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Opis:
Pandemia virusa Sarc-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19, rozprzestrzeniająca się po
całym świecie w 2020r. ukazała w pewnym momencie problem niewystarczającej liczby
respiratorów w stosunku do osób wymagających mechanicznej wentylacji płuc. Pojawiły się
więc różne propozycje i rozwiązania tzw. „wentylacji współdzielonej”, tj. dzielników
umożliwiających mechaniczną wentylację więcej niż jednego pacjenta za pomocą tylko
jednego respiratora. Z wentylacją współdzieloną poza kwestiami etycznymi wiążą się również
inne problemy jak bezpieczeństwo, wpływ zmian właściwości mechanicznych płuc jednego
pacjenta na wentylację drugiego, ryzyko zakażenia patogenami przez obwody oddechowe
respiratora czy ograniczone możliwości monitorowania i prowadzenia terapii oddechowej. W
IBIB-PAN powstał oryginalny system do niezależnej wentylacji płuc Ventil (Patent Europejski
nr 3154617,2020), który technicznie może być wykorzystany do wentylacji współdzielonej.
System ten ma jednak ograniczenia utrudniające zastosowanie go w warunkach klinicznych.
Zadaniem osoby realizującej ten temat byłoby, bazując na urządzeniu Ventil, modyfikacja tego
systemu zapewniająca jak najbardziej bezpieczną wentylację dwóch pacjentów w warunkach
długotrwałej terapii oddechowej. Analiza danych z eksperymentów laboratoryjnych, jak
również danych z badań na zwierzętach w celu optymalizacji konstrukcji jak i pracy całego
urządzenia będzie głównym zagadnieniem doktoratu.
Praca przy współpracy z Katedrą Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką, SGGW w Warszawie.
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