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КЛИНИЧЕН АНАЛИЗ НА ПАЦИЕНТИ, 
ЛЕКУВАНИ С МЕХАНИЧНА  
ВЕНТИЛАЦИЯ В ИНТЕНЗИВНО  
РЕСПИРАТОРНО ОТДЕЛЕНИЕ

Резюме
Цел: 
Да се направи анализ на индикациите, продължителността, усложненията и изхода от меха-

ничната вентилация при болни, лекувани в Интензивно респираторно отделение. 
Материал и методи: 
Извършен е ретроспективен анализ на пациентите в ИРО, лекувани с изкуствена белодробна 

вентилация за последните 5 години (2007-2011г). От преминалия общ брой пациенти в ИРО за 
този период (1848), на механична вентилация са били 191 (10,33%). 

Резултати:
Относителният дял на болните, лекувани с механична вентилация не се различава съществе-

но през проследените години – от 10.81% за 2007г. до 11.68% за 2011 година. Най-големият брой 
пациенти на механична вентилация са във възрастовата група 60-69г. – 60 болни (31.42 %).

Най-честа причина за тежката дихателна недостатъчност, наложила механична вентилация, е 
белодробна патология (81.67%), като с най-голям относителен дял е ХОББ в екзацербация или с 
усложнения (пневмония) – при 134 пациента  (85.90%). От небелодробната патология най-чести 
са алвеоларната хиповентилация при екстремно затлъстяване, деформации на гръдния кош, 
левостранна застойна сърдечна недостатъчност.

Обичайната продължителност на МВ е била до 15 дни , като липсват значими разлики в про-
следените години – от 77.14% до 87.10%. 

При 7 от вентилираните пациенти (3.66%) има верифицирана диагноза вентилаторно асоци-
ирана пневмония.

Общият брой починали болни е 66 (34.50%), като липсва съществена разлика  през проследе-
ните години.

Заключение:
От лечение с механична вентилация се нуждаят средно около 10.33% от болните, лекувани в 

ИРО, като най-честата белодробна патология е  ХОББ. От тубусен секрет се изолира проблемна 
микробна флора, като преобладават Грам негативните щамове, което значително влошава прог-
нозата на болните и води до леталитет в 34.50%. 

Ключови думи: механична вентилация, дихателна недостатъчност, алвеоларна хиповентила-
ция, левостранна застойна сърдечна недостатъчност
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Abstract
Aim: 
To analyze the indications, duration, complications and outcome of mechanical ventilation in pa-

tients, treated in Intensive Respiratory Care Unit
Material and methods: 
A retrospective analysis of the patients, treated by arti�cial pulmonary ventilation in the Intensive 

Respiratory Care Unit during the last 5 years (2007-2011) was performed. 191 patients (10.33%) from 
the total number of patients (1848), treated in the Intensive Respiratory Care Unit during this period, 
needed mechanical ventilation. 

Results:
The proportion of patients, treated by mechanical ventilation, does not di�er signi�cantly in the 

monitored years – from 10.81% in 2007 to 11.68% in 2011. The largest number of patients on me-
chanical ventilation belongs to the age group 60 to 69 years – 60 patients (31.42%).

The most common cause of severe respiratory failure, demanding mechanical ventilation, is pul-
monary pathology (81.67%) as the greatest percentage belongs to COPD exacerbation and its com-
plications (pneumonia) – 134 patients (85.90%). The most common reasons from the non-pulmonary 
pathology are alveolar hypoventilation in extreme obesity, chest deformations and left-sided conges-
tive heart failure.

The usual duration of mechanical ventilation is 15 days as there are no signi�cant di�erences in the 
monitored years – from 77.14 % to 87.10 %.

7 of the patients (3.66 %) have ventilator-associated pneumonia as a veri�ed diagnosis. 
The total number of deceased patients is 66 (34.50%) as there is no signi�cant di�erence in the 

studied years.
Conclusion: 
An average of about 10.33% of the patients, treated in the Intensive Respiratory Care Unit, need 

mechanical ventilation as the most common pulmonary pathology is COPD. Problematic microbial 
�ora, most often Gram - negative strains, is isolated from tube secrets, which signi�cantly worsens the 
prognosis and leads to lethality in 34.50 % of the cases. 

