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Hírlevél, 2021 – 02. szám/negyedév
Kedves Olvasó!
Egy kicsit megkésve küldöm a 2. negyedévre szánt hírlevelet. Bár a világ nem dől össze, ha kimarad egy-egy szám, azért
fontosnak tartom a rendszerességet és szerencsére van 1-2 hír, melyről érdemes szót ejteni.
Az előző „kiadásban” azt írtam, hogy reméljük őszre visszatérhet az élet a normális kerékvágásba. Így legyen, de azért
még mindig van/lehet némi bizonytalanság a pandémiás helyzetet illetően. Addig viszont élvezzük a nyarat, aggódni (ha kell majd
egyáltalán), ráérünk később is.

Munka mellett (helyett…) édes a pihenés! Hajrá!

Állandó hírek
Tisztelt osztályvezetők, koordinátorok!
Szeretnénk kérni az intézmények osztályvezetőit, légútbiztosítási koordinátorait, hogy figyeljék és terjesszék a témával kapcsolatos
újdonságokat, helyi szinten pedig kezdeményezzék azokat a változásokat, melyek érdemben növelik a betegbiztonságot.
A szakmai anyagok átadásának legfőbb forrásává a weboldalunk lépett elő.
A hírlevelek segítségével viszont remélhetőleg személyesebbé tehetjük az egymás közti kapcsolatot.
Az alweboldalról elérhető az Európai Légútbiztosítási Társaság honlapja, számos hasznos oldal, app, oktatóvideó linkje,
tájékoztatók anyagok nem szakemberek számára, a szekciónk oktatását eszközök használatba adásával támogatók listája. A hírek,
újdonságok alatt a korábbi hírlevelek érhetők el. A tanfolyamok, rendezvények csempére kattintva a hazai és nemzetközi
vonatkozású képzésekről lehet információt nyerni. A szakmai anyagok mögött elsősorban előadásokat, közleményeket lehet
találni. A legfontosabb csempe alá kerültek az algoritmusok, ajánlások és itt találhatók meg pl. a nehéz légútra figyelmeztető
nyomtatványok, melyek letölthetők (vagy mintaként szolgálhatnak) és a beteg dokumentációjához csatolhatók.

Alweboldalunk a MAITT felületén az alábbi linkre kattintva érhető el.
link: http://www.maitt.hu/lbsz
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HAZAI HÍREK
Javaslatok/ajánlások
Előző hírlevelünkben már említésre került, hogy folyamatban van a korábbi, nehéz légúti helyzetek megoldását javasló
állásfoglalásunk megújítása. A munkát elkezdtük, de közzétételét halasztjuk, mert ebben az évben várható, hogy a guruk
publikálnak egy univerzális légútbiztosítási ajánlást (PUMA, Project for Universal Management of Airways), melynek javaslatait
érdemes megvárni és beépíteni a saját anyagunkba. A kezdeményezés célja, hogy a számtalan algoritmust, ajánlást, kérdést végre
egy közös nevezőre hozzák, persze már amennyire ezt lehet. A végső cél az lenne, hogy a légútbiztosítás során valóban közös
nyelvet beszéljük, függetlenül attól, hogy mely országból, mely szakterületről jöttünk. Ez jó hatással lesz a tervezetten és váratlanul
felálló légútbiztosító csapatok működésére és így a betegbiztonságra is! Mindez tulajdonképpen már megvalósult a reanimáció
esetében. A projektet heti szinten figyelem, sajnos az öt tervezett fejezetből még mindig csak az első van jelen. Nagyon várós!

Akkreditált NL tanfolyamok, 2021 / LÁSD OFTEX / Járványhelyzettől és akkreditálási folyamattól függ megrendezésük.
1. MAITT LBSZ + SE-MH-EK:
2021-II szemeszter: 2021.09.22
https://www.oftex.hu/project_o/actual_prg/system/launch.php?pg=./oftex/TANF_Adatlap.php?msgid=78332&tableid=0
KÍVÁLÓ KURZUS és OKTATÓGÁRDA!
KIHAGYHATATLAN!!!

