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NEINVAZIVNÍ 
VENTILACE

NEINVAZIVNÍ VENTILACE SNIŽUJE NÁKLADY.

NEINVAZIVNÍ VENTILACE SNIŽUJE RIZIKO 
NEMOCNIČNÍCH INFEKCÍ.

Informační list

Náklady na pacienta s pneumonií využívajícího neinvazivní ventilaci činí 
v Evropě 10 300 Euro, zatímco u intubovaného pacienta je to 25 000 Euro. 
(Schönhofer 2006)

Neinvazivní ventilace se může používat mimo jednotku intenzivní péče 
na zvláštních ventilačních odděleních, což snižuje náklady. (Bülow 2007)

Invazivní ventilace často přináší riziko nemocničních infekcí – obzvláště pneumonie 
související s plicním ventilátorem – což má za následek další významné náklady. 
(Schönhofer 2008)

Pneumonii související s plicním ventilátorem se přičítají dodatečné náklady 
12 000 dolarů na pacienta. (Warren 2003)

Podle americké studie publikované v roce 2000 byly nemocniční infekce 
v nemocnicích v USA příčinou ročních nákladů 29 miliard dolarů.
(Institute of Medicine 2000, viz také Robert Koch Institute 2002) 

Invazivní ventilace s sebou nese riziko nemocniční infekce.
(Schönhofer 2008)

V případě neinvazivní ventilace znamená nepřítomnost zavedené hadičky proniknutí 
méně mikroorganismů do dýchací soustavy, a to následně znamená méně 
nemocničních infekcí. (Kuhlen 2008)

U pacientů, u nich se používá neinvazivní ventilace, se může zabránit dalším 
invazivním intervencím, například zavedení katétrů, které jsou nebytné pro 
invazivní ventilaci vzhledem k potřebě sedace. (Nava 2006, Bülow 2007) 
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NEINVAZIVNÍ VENTILACE MŮŽE SNÍŽIT KOMPLIKACE.

NEINVAZIVNÍ VENTILACE MŮŽE SNÍŽIT DOBU 
HOSPITALIZACE.

NEINVAZIVNÍ VENTILACE ZVYŠUJE KVALITU ŽIVOTA PACIENTŮ.

Neinvazivní ventilace snižuje dobu hospitalizace průměrně o tři dny.
(Ram 2004)

Neinvazivní ventilace zkracuje fázi odvykání, což má za následek kratší 
pobyt u pacientů na oddělení intenzivní péče a obecně v nemocnici.
(Ferrer 2003)

V případě invazivní ventilace odvykání a možné infekce prodlužují dobu pobytu na 
jednotce intenzivní péče, což znamená zvýšení nákladů a blokování cenných lůžek 
na intenzivní péči. (Nava 2006)

Neinvazivní ventilace nevyžaduje sedaci pacientů. 
(Kuhlen 2008)

Invazivní ventilace vyžaduje použití anestezie.
(Schönhofer 2008)

Pacienti využívající neinvazivní ventilaci se mohou obejít bez masek pro různé 
fáze, což jim umožňuje komunikovat s lékaři ohledně jejich stavu a také hovořit 
s návštěvami nebo se napít. (Nava 2006, Bülow 2007)

S neinvazivní ventilací se počet možných komplikací sníží o 62 procent. 
(Ram 2004)

Neinvazivní ventilace brání vnitřním zraněním, například dýchací trubice. 
(Ram 2004)

Riziko pneumonie související s intubací se zvyšuje o jedno procento každý den, 
kdy se používá kanyla. (Nava 2006, Elliott 2004)
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Časná neinvazivní ventilace snižuje potřebu intubace (Elliot 2004) o 59 procent.  
(Ram 2004)

NIV [...] souvisí s nižším rizikem pneumonie a úmrtí, než je tomu u endotracheální 
intubace. (Carlucci 2001)

Pokud se invazivní ventilace používá po delší dobu, může dojít k rozkladu svalů. 
(Schönhofer 2008)

Neinvazivní ventilace pacientů snižuje riziko chyb léčby o více než 50 procent. 
(Ram 2004)
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NEINVAZIVNÍ VENTILACE SNIŽUJE MÍRU MORTALITY.

Míra mortality u pacientů s CHOPN používajících neinvazivní ventilaci klesla 
o 48 procent. (Ram 2004)

NPPV vede k menšímu počtu opakovaných hospitalizací. (Conti 2002)

Pneumonie související s plicním ventilátorem zvyšuje míru mortality 
na 50 procent. (Warren 2003)

V případě pacientů, u nichž se používá neinvazivní ventilace, klesá riziko chyb 
léčby z 27 na 15 procent (Plant 2000). Podle jiné studie může tato hodnota 
klesnout dokonce o více než 50 procent. (Ram 2004)
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