Keywords: mechanical ventilation, respiratory failure, alveolar hypoventilation, left-sided conges-
tive heart failure
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Introduction
In medicine, mechanical ventilation is a meth-

od to mechanically assist or replace spontaneous 
breathing. Mechanical ventilation is indicated, 
when patient’s breathing is inadequate to main-
tain life or in case of ine�ective gas exchange in 
the lungs. Since mechanical ventilation serves 
only to provide assistance for breathing and does 
not cure diseases, a necessary condition for its ini-
tiation is that the patient's underlying condition 
should be correctable and should resolve over 
time. It is often a life-saving intervention, but on 
the other side it may be associated with a multi-
tude of potential complications such as pneumo-
thorax, airway injury, alveolar damage and venti-
lator-associated pneumonia.  There are two main 
divisions of mechanical ventilation: invasive venti-
lation and non-invasive ventilation. There are two 
main modes of mechanical ventilation within the 
two divisions: positive pressure ventilation and 
negative pressure ventilation.  Mechanical venti-
lation is mainly used in case of respiratory failure 
and cannot reverse the course of any underlying 
disease process. In many healthcare systems, pro-
longed mechanical ventilation, as part of inten-
sive care, is a limited resource.  Therefore it often 
requires making di�cult decisions in which cases 
it is appropriate to be started or not. The decision 
to be discontinued also raises many ethical issues. 

Mechanical ventilation constitutes the �nal step 
of a series of therapeutic man oeuvres of increas-
ing complexity employed in the treatment of re-
spiratory failure. Ventilatory support is indicated 
in patients, in whom the non-invasive ventilation 
can be dangerous or life - threatening. Some data 
suggest that the strategies of mechanical venti-
lation may in�uence patient’s life long after their 
stay in an intensive care unit. Although mechani-
cal ventilation is the most commonly used inter-
vention for treatment of critically ill patients with 
impaired gas exchange, the indications for its ini-
tiation are disputable (1, 2 ,4, 5, 6, 7). 

General medical indications for mechanical 
ventilation (5): 
• Acute respiratory failure; 
• Apnea with respiratory arrest;
• Coma, including in cases of intoxication; 

• Acute respiratory distress syndrome; 
• Complications of COPD; 
• Hypoxemia with arterial partial pressure of 

oxygen (PaO2) < 55 mm Hg with supplemental 
fraction of inspired oxygen (FiO2) = 1, CPAP or 
NIV;

• Haemodynamic instability includes sepsis, 
shock, congestive heart failure;

• Neurological diseases such as muscular dystro-
phy, LAS;

Въведение
В медицината механичната вентилация е ме-

тод за механично подпомагане или замества-
не на спонтанното дишане. Тя се налага, когато 
дишането на пациента не е адекватно и няма 
ефективна газова обмяна, която да поддържа 
живота му. Механичната вентилация служи 
само за подпомагане на дишането, не леку-
ва болестни състояния и условие за нейното 
стартиране е здравословният проблем на па-
циента да се коригира и подобри с течение 
на времето. Тя е често животоспасяваща ин-
тервенция, но от друга страна може да бъде 
свързана с множество потенциални усложне-
ния като пневмоторакс, увреда на дихателни-
те пътища, алвеоларна увреда и вентилатор-
но-асоциирана пневмония. Има две основни 
подразделения: инвазивна и неинвазивна 
вентилация. Налице са два основни режима в 
рамките на тези подразделения: вентилация с 
позитивно и негативно налягане. Тя се използ-
ва основно при дихателна недостатъчност и 
не може да промени хода на съпъстващ друг 
болестен процес. В много здравни системи 
продължителната механична вентилация като 
част от интензивно лечение е в ограничен 
ресурс. Поради тази причина често се нала-
га вземане на трудни решения в кои случаи е 
подходящо тя да бъде започната или не. Реше-
нието да бъде прекратена също поражда мно-
го етични въпроси. Механичната вентилация 
представлява последна стъпка от серия тера-
певтични мерки за постигане на комплексност 
в лечението на дихателната недостатъчност. 
Вентилаторно подпомагане е показано при па-
циенти, при които неинвазивната вентилация 
може да бъде опасна или животозастрашава-
ща. Някои данни сочат, че стретегиите за меха-
нична вентилация могат да имат последствия 
върху живота на пациента дълго след престоя 
му в интензивно отделение. Въпреки, че меха-
ничната вентилация е най-често използваната 
интервенция за лечение на критично болни с 
нарушена газова обмяна, показанията за ней-
ното иницииране са предмет на спор (1, 2, 4, 
5, 6, 7). 

