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Hírlevél, 2018 – 4. szám 

Kedves Olvasó! 
 

Nem szeretnék újra közhelyeket puffogtatni, de mégis muszáj…Ismét villámgyorsan elrepült a nyár és gyakorlatilag beköszöntött 
az ősz, bár azért reménykedem egy szép szeptemberi, esetleg még októberi kellemes utószezonban. A fő gond azonban nem csak 
az időjárás, hanem az, hogy tovább már nem halogathatjuk feladataink elvégzését. Az vigasztal, hogy nem csak nekem fáj  ez a 
tény…De ennyi „kesergés” elegendő, lássuk a híreket, melyekhez jó olvasást kívánunk!    
 

 
 

HAZAI HÍREK:  

 
Szekciónk weboldala jelenleg: https://www.doki.net/tarsasag/aneszteziologia/info.aspx?sp=46&web_id=AAA5CBDE9826CBB 
 
EMMI (health goverment) 
Legutóbbi 2 hírlevelünkben már írtunk arról, hogy az egészségügyi kormányzat elvben támogatja azon kezdeményezésünket, hogy 
a közfinanszírozott intézmények légútbiztosítással kapcsolatos eszközökhöz juthassanak. Említettük már, hogy a választások után 
mind államtitkári, mind pedig AEEK főigazgatói poszton váltás történt. Ez azt jelenti, hogy újra meg kell futni a köröket. Ezt meg is 
tettük. Az új vezetők felé is elküldtük a kért szakmai anyagot, de válasz még nem érkezett, ismételt rákérdezésre sem. Továbbra 
sem adjuk fel, de optimista vagyok még?     
 
EAMS tagság: Hazánkat jelenleg már 16 fő képviseli az európai társaságban. Várjuk a további érdeklődőket, jelentkezőket!      
 
MAITT (national congress), 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.  
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MAITT 2018, feedback 
Ígértem, hogy a résztvevők visszajelzéséről írok. 15 válasz érkezett. A feedback alapján a workshop regisztrációjával a résztvevők 
93,3%-a elégedett volt. Arra nem érkezett válasz, hogy miért nem jelent meg a jelentkező, ha regisztrált a tanfolyamra. A 
helyszínnel 6,7% nem volt elégedett. 13,3% soknak tartotta a résztvevők számát. Az időponttal kapcsolatban 1(6,7%) kifogás 
volt. Az időtartam megfelelőnek bizonyult. Az 1 asztalnál rendelkezésre álló idővel 40% csak közepesen volt elégedett, 6,7% 
viszont nem volt elégedett. A gyakorlók létszámával/asztal teljesen elégedett csak 60% volt, 13,3% pedig nem örült.  
Az előadások tartalmával és a workshopon oktatott anyaggal kapcsolatban elégedett volt minden válaszoló.  
 
1 szöveges értékelés tartalma megfontolandó, megszívlelendő, mert sok igazság van benne:  
„Az egész workshop használhatóságát alapvetően rontotta, hogy ellenőrizetlenül, regisztráció nélkül is be lehetett jutni, így aki 
regisztrált, az nem fért oda. A helyiség levegőtlen és túl meleg volt. Az időzítése az ebédidővel egyszerre (párhuzamosan) 
katasztrofális.” 
 
E kritika fontos és hasznos, örülünk neki! Okulni szeretnénk belőle! Annyi mentségünk van, hogy a helyszínt, időpontot nem 
határozhattuk meg. A bejáratnál viszont határozottabbnak kell lennünk! Komolyabb szigor kell! Esetleg jelképes részvételi díj, 
melynek hiányában nem lehet bemenni és talán mindenki eljön, aki regisztrált. Ez nem ördögtől való gondolat, sőt ebbe az 
irányba kell tartani véleményem szerint. A MAITT korábbi vezetésének ezt az ötletet, gyakorlatot felvetettük már.  
 

  
 
Akkreditált NL tanfolyamok: MAITT LBSZ + MH-EK: Lásd OFTEX tanfolyamok   

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

     
 
 
Osztályvezetők, koordinátorok! (National audit 2) 
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.  