2. Nehézlégút - újratöltve: Elméleti és gyakorlati képzés speciálisan konzervált tetemek segítségével.
https://semmelweis.hu/cadavercourse/nehez-legut/
Szervezők, partnerek

Magyar Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Társaság, Légútbiztosítási Szekció

Semmelweis Egyetem, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

SE, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika
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A Magyar Aneszteziológiai és Intenzív terápiás Társaság Légútbiztosítási Szekciója megalakulása óta elkötelezett támogatója a
minőségi betegellátás elvének, tevékenységével igyekszik hozzájárulni az elvárt betegbiztonság megteremtéséhez. Céljaink
elérésében kiváló partnerre találtunk a Semmelweis Egyetem Anatómiai, Szövet-és Fejlődéstani Intézetében. Kutatási
együttműködésünk 2015-ben indult. A munkakapcsolat azóta is töretlen.
A tanfolyam megszervezésével szeretnénk a közös publikációink nyomán levont következtetéseket a gyakorlatba is
átültetni. Az általunk sikeresen validált oktatási objektumok (speciálisan fixált kadáverek) a betegek biztonságának veszélyeztetése
nélkül alkalmazhatóak, ráadásul képesek a képzések még túlnyomó részét biztosító fantomok („low fidelity manikin”) által nyújtott
felhasználói élményt, hasznosságot messze túlhaladni. Egy tanulmányunk során már szerveztünk az Intézetben sikeres referencia
tanfolyamokat, melyek kapcsán a résztvevők fiberoszkópos intubációkat is végeztek nagy számban, Thiel-fixált kadávereken.

Az első, akkreditált, kadáveres nehézlégút kurzusra 2019. szeptemberében került sor. A formális és informális hallgatói
visszajelzések alapján igen hasznosnak, sikeresnek bizonyult a tanfolyam.
Az oktatók, szervezők és hallgatók javaslatai alapján már 2020-ra a tanfolyam bővítését (2 nap, több elmélet, gyakorlat,
nem technikai készségek átadása) határoztuk el a Semmelweis Egyetem Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinikájának kiváló
munkatársaival kiegészülve. A felsoroltak eredményeként már egy közel komplex oktatási csomag állt össze. Sajnos a világjárvány
keresztül húzta a számításainkat.
2021-ben I. szemeszterében (06.17-18) a járványügyi szabályok figyelembevételével (személyes jelenléttel), sikeresen
megrendezésre került 2 napos tanfolyamunk.
A II. szemeszterre (2021.09.02-03) tervezett tanfolyam SAJNOS ELMARAD az oktató háttérintézményben zajló nagyarányú
felújítási/fejlesztési munkák miatt.
A jó hír viszont az, hogy 2022-től lényegesen jobb körülmények között folytathatjuk az oktatást!
PUBLIKÁLÁSI LEHETŐSÉGEK:
1. Signa Vitae
Nagy Bálint, PhD kollégánk egy folyóirat felkérésére lehetőséget kapott arra, hogy légútbiztosítással kapcsolatos "special issue"t szerkesszen. Mint az egyik szerkesztőnek lehetősége van néhány kézirat esetében mentességet adni a publikációs költségek alól.
Az újságnak minimális impakt faktora is van: 0,630
2. Trends in Anaesthesia and Critical Care
Mint a szerkesztőbizottság tagja (Szűcs Z), szeretném biztatni, bátorítani a publikálni is szándékozó kollégákat, hogy kéziratuk
leadásakor gondoljanak erre a folyóiratra is. CiteScore: 1,5
Kéziratok elbírálására is lehet jelentkezni!
MAITT 2021
Egy ideje ismert a MAITT 2021 tervezett időpontja. Reméljük nem romlik annyit a pandémiás helyzet, hogy változtatni kelljen a
tervezett meneten.
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NEMZETKÖZI HÍREK, ESEMÉNYEK:
OLVASD EL A HÍRLEVÉLLEL EGYÜTT KÜLDÖTT/feltöltött CIKKEKET IS!!!
WEBINARs
Közelgő EAMS webinars: 2021.09.09.
Improving human factors in airway management
https://www.eamshq.net/index.php/educational-resources/menu-eams-webinars
Article of the months: https://www.eamshq.net/index.php/educational-resources/article-of-the-month
EAMS (EUROPEAN AIRWAY MANAGEMENT SOCIETY)

http://eamshq.net/index.php

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
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!!!
Tagsággal járó előnyök: https://www.eamshq.net/index.php/membership

EAMS folyóirata: TACC: Trends in Anaesthesia and Critical Care

http://www.trendsanaesthesiacriticalcare.com

Az újság célja, hogy a légútbiztosítással kapcsolatos irodalom kiemelkedő forrása legyen.
Fontosabb linkek (appok, oktató videók, nehézlégút társaságok, stb)

https://www.doki.net/tarsasag/aneszteziologia/info.aspx?sp=99
2021.07.28
Baráti üdvözlettel
LBSZ/SzZ