Общи медицински индикации за механична 
вентилация (5):
• Остра дихателна недостатъчност;
• Апнея с дихателен арест;
• Кома, включително и в случаи от интоксика-

ция;
• Остър респираторен дистрес синдром;
• Усложнения на ХОББ;
• Хипоксемия с артериално PaO2 < 55 mmHg 

при FiO2 = 1, CPAP или NIV;

• Хемодинамична нестабилност, включваща 
сепсис, шок, застойна сърдечна недостатъч-
ност;

• Неврологични заболявания като мускулна 
дистрофия, LAS;
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• Остра респираторна ацидоза с PaCO2 > 50 
mmHg, pH < 7,25, която може да се дължи и 
на парализа на диафрагмата, Guillain-Barré, 
myasthenia gravis, гръбначно-мозъчна увре-
да или ефект от употребата на анестетици и 
мускулни релаксанти.

Цел
Да се направи анализ на индикациите, про-

дължителността, усложненията и изхода от 
механичната вентилация при болни, лекувани 
в Интензивно респираторно отделение към 
Клиниката по Белодробни болести на УМБАЛ 
“Св. Марина” – гр. Варна. 
Материал и методи 

Извършен е ретроспективен анализ на паци-
ентите в ИРО, лекувани с изкуствена белодроб-
на вентилация за последните 5 години (2007 
– 2011г). От преминалия общ брой пациенти 
в ИРО за този период (1848), на механична вен-
тилация са били 191 (10.33%) (Фиг.2). 

Резултати 
Относителният дял на болните, лекувани с 

механична вентилация не се различава съ-
ществено през проследените 5 години – от 
10.81% за 2007г. до 11.68% за 2011 година 
(Фиг.1). По данни от публикации в едно между-
народно проучване около 39% от пациентите  
хоспитализирани в интензивно отделение се 
нуждаят от механична вентилация, в сканди-
навските страни около 47%, а в Полша около 
74% (3, 5, 7). В представения анализ се разглеж-
дат само болни пролежали в специализирано 
интензивно белодробно отделение, а не общо 
интензивно и реанимационно. 

Най-големият брой пациенти на механична 

• Acute respiratory acidosis with PaCO2 > 50 mm 
Hg, pH < 7,25, which may be due to paralysis of 
the diaphragm, Guillain-Barré syndrome, myas-
thenia gravis, spinal cord injury or the e�ect of 
anaesthetic and muscle relaxant drugs.

Aim
To make analysis of the indications, duration, 

complications and outcome of mechanical venti-
lation in patients treated at the Intensive Respi-
ratory Care Unit at the Clinic of Pulmonology at 
University Hospital “St. Marina” – Varna. 

Material and methods
A retrospective analysis of the patients in the 

Intensive Respiratory Care Unit, treated by ar-
ti�cial pulmonary ventilation during the last 5 
years (2007-2011) was performed. 191 patients 
(10.33%) from the total number of patients 
(1848), treated in the Intensive Respiratory Care 
Unit during this period, needed mechanical ven-
tilation (Fig. 2).
Results

The proportion of patients, treated by mechani-
cal ventilation, does not di�er signi�cantly in the 
monitored years – from 10.81% in 2007 to 11.68% 
in 2011 (Fig.1). Data from publications in an in-
ternational study show that 39% of the patients, 
admitted to an intensive care unit, need mechani-
cal ventilation, 47% - in Scandinavia and 74% - in 
Poland (3, 5, 7). The conducted analysis considers 
only patients, hospitalized in a specialized Inten-
sive Respiratory Care Unit, not in a general inten-
sive care unit. 

The largest number of patients on mechani-

Фиг. 1. Болни на механична 
вентилация.
Fig. 1. Patients on 
mechanical ventilation.

Фиг. 2. Относителен дял на 
болните, лекувани с меха-
нична вентилация.
Fig. 2. Proportion of patients 
treated by mechanical 
ventilation.

