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Przypadek 1 

• 63 letni mężczyzna z ciężką postacią POChP  

 na domowym leczeniu tlenem od 5 lat 

 

• 14.12.2014r. - przyjęty do szpitala powiatowego 
(oddział wewnętrzny) z powodu zaostrzenia 
POChP 

• 5.01.2015r. – z powodu braku poprawy leczenia 
zachowawczego przeniesiony do oddziału chorób 
płuc Szpitala Specjalistycznego  

Gazometria: 

 

 

pH   7,37 (7,35-,745) 

PaCO2   86 mmHg (35-45)  

PaO2    55 mmHg (83-108)  

SaO2  87 % 



Przypadek 1 

• 11.02.2015r. – z powodu narastających cech 
niewydolności oddychania pomimo leczenia 
zachowawczego (tlenoterapia, wziewne 
bronchodylatatory, sterydy, antybiotykoterapia, 
rehabilitacja) podjęto decyzję o zaintubowaniu 
chorego i przeniesieniu na OIOM.   

 

• Podczas intubacji zatrzymanie krążenia  
reanimacja, kardiowersja  

 

• Próby odłączenia od respiratora nieudane  
tracheostomia 



Przypadek 1 

• Próby oddechu własnego przez tracheostomię 
nieudane  skierowany do wentylacji inwazyjnej 
w domu w dniu 30.03.2015r. 

(po 106 dobach w szpitalu) 

(w tym 47 dobach na OIOM) 



Przypadek 1 
• 15.08-28.08.2015r. - Chory hospitalizowany w 

Pododdziale Intensywnego Nadzoru 

Pulmonologicznego Kliniki Pulmonologii WUM 

• Usunięto tracheostomię, rozpoczęto wentylację 

nieinwazyjną w warunkach domowych 



Przypadek 2 

• 59 letnia kobieta z ciężką postacią POChP, 
kacheksją (BMI 18) na domowym leczeniu tlenem 
 

 

• 5.03.2015r. - Przyjęta do szpitala z powodu: 
– narastającej od kilku dni duszności spoczynkowej 

– nasilenia kaszlu 

– narastającej senności i zaburzeń świadomości, które 
wystąpiły w ciągu doby poprzedzającej przyjęcie 



Przypadek 2 
• Przedmiotowo: 

– Stan ogólny ciężki 

– Śpiączka, bez kontaktu logicznego 

– Tachypnoe: 45 oddechy / min 

– Osłuchowo liczne furczenia i trzeszczenia nad obu 
polami płuc 

 



Przypadek 2 

Gazometria krwi tętniczej przy przyjęciu: 

– pH   7,16 (7,35-,745) 

– PaCO2   102 mmHg (35-45)  

– PaO2    48 mmHg (83-108)  

– SaO2   69 % 



Przypadek 2 
• Chorą hospitalizowano w Pododdziale Intensywnego 

Nadzoru Pulmonologicznego Kliniki Pulmonologii 

WUM 

• Zastosowano nieinwazyjną wentylację 



mmHg 

pCO2 

pO2 

Godziny pomiarów gazometrii  

NIEINWAZYJNA WENTYLACJA 



Przypadek 2 

• 13.03.2015r. - Pacjentka wypisana do 

domu po 8 dobach pobytu w szpitalu 

• Po wypisie przekazana pod opiekę 

ośrodka wentylacji domowej  

 

 



Pacjent 1 Pacjent 2 

Wiek (lata) 63 59 

Diagnoza Zaostrzenie POChP Zaostrzenie POChP 

Ciś. parcjalne CO2 

(mmHg) 

86 102 

Zastosowanie NIW nie tak 

Czas pobytu w szpitalu 

(dni) 

106 8 

Czas pobytu w OIOM 

(dni) 

47 0 

Kwalifikacja do 

wentylacji domowej 

tak tak 



OIOM 

Oddział 

Podwyższonego 

Nadzoru 

Pulmonologicznego 

Ośrodek 

Wentylacji Domowej 

Ośrodek 

odzwyczajania od respiratora 

i rehabilitacji oddechowej 



Oddział wewnętrzny / pulmonologiczny 

 

 



Wentylacja inwazyjna Wentylacja nieinwazyjna 

mniejsza inwazyjność  mniej powikłań  
• mniejsze ryzyko zapalenia płuc i innych jatrogennych infekcji 

• brak sedacji  chory przytomny współpracujący 

• brak powikłań miejscowych (uszkodzenia górnych  dróg 
oddechowych) 

• niższe koszty leczenia 

vs 



pH 7,35 7,1 – 7,2 

Oddział 

ogólny 
Oddział 

podwyższonego nadzoru OIOM 



85 chorych z zaostrzeniem POChP 

Typowe 

leczenie 
NIW 

42 43 

31 11 

randomizacja 

intubacja 

12 4 zgony 

Rok 1995r. – pierwsze 

randomizowane 

badanie, które wykazało 

przewagę stosowania 

NIV w leczeniu 

zaostrzenia POChP 



Zmniejszenie ryzyka: 

- Zgonu (o 48 %)  

- Potrzeby intubacji (o 59%)  

- Niepowodzenia leczenia (o 52%)  

- Powikłań związanych z leczeniem (o 62%) 

- Długości hospitalizacji (o 3.24 dni) 
 

NIW vs leczenie tradycyjne 



„Non-invasie Positive Pressure 

Ventilation should be considered 

early in the course of respiratory 

failure and before severe acidosis 

ensues, as a means of reducing the 

likelihood of endotracheal 

intubation, treatment failure and 

mortality.” 



Oddziały nie dysponujące 
NIW nie powinny 

przyjmować chorych z 
zaostrzeniem POChP. 

Intubowanie chorego z 
zaostrzeniem POChP, nie 

podejmując wcześniej próby 
NIW jest nieetyczne. 

Prof. J. Wedzicha, UK 

Prof. N. Ambrosino, Włochy 



NIW = cost–effective treatment 
Plant PK. BMJ 2003, 326, 956-970 

p=0,046 

49.362 £ 
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Stosowanie nieinwazyjnej wentylacji  

w oddziałach pulmonologicznych w Polsce 
Pneumonol Alergol Pol 2010; 78(supl.1): 43 

8% 
39% 

64% 

36% 

Ankietę otrzymało 111 oddziałów chorób płuc w Polsce, 42% odpowiedziało. 



Pneumonol Alergol Pol 2010; 78(supl.1): 43 

Stosowanie nieinwazyjnej wentylacji  

w oddziałach pulmonologicznych w Polsce 
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Dlaczego nieinwazyjna wentylacja nie jest stosowana ? 

% oddziałów,  

które udzieliły  

odpowiedzi 





Podjęte działania 

1. Spotkanie z Minister Zdrowia – lipiec 2011r. 

2. Powołanie Zespołu ds. Pulmonologii – sierpień 

2011r. 

„Zadaniem Zespołu jest przygotowanie rozwiązań w 

zakresie: 

Krajowy program 

tworzenia Pododdziałów 

Intensywnej Opieki 

Pulmonologicznej.” 

Stworzenie procedur 

legislacyjnych  

umożliwiających 

stosowanie 

nieinwazyjnej wentylacji Dr Czajkowska- 

Malinowska 



Złożony do MZ 

dnia 15.09.2011r. 



Procedury legislacyjne 

umożliwiające 

stosowanie 

nieinwazyjnej wentylacji 









70 pkt. x 52 PLN = 3640 PLN 
Przy średnim pobycie w szpitalu 10 dni 

364 zł / dobę 
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