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1. WSTĘP 
 

Przewlekłe choroby układu oddechowego stanowią trzecią najczęstszą przyczynę zgonów 
na świecie, zaraz po chorobach układu krążenia i nowotworach umiera na nie blisko 10 mln 
osób rocznie [1]. Podstawową metodą leczenia większości schorzeń jest terapia wspomagania 
oddechu z wykorzystaniem respiratora, często uzupełniana aspektem farmakologicznym znana 
jako respiratoroterapia. Zdefiniowanie odpowiedniego mechanizmu uskuteczniającego 
systematyczną kontrolę i spersonalizowaną, cykliczną diagnostykę wtórną rekonwalescenta 
wentylowanego mechanicznie wymaga zapoznania się ze specjalistyczną potrzebą medyczną, 
obowiązującymi regulacjami prawnymi oraz potrzebami samych pacjentów [2].  

Kluczowy element powodzenia terapii stanowi szczegółowa interpretacja wskaźników 
wymiany gazowej chorego rejestrowanych przez respirator. Dostępne na rynku rozwiązania z 
jednej strony ograniczone rejestracją jedynie podstawowych parametrów życiowych z drugiej 
niekompatybilne z aparaturą wykorzystywaną w leczeniu inwazyjnym, stanowią wyraźne 
ograniczenie w zaspokojeniu stale rosnących potrzeb i oczekiwań pacjentów [2]. 

Celem pracy jest przedstawienie autorskiej koncepcji systemu służącego do zdalnego 
nadzoru medycznego – Asystor Wentylacji Pacjenta, analiza przeprowadzonych prób 
niezawodności prototypu oraz dyskusja na temat wpływu innowacyjnej metody na sektor 
ochrony zdrowia, bezpośredniego świadczeniodawcę oraz wentylowanego pacjenta. 
 
2. MATERIAŁ I METODA 
 

Przed przystąpieniem do właściwej kontroli prototypu urządzenia, Asystor Wentylacji 
Pacjenta sparowano za pomocą konwertera USB-RS 485 z respiratorem oraz zaopatrzono w 
kartę GSM warunkującą bezprzewodowy dostęp do Internetu. Miejsce tymczasowego 
magazynowania informacji w czasie zaplanowanych testów pełnił wirtualny dysk, w którym 
zapisano niezbędne do testów dane wejściowe oraz skatalogowano przewidziane interakcje. 
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Proces walidacji zróżnicowano względem synchronizowanego urządzenia i podzielono na 
część z wykorzystaniem aparatury inwazyjnej VENTIlogic LS SN: >10000 (50 testów) oraz 
nieinwazyjnej VENTImotion 2 SN: >10000 (50 testów) firmy Weinmann Geräte für Medizin 
GmbH. Badanie przepustowości połączenia odbywało się dwukrotnie w czasie każdego z 25 
dni eksperymentu na aparaturze z praktyką terapii powyżej 3000 godzin. Analiza 
prototypowego układu przebiegała etapowo z wykorzystaniem zastępczego obwodu cyrkulacji 
pacjenta: EasyLung – Weinmann Geräte für Medizin GmbH i obejmowała testy w zakresie 
funkcji import-eksport i video-obraz. Importowane z dysku dane wejściowej rozpoczynały 
każdorazowo ciąg przyczynowo-skutkowy ostatecznie generując informacje wynikowe zależne 
od analizowanej funkcjonalności – zapis przebiegu wentylacji lub wyświetlenie komunikatu.  

Analizę statystyczną uzyskanych wyników przeprowadzono w środowisku Statistica. 
 
 

3. WYNIKI I DYSKUSJA 
 

Wynik każdej próby niezawodności prototypu stanowił sparametryzowany, indywidualny 
protokół badania – zbiorczy wynik dokumentacji pomiarowej przedstawiono w tab. 1. 
Najwyższe wartości graniczne poprawności funkcji video-obraz oraz import-export uzyskano 
w testach prototypu z urządzeniem VENTIlogic LS. Analiza otrzymanych wartości wykazała 
ponad dwukrotnie większy średni czas realizacji procesu import-export dla aparatury 
VENTImotion 2. Szczegółowa interpretacja wygenerowanych przebiegów wentylacji 
wykazała ścisłą zależność czasu operacji od rozmiaru pobieranego pakietu danych określonego 
rodzajem wykorzystywanego w próbie urządzenia terapeutycznego.  
 

Tablica 1. Wartości wynikowe badania prototypu urządzenia dla aparatury VENTImotion 2 i 
VENTIlogic LS – Weinmann Geräte für Medizin GmbH 

Wykorzystywane urządzenie 
terapeutyczne 

Średni czas operacji 
import-export [s] 

Poprawności funkcji [%] 
video-obraz import-export 

Respirator VENTImotion 2 1130,57 94 92 
Respirator VENTILogic LS 497,45 96 96 

 
 
4. PODSUMOWANIE 
 

Na podstawie uzyskanych wyników oraz danych udostępnionych przez jeden z 
największych w Polsce podmiotów medycznych świadczących usługi w zakresie wentylacji 
mechanicznej – Pallmed sp. z o. o. wynika, że wdrożenie pełnowymiarowej wersji urządzenia 
Asystor Wentylacji Pacjenta pozwoliłoby na usprawnienie aspektu kontrolno-diagnostycznego 
zarówno w obszarze miareczkowania jak i wtórnej diagnostyki rekonwalescenta. Z tytułu 
wdrożenia nowatorskiej metody przewidziano oszczędności dla sektora ochrony zdrowia – 
redukcja hospitalizacji a także zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa samego pacjenta. 
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