296 289

408 427 428

32 31 43 35 50

450

400

350

300

350

200

250

200

150

100

50

0

2007 2008 2009 2010 2011

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

2007 2008 2009 2010 2011

Пациенти на МВ | Patints on MV (n)

Общ брой пациенти | Total number of patients (n)

Повече от 15 дни | More than 15 days

По-малко от 15 дни | Less than 15 days

89.67% 10.33%
Пациенти на МВ 
Patints on MV

6.28%
Ед. Случаи | Isolated cases

31.41%
ЗД | Diabetes

9.42%
ХБН | CRI

14.66%
МСБ | CBVD

Пациенти без МВ 
Patints without MV 

18.75

81.25 81.39 77.10
87.10 84.00

12.90
18.61 22.90

16.00 %

%

10.33%
ХОТСН | COHF

14%
MRS

14%
Enterrococcus

14%
Klebsiella

29%
Ps. Auruginosa

29%
Acinetobacter

296 289

408 427 428

32 31 43 35 50

450

400

350

300

350

200

250

200

150

100

50

0

2007 2008 2009 2010 2011

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

2007 2008 2009 2010 2011

Пациенти на МВ | Patints on MV (n)

Общ брой пациенти | Total number of patients (n)

Повече от 15 дни | More than 15 days

По-малко от 15 дни | Less than 15 days

89.67% 10.33%
Пациенти на МВ 
Patints on MV

6.28%
Ед. Случаи | Isolated cases

31.41%
ЗД | Diabetes

9.42%
ХБН | CRI

14.66%
МСБ | CBVD

Пациенти без МВ 
Patints without MV 

18.75

81.25 81.39 77.10
87.10 84.00

12.90
18.61 22.90

16.00 %

%

10.33%
ХОТСН | COHF

14%
MRS

14%
Enterrococcus

14%
Klebsiella

29%
Ps. Auruginosa

29%
Acinetobacter



95

CLINICAL ANALYSIS OF PATIENTS 
TREATED BY MECHANICAL 
VENTILATION IN INTENSIVE 
RESPIRATORY CARE UNIT

original 
articles

Thoracic Medicine
Volume VI, June 2014, Issue 2

вентилация са във възрастовата група 60-69г. 
– 60 болни (31.41%). От 20-49г. са вентилира-
ни 25 пациента (13.09%), от които 13 по време 
на грипната епидемия H1N1 през 2009-2010г. 
(Табл.1). Преобладава относителният дял на 
мъжете – 54.45 % (104 болни).

Най-честа причина за тежката дихателна не-

достатъчност, наложила механична вентила-
ция, е белодробна патология (81.67%), като с 
най-голям относителен дял е ХОББ в екзацер-
бация или с усложнения (пневмония) – при 134 
пациента (85.90%). От небелодробната патоло-
гия най-чести са алвеоларната хиповентила-
ция при екстремно затлъстяване, деформации 
на гръдния кош, левостранна застойна сърдеч-
на недостатъчност (Табл. 2).

При по-голяма част от болните бяха налице 
значими съпътстващи заболявания, като най-
чести бяха застойна тотална сърдечна недос-
татъчност, захарен диабет, мозъчно-съдова 
болест, хронична бъбречна недостатъчност. 

cal ventilation belongs to the age group 60 to 69 
years – 60 patients (31.42%). 25 patients (13.09 %) 
from the age group 20 - 49 years were mechani-
cally ventilated, 13 patients of which during the 
in�uenza epidemic H1N1 in 2009-2010 (Table 1). 
The percentage of men prevails – 54.45 % (104 
patients).

The most common cause of severe respiratory 

failure, demanding mechanical ventilation, is 
pulmonary pathology (81.67%) as the greatest 
percentage belongs to COPD exacerbation and 
its complications (pneumonia) – 134 patients 
(85.,90%). The most common reasons from the 
non-pulmonary pathology are alveolar hypoven-
tilation in extreme obesity, chest deformations 
and left-sided congestive heart failure (Table 2).

Most of the patients presented with serious 
concomitant diseases. The most common were 
congestive total heart failure, diabetes, cerebro-
vascular disease, chronic renal failure. The indica-
tions for initiation of arti�cial pulmonary ventila-

Табл. 2. Разпределение на болните на механична 
вентилация по нозологични единици. 

НОЗОЛОГИЯ БРОЙ %

Хронична обструктивна 
белодробна болест 134 70.16

Бронхиектазна болест 3 1.57

Остра дихателна недоста-
тъчност 17 8.90

Белодробна тромбоемболия 1 0.52

Бронхиална астма 1 0.52

Алвеоларна хиповентилация 22 11.52

Деформации на гръдния кош 6 3.14

Застойна левостранна  
сърдечна недостатъчност 7 3.67

Общо 191 100

Табл. 1. Разпределение на пациентите лекувани с механична вентилация по възраст.  
Table 1. Age distribution of patients on mechanical ventilation. 

