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Hírlevél, 2018 – 3. szám 

Kedves Olvasó! 
 

Egy „forrónak” ígérkező nyári szünet előtt, még egy utolsó hírlevéllel jelentkezünk. A legközelebbi hírlevél, remélhetőleg ősszel 
lesz olvasható. Kívánom, hogy a lehetőségekhez képest Mindenki pihenje ki a fáradalmait. A hírekhez jó olvasást kívánunk!    
 

 
 

HAZAI HÍREK:  

 
EMMI/ÁEEK 
Legutóbbi hírlevelünkben arról írtunk, hogy az egészségügyi kormányzat támogatja azon kezdeményezésünket, hogy a 
közfinanszírozott intézmények légútbiztosítással kapcsolatos eszközökhöz juthassanak. Javaslatuknak megfelelően az ÁEEK-hoz 
fordultunk. A középirányító intézmény kérésére elkészítettük azt a szakmai anyagot, mely a remélt tárgyalások alapjául szolgálhat.  
Amitől kicsit tartottunk beigazolódott…Mind Államtitkári, mind pedig AEEK Főigazgatói poszton váltás történt. Ez azt jelenti, hogy 
újra meg kell futni a köröket. Ezt meg is tesszük, vagyis nem adjuk fel. Optimista vagyok.     
 
EAMS tagság: Hazánkat jelenleg már 16 fő képviseli az európai társaságban. Ez igen örömteli és köszönet érte! Várjuk a további 
érdeklődőket, jelentkezőket.      
 
MAITT, workshop, előadások: MAITT 2018.05.24-26 EGER 
Mint azt az előző levelünkben jeleztük, az éves kongresszusra a szekció programját egy korábbi, hamarosan publikálásra is kerülő 
felmérésünk válaszai alapján terveztük meg, vagyis igyekeztünk nemzetközi mércével mérve is "trendik" lenni.  A workshop során 
2 újdonsággal is találkozhattak a résztvevők, hiszen korábban nem volt gyakorlási lehetőség a légutak vizsgálatára UH segítségével 
és programunk eddig nem kínálta a légútbiztosítás gyakorlását dupla lumenű tubussal és bronchus blokkerrel.    
A helyszíni hangulat, érdeklődés alapján úgy tűnt számunkra, hogy kellő érdeklődést tudtunk ébreszteni a Kollégákban és jó 
légkörben, hasznosan telt a képzés. Előadásainkat szintén komoly figyelem kísérte. Remélem elégedettséggel hallgatták az 
előadókat. Természetesen szeretnénk „hivatalos” visszajelzést (feedback) is kapni a tevékenységünkről, ezért a teljes 
programunkról megkérdezzük a résztvevőket. Az eredményekről remélhetőleg a következő hírlevélben már be tudunk számolni.  
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Akkreditált NL tanfolyamok: MAITT LBSZ + MH-EK: Lásd OFTEX tanfolyamok   

A KÖVETKEZŐ NEHÉZ LÉGÚT TANFOLYAM 2018. OKTÓBER 10.-ére van meghirdetve (6pont) 
 

     
 
 
Osztályvezetők, koordinátorok! 
Szeretném kérni, emlékeztetni az intézmények osztályvezetőit és úgynevezett légútbiztosítási koordinátorait, hogy osszák meg 
kollégáikkal, beosztottjaikkal a hírlevelek tartalmát is. Ha lehet, figyeljék a témával kapcsolatos eseményeket és legyenek helyi 
szinten üzeneteink közvetítői, törekvéseink követei. A remélhetőleg, hamarosan elindításra kerülő 2. országos audit kitöltésében 
pedig feltétlen várjuk majd hathatós közreműködésüket.  

 

NEMZETKÖZI HÍREK, ESEMÉNYEK: 
EAMS 
EAMS (EUROPEAN AIRWAY MANAGEMENT SOCIETY) (Jelenleg 35 ország a tagja). 

 http://eamshq.net/index.php  KATT A LINKEKRE! 
  
 Az európai társaság már a FACEBOOK-on is elérhető: https://www.facebook.com/eamsociety/ 

 

Kedvcsináló videó a társaságról! http://eamshq.net/index.php/aboutus 
 
Tagság: Jelentkezni itt lehet (CSAK 26 Euró/év) http://eamshq.net/index.php/membership 
Aki tud, szánjon rá időt és pénzt…! Minél több az európai tag hazánkból, annál komolyabban vesznek minket!  
 
A jó hír, hogy elfogadták javaslatunkat, így a korábbi 50(52) Euróról 26-ra csökkentették a tagdíjat egyes országok esetén! Az EAMS 
weboldalán, hitelkártyával lehet fizetni.  
DE FIGYELEM!!!  Ha valaki így fizet az nagyon jó, hasznos és kényelmes, de tudnia kell, hogy a következő éves díj már automatikusan levonódik 
a megadott, regisztrált kártyáról, ha időben nem jelezzük, hogy nem szeretnénk hosszabbítani!!!   
 
