Gmina Klucze

Nowoczesna kriokomora w szpitalu w Jaroszowcu
W Małopolskim Szpitalu Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu oddano do użytku kriokomorę.
To wyposażenie wysokiej klasy, nareszcie mamy coś na miarę dwudziestego pierwszego wieku – powiedział Krzysztof
Grzesik, dyrektor szpitala, podczas uroczystego otwarcia nowoczesnego miejsca do terapii niską temperaturą.

Zakup i montaż Budowa dwuosobowej kabiny to jeden ze zwycięskich projektów, który został wyłoniony w ramach II
edycji budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego. Warto dodać, że od niedawna szpital ma także w swoich
zasobach ultranowoczesny aparat rentgenowski. Jak widać, placówka wciąż wzbogaca swoją ofertę dla pacjentów.
Dzisiejsze spotkanie jest dowodem na to, że szpital nieustannie się rozwija. To zasługa kadry zarządzającej i
personelu medycznego. Gratuluję wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji kolejnej, ważnej dla Małopolan
inwestycji – powiedział marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski podczas prezentacji nowego sprzętu
w Jaroszowcu.
W uroczystym przecięciu wstęgi przed kriokomorą, oprócz dyrektora szpitala i marszałka, uczestniczyli także
parlamentarzyści, samorządowcy, w tym Wójt Gminy Klucze Norbert Bień oraz personel medyczny szpitala. O
poświęcenie kriokomory został poproszony proboszcz parafii Jaroszowiec ks. Jan Wieczorek.
O specyfice leczenia niskimi temperaturami mówił podczas prezentacji kriokomory reprezentant wykonawcy tego
systemu, Tomasz Kabała, zastępca dyrektora wrocławskiej spółki Creator.
Kriokomora wytwarza temperaturę, która nie występuje w przyrodzie, tj. minus 160 st. Celsjusza. Niskie temperatury
uruchamiają w nas naturalne mechanizmy lecznicze organizmu. Komory kriogeniczne stosuje się przy terapii schorzeń
układowych, gdzie stanami chorobowymi objętych jest wiele tkanek. Terapia zimnem ma działanie przeciwbólowe,
przeciwzapalne, rozluźnia mięśnie, a efekt krioterapii utrzymuje się przez wiele godzin – podkreśla Tomasz Kabała.
Jak dodaje, krioterapia stosowana bywa także w uzupełnianiu leczenia zaburzeń o podłożu psychicznym, a ponadto
podnosi wyniki u sportowców. Jak zdradził, sprzętu kriogenicznego, którego dostawcą jest wrocławska firma, używają
m.in. piłkarze londyńskiego klubu Arsenal.
Kriokomora, zamontowana w jaroszowieckim szpitalu, składa się z dwóch komór: przedsionka i komory właściwej. W
pierwszym z wymienionych pomieszczeń uczestnicy krioterapii poddawani są działaniu temperatury do minus 60 st.
C., a w kolejnym do minus 130 stopni. Sprzęt jest już po odbiorze technicznym, wkrótce będą mogli korzystać z niego
pierwsi pacjenci.
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