Възрастова група 
Age group 2007 2008 2009 2010 2011 Общ брой  

Total Number %

20-29  
години | years 1 - 4 2 1 8 4.18

30-39  
години | years - 3 2 - - 5 2.62

40-49  
години | years 1 2 4 1 4 12 6.28

50-59  
години | years 6 7 5 7 9 34 17.80

60-69  
години | years 12 9 12 14 13 60 31.41

70-79  
години | years 9 8 9 10 20 56 29.31

Над | Over  
80 3 2 7 1 3 16 8.38

Общо | Total 32 31 43 35 50 191 100

Table. 2. Distribution of patients on mechanical 
ventilation by nosological units. 

NOSOLOGY Number %

COPD 134 70.16

Bronchiectasis 3 1.57

Acute respiratory failure  17 8.90

Pulmonary thromboembolism 1 0.52

Bronchial asthma 1 0.52

Alveolar hypoventilation 22 11.52

Chest deformations 6 3.14

Left – sided congestive heart 
failure 7 3.67

Total: 191 100
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Обичайната продължителност на МВ е била 
до 15 дни, като липсват значими разлики в про-
следените години – от 77.14% до 87.10%. При 
34 болни (17.83 %) продължителността на ме-
ханичната вентилация е била повече от 15 дни 
и това е наложило поставянето на трахеостом-
на канюла. Подобни резултати са публикувани 
и в едно международно изследване, където 
процента трахеотомирани болни е 24, а в скан-
динавските страни той е около 32% (Фиг.4).

От всички 191 пациента преминали лечение 
на механична вентилация, 125 болни (65.50%) 
са били изписани и 66 (34.50%) са починали, 
като липсва съществена разлика в проследе-
ните години (Taбл.3).

The usual duration of mechanical ventilation is 
15 days as there are no signi�cant di�erences in 
the monitored years – from 77.14 % to 87.10 %.

In 34 patients (17.83 %) the duration of me-
chanical ventilation was more than 15 days and 
this necessitated the placement of a tracheosto-
my cannula. Similar results were published also in 
an international study, where the percentage of 
tracheotomized patients is 24 and in Scandinavia 
- it is about 32% (Fig. 4).

125 patients (65.5 %) of all 191 patients on me-
chanical ventilation were discharged from hospi-
tal and 66 patients (34.50 %) died as there is no 
signi�cant di�erence in these numbers in the 
monitored years (Table 3).

Разширени са индикациите за поставяне на 
изкуствена белодробна вентилация, тъй като 
е имало болни със съпътстващи заболявания 
като: хематологични (Polycetimia vera), осте-
омиелофиброза, НХЛ; ревматоидни – лупус 
еритематодес, ревматоиден артрит, дермато-
миозит; гастроентерологични – чернодробна 
цироза; психиатрични – алкохолна зависимост, 
шизофрения, олигофрения. Болни с карцином 
на ларинкса, простата и млечна жлеза също са 
имали шанса да бъдат лекувани с механична 
вентилация (Фиг. 3).

tion were broadened since there were patients 
with concomitant diseases such as: hematologi-
cal - Polycetimia vera, osteomyelo�brosis, non-
Hodgkin lymphoma (NHL); rheumatoid – lupus 
erythematosus, rheumatoid arthritis, dermato-
myositis; gastroenterological – liver cirrhosis; 
psychiatric – alcohol abuse, schizophrenia, oligo-
phrenia. Patients with laryngeal carcinoma, pros-
tate cancer and breast cancer had also the chance 
to be treated by mechanical ventilation (Fig.3).

Фиг. 3. Коморбидитет при болни, 
лекувани на механична вентилация.
Fig. 3. Comorbidity in patients on 
mechanical ventilation. 

Фиг. 4. Продължител-
ност на механичната 
вентилация.
Fig. 4. Duration of 
mechanical ventilation.
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Регистрираните усложнения, свързани с 
провежданата механична вентилация са били 
вентилаторно-асоциирана пневмнония (VAP) 
– при 7 болни (3.66%), пневмоторакс – 2 бол-
ни (1.05%), пневмомедиастинум – 2 болни 
(1.05%). VAP като усложнение е била доказана 
и потвърдена микробиологично при всички 7 
болни, като 3 от тях са били изписани, а 4-ма са 
починали (Фиг. 5).