Membership benefits: 
- On-line subscription for TACC, Trends in Anaesthesia & Critical Care, the societiy's journal 
- Preferential access to world renown speakers when organising a meeting/course 
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- Opportunity to organise a European Airway Congress in your own country 
- EAMS coordinated collaborative airway research 
- Residents network: Join other young airway managers to form a network and visitcolleagues around the world 
- Possibility to run for the Council and represent your country and get influence 
- Deduction when registering for our scientific meetings 
- Get reference to Airway Article of the month via the EAMS homepage 
 

EAMS folyóirata: TACC: Trends in Anaesthesia and Critical Care http://www.trendsanaesthesiacriticalcare.com 

Az újság célja, hogy a légútbiztosítással kapcsolatos irodalom kiemelkedő forrása legyen.  
 

A hónap cikkei (EAMS : Article of the month) február, március, április  
Az európai társaság honlapján új rovatot indított el a fenti címen. A legutóbbi hírlevél óta megjelent cikkeket csatolva küldjük e 
hírlevélhez is. http://eamshq.net/index.php/educational-resources/article-of-the-month 
 
A hírlevélhez csatolt májusi cikk az extubáció és potenciálisan nehéz reintubáció tárgyköréhez tartozik. Ez elsősorban 
az intenzív osztályon fekvő betegeket érinti. Viszonylag új eljárásról (szakaszos extubáció vezetődrót és tubuscserélő 
katéter segítségével) van szó.  
 
További cikkek:  

- Spontaneous Respiration Using Intravenous Anesthesia and High-Flow Nasal Oxygen (STRIVE Hi) Management of Acute 
Adult Epiglottitis: A Case Report 

- Emergency Ventilation of Infant Subglottic Stenosis Through Small-Gauge Lumen Using the Ventrain: A Case Report 
- Small Airways – Big Problems?? 
- Fibreoptic intubation via SGAD 
- Front of Neck Access, Jet ventilation, EVA 
- Heavily questioned two dogmas in airway management 

 
 
EAMS (European Airway Management Society) - EAC (European Airway Congress) 2018.12.4-7, CATANIA, ITALY 
Már írtuk, hogy az Európai Légútbiztosítási Társaság soron következő, 5.-ik kongresszusa Olaszországban lesz, egy varázslatos 
helyen. Már elérhető a rendezvény weboldala. http://www.eac2018.com/ 
Itt minden információ elérhető. Érdemes jelentkezni! Kevésbé aktívaknak a hírlevél mellé csatoljuk az előzetes programot is.  
 

 

Íme egy kedvcsináló, beharangozó videó az EAMS 
weboldaláról is! Klikk ide! Tetszeni fog!  
http://eamshq.net/index.php/educational-
resources/workshop-congresses/present/european-airway-
congress-2018 

 

DAS 
Fontos, hogy megjelent az angol nehéz légút társaság DAS (Difficult Airway Society) legújabb ajánlása is, mely a kritikus állapotú 
felnőtt betegek endotracheális intubációjával kapcsolatos javaslatait összegzi.  
https://www.das.uk.com/guidelines/icu_guidelines2017 
 
DAS 2018 
Az év szintén egy kiemelkedő eseménye: https://www.das2018.co.uk/ 
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ESA 
Euroanaesthesia kongresszus 

 

Ezek során természetesen mindig van légútbiztosítással 
kapcsolatos program/előadás is az EAMS rendezésében. 
Néhány csatolmány igazolja ezt! 

 

WAMM 
Már tervezik a 2. légútbiztosítási világkongresszust is 
(WAMM 2), melyre 2019-ben, Amszterdamban kerülhet sor! 
http://wamm2019.com/index.html 

 
 
 

Fontosabb linkek, ajánlások:  
ASA:  http://www.asahq.org/quality-and-practice-management/standards-and-guidelines/search?q=airway%20management 

DAS:  https://www.das.uk.com/  SAM:  http://samhq.com/ 
NAP4:  http://www.rcoa.ac.uk/nap4  AW:  http://www.airwayworld.com/ 
EM: http://emcrit.org/   SHANA:  http://www.shanahq.com/ 
AeL: http://www.airwayelearning.com/ DARC:  http://www.darc-airway.com/site/ 

 
 
 
APPs 

 DAS  (Difficult Airway Society) App (almás  és robotos   telefonokra is…)  
 
KATT ide! 
https://www.das.uk.com/content/patient_info/what_is_awake_fibre_optic_intubation 
https://www.youtube.com/watch?v=X0fThhDaXIU 
https://www.das.uk.com/content/video/fona 

 
Baráti üdvözlettel, 2018. június 22. 
              

Légútbiztosítási Szekció  
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