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KTO MOŻE BYĆ OBJĘTY DOMOWYM LECZENIEM
RESPIRATOREM ?

Pacjent, który nie wymaga dalszego  pobytu w szpitalu,
ale z powodu przewlekłej niewydolności oddechowej,  wymaga
stosowania ciągłej lub okresowej wentylacji mechanicznej przy
pomocy respiratora. Wentylacja może być prowadzona metodą
inwazyjną przez rurkę tracheostomijną, bądź nieinwazyjną przez
różnorodne maski.

PRZYKŁADY JEDNOSTEK CHOROBOWYCH,
W KTÓRYCH STOSOWANA JEST WENTYLACJA
MECHANICZNA RESPIRATOREM :

• Choroby nerwowo-mięśniowe:  
- stwardnienie zanikowe boczne – SLA;
- rdzeniowy zanik mięśni – SMA;
- dystrofie mięśniowe;
- miopatie.
• Choroby płuc i oskrzeli:
- przewlekła obturacyjna choroba płuc – POChP;
- zwłóknienie płuc;
- pylica;
- sarkoidoza.
• Choroby i stany po urazie kręgosłupa
szczególnie w odcinku szyjnym.
• Deformacje klatki piersiowej.
• Choroby metaboliczne:
- mukowiscydoza;
- choroba Pompego.
• Zespół hipowentylacji otyłych.
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CO WCHODZI W ZAKRES OPIEKI ?

• Szkolenie pacjenta lub opiekuna w zakresie zasad opieki nad
chorym wentylowanym mechanicznie w warunkach domowych.
• Kompleksowa opieka medyczna obejmująca regularne
wizyty członków personelu medycznego (lekarz, pielęgniarka,
fizjoterapeuta).
• Stały kontakt telefoniczny z personelem medycznym.
• Badania diagnostyczne umożliwiające właściwą terapię
w warunkach domowych.
• Zapewnienie sprzętu medycznego: respirator, ssak, pulsoksymetr,
koncentrator tlenu, maska do wentylacji nieinwazyjnej, worek
AMBU, sprzęt jednorazowy i materiały opatrunkowe.
• Obsługa serwisowa sprzętu.
WYMAGANE DOKUMENTY :

• Skierowanie do Zespołu Długoterminowej Opieki Domowej
dla Pacjentów Wentylowanych Mechanicznie.
• Karta informacyjna leczenia szpitalnego.
• Kwalifikacja do objęcia opieką w warunkach domowych:
a) w przypadku świadczeniobiorców z przewlekłą
niewydolnością oddechową, wymagających stosowania
inwazyjnej wentylacji mechanicznej – wydaną przez specjalistę
anestezjologii i intensywnej terapii;
b) w przypadku świadczeniobiorców z przewlekłą
niewydolnością oddechową, wymagających stosowania
nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej – wydaną przez
specjalistę anestezjologii i intensywnej terapii lub specjalistę
chorób płuc.
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