Микробната флора изолирана от тубусен 
секрет при 112 болни (58.64%) лекувани с ИБВ 
е била Грам негативна, като най-често изоли-
раните причинители са били Acinetobacter 
baumanii – 31 болни (27.68%), Ps.аeruginosа  26 
болни (23.21 %), Klebsiella – 13 болни (11.61%). 
При 41 болни има изолирани причинители 
от семейство Candida. Прави впечатление, че 
по-често изолираните представители от Грам 
позитивната флора са MRS, ентерококи, стафи-
лококос ауреус. 
Обсъждане и заключение:

Механичната вентилация е основен начин за 
подкрепа  при пациенти лекувани в интензив-
ните отделения. През последните години голя-
мо разнообразие на вентилационни стратегии 
са станали известни: те предлагат комплексни 
режими и различни параметри на вентилация 
и отвикване от респиратора. Най честата при-
чина  довела пациента до критично състояние 

The registered complications connected with 
the conducted mechanical ventilation were ven-
tilator-associated pneumonia (VAP) – in 7 patients 
(3.66%), pneumothorax – 2 patients (1.05%), 
pneumomediastinum – 2 patients (1.05%). VAP 
as a complication was proved and con�rmed mi-
crobiologically in all 7 patients, 3 of whom were 
discharged and 4 died (Fig. 5).

The microbial �ora isolated from tube secrets of 
112 patients (58.64%) treated by invasive pulmo-
nary ventilation was Gram – negative as the most 
frequently isolated agents were Acinetobacter 
baumanii – 31 patients (27.68%), Ps. Aeruginosa 
- 26 patients (23.21 %), Klebsiella – 13 patients 
(11.61 %). In 41 patients there are isolated agents 
from the Candida family. It is noteworthy that the 
more frequently isolated agents from the Gram – 
positive �ora are MRS, enterococci and staphylo-
coccus aureus. 
Discussion and conclusion

Mechanical ventilation is a major option of sup-
porting patients treated in intensive care units. A 
great variety of ventilation strategies have come 
to light in the recent years: they o�er complex 
modes and di�erent parameters of ventilation 
and weaning from the respirator. The most com-
mon reason leading to the patient’s critical con-
dition and the for arti�cial pulmonary ventilation 

Табл. 3. Изход от механичната вентилация. 
Table 3. Outcome of mechanical ventilation.

Година
Year

Болни на механична вентилация
Patients on mechanical ventilation

Изписани | Discharged Починали | Deceased

Брой 
Numner % Брой 

Numner %

2007 32 22 68,75 10 31.25

2008 31 22 70,97 9 29.03

2009 43 22 51,16 21 48.84

2010 35 24 68,57 11 31.43

2011 50 35 70,00 15 30.00

Общо:
Total: 191 125 65,50 66 34.50

Фиг. 5. Най-често изолирани  
микробни причинители при VAP.
Fig. 5. Most common isolated microbial 
pathogens in VAP. 
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и необходимост от изкуствена белодробна вен-
тилация в специализираните белодробни кли-
ники е ХОББ или хронична обострена дихател-
на недостатъчност, като това са около 11.68% 
от  всички пациенти пролежали в интензивно 
респираторно отделение на УМБАЛ“Св.Мари-
на“ – Варна. Предвид наличието на множество 
придружаващи заболявания при тези пациен-
ти и колонизация в трахеобронхиалното дър-
во, отбиването от вентилатора се превръща 
в един труден и продължителен процес. Най-
често от тубусен секрет се изолира проблемна 
микробна флора, като преобладават Грам не-
гативните щамове, което значително влошава 
прогнозата на болните и удължава престоя им 
в интензивните отделения (1, 4, 5, 6).
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in the specialized pulmonary clinics is COPD or 
chronic acute respiratory failure and these are 
about 11,68 % of all patients, hospitalized in 
the Intensive Respiratory Care Unit at University 
Hospital “St. Marina” – Varna. Given the presence 
of multiple comorbidities in these patients and 
colonization of the tracheobronchial tree, wean-
ing from the ventilator becomes a di�cult and 
lengthy process. Problematic microbial �ora, 
dominated by Gram - negative strains, is isolated 
from tube secrets, which signi�cantly worsens 
the prognosis of patients and prolongs their stay 
in the intensive care units (1, 4, 5, 6).  