 
Tisztújító taggyűlés (General assembly)! 
Tájékoztatásként közöljük, hogy ez év végén november 23.-án szekciónk tisztújító taggyűlést tart, melyről az első 
értesítést a rendes és pártoló tagok számára elküldtük. Egyébként a belépés lehetősége bármikor adott az érdeklődő, 
esetleg ügyért tenni akarók számára.  
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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 
- 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 
 
The Board 

1. President | Prof. Dr. med. Robert Greif, MME, FERC 

2. President-Elect | Michael Seltz Kristensen, MD 

3. Immediate Past-President | Kamil Toker, MD 

4. Executive Director | Arnd Timmermann, Prof. Dr. med., DEAA, MME 

5. Treasurer | Rüdiger Noppens 

6. Secretary | Lorenz Theiler, PD Dr. med. 

7. Secretary | Kemal Tolga Saracoglu, Assoc. Prof. Dr. med. 

8. Non Officer | Massimiliano Sorbello, MD 

9. Non Officer | Iljas Hodzovic, MD, FRCA (UK) 

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) augusztus, szeptember 
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 
 
Article of the Month | August 2018, attached 
This month’s contribution came from Prof. Arnd Timmermann. His article of the month is a German study done by the 
anesthesiologist and A&E physician Michael Bernhard and Coworkers from Leipzig, Germany. It will be interesting to 
follow the results of two large prospective RCT comparing SAD (Igel or LT) with endotracheal tube for out of hospital 
airway management, which are expected to be published within the next months.  
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Article of the Month | September 2018, attached 
Article of the Month September is recommended by Michael Seltz Kristensen from Denmark: 
"This is THE SINGLE AIRWAY PAPER TO READ IF YOU ONLY WANT TO READ ONE PAPER IN ALL YOUR CAREER: The Canadian 
guidelines - so much covered in such a stringent manner in ONE paper!" 
 
További cikkek/articles, (attached):  
 - The emergency paediatric surgical airway, A systematic review 
 - The difficult airway with recommendations for management –Part 1 – Difficult tracheal intubation encountered 
   in an unconscious/induced patient 
 

First EAMS Teach the Airway Teacher – Master Class (TAT-

MC) for EAMS Educators 

Berlin, Friday 28 to Sunday 30 September 2018, (attached) 

 
Croatian Airway Course | Croatia September 2018 

 
http://eamshq.net/index.php/educational-resources/workshop-congresses/present/croatian-airway-course-croatia-
september-2018 
 
MIVA CadaverLab | Spain 
 

 
 
http://eamshq.net/index.php/educational-resources/workshop-congresses/present/miva-cadaverlab-spain-september-
october-2018 
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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 

 
Dear EAMS members, 
We are pleased to have received numerous abstract submissions for the 5th European Airway Management Congress which will 
be held in Catania on 4-7 December. Appreciating the strong interest, the deadline has been extended to 15th September 2018 
24:00. 
 
Abstract categories include: 

• Education (all aspects) 

• Basic Science 

• Clinical Science 

• Equipment 

• Audits and Surveys 

• Quality and Safety (incorporating Human Factors) 

• Case Reports 
Please visit: www.eac2018.com 
 
Kind regards 
EAMS Secretary 
On behalf of the Board of Directors 
 
Photo Contest 
Bring out your creativity! 
Participate in the EAC 2018 Photo Contest: the best photographs will be prize in Catania. 

• Take a picture on the contest theme PAST AND FUTURE OF AIRWAY MANAGEMENT 

• Register to the Congress 

• Send your file to the Organising Secretariat (maximum 3 files per delegate) 

• Cross your finger! 
 

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/ 
 
 
 
   
 

mailto:zoltanszucsmd@gmail.com
mailto:maittlbsz@gmail.com
mailto:maittlbsz@googlegroups.com
http://www.eac2018.com/
http://eamshq.net/index.php/educational-resources/workshop-congresses/present/european-airway-congress-2018
http://eamshq.net/index.php/educational-resources/workshop-congresses/present/european-airway-congress-2018
http://eamshq.net/index.php/educational-resources/workshop-congresses/present/european-airway-congress-2018
http://www.eac2018.com/
https://www.das.uk.com/guidelines/icu_guidelines2017
https://www.das2018.co.uk/


  Magyar Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Társaság– Légútbiztosítási szekció(LBSZ)  
Hungarian Society of Anaesthesiology and Intensive Therapy – Airway Management Section 

President: Zoltán Szűcs, zoltanszucsmd@gmail.com, +36-30-2010923, +36-70-9323224 
Secretary: Anna Molnár, Treasurer: Tamás Vető  

E-mail: maittlbsz@gmail.com, Levelezőlista/group/ maittlbsz@googlegroups.com 
Mottó: Ha békét akarsz, készülj a háborúra.. 

 
THE VORTEX APPROACH to airway management/for the critically ill/ 
http://vortexapproach.org/ 
 
ESA/EAMS together 

 
 
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, 2018.09.05. 
              

Airway Management Section/Légútbiztosítási Szekció  
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