистичке сале веома битно за Херцеговину јер
постоји велики број пацијената који су индиковани за овај вид терапије.
„Нажалост, у регији постоји велики број дијабетичара, тако да ће њима сада
хипербарична комора бити на располагању, па не морају да путују у друге дијелове РС,
гдје су до сада ишли“, сматра Маркуш.

Требињска болница ће имати двије једномјесне кисеоничне коморе, уређаје посљедње
генерације, произвођача „Барокс“, који има озбиљне референце у више земаља
Европске уније, са свим адекватним сертификатима за коришћење у медицини.
„Уређај је намјенски направљен за Болницу Требиње, по медицинским и техничким
захтјевима. Безбједност уређаја и лакоћа руковања те праћење пацијената су на
највишем могућем нивоу. Постоји компјутерски систем и аутоматика која прати цио
третман, као и медицински мониторинг пацијената“, појашњава Маркуш за Радио
Требиње.
Завршена је обука медицинског кадра Болнице Требиње који ће радити у овој
специјалистичкој амбуланти.
Како сазнајемо, цијена једног третмана у хипербаричној комори, који траје од 60 до 90
минута, за осигуранике Фонда здравственог осигурања РС, који плаћају
партиципацију, требало би да буде око 20 марака, док ће ова услуга за ослобођене
категорије бити бесплатна.
Пацијенти се за овај третман могу заказати и на број телефона: 059-490-130.
Хипербарична комора ће – као и магнетна резонанца, која је већ почела са радом –
допринијети ефикаснијем лијечењу пацијената са подручја Источне Херцеговине и
подићи ниво здравствене заштите Болнице Требиње на виши ниво.

