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Hírlevél, 2018 – 1. szám
Kedves Olvasó!
Ismét eltelt egy év… Ez lehetne rossz hír is, de azt gondolom, nem hagytunk olyan rossz évet magunk mögött, már ami az
időjárást illeti... De félre a tréfával, ez az év is esélyt adhat a megújulásra, elmaradt tervek megvalósítására. Ebben a reményben
szeretnénk nekivágni az évnek és reméljük, hogy a légútbiztosítással kapcsolatban felmerülő problémák megoldásában is sikerül
egy kicsit előbbre lépnünk és, hogy hírlevelünk minél több olvasóhoz jut el.

A. Hírek, újdonságok:
I. A légútbiztosítási szekció felmérése a nehéz légút menedzselésének oktatását célzó lehetőségekről és elvárásokról.
Kérdőíves felmérés a hazai aneszteziológusok körében.
The Aiway Management Section's survey on the opportunities and expectations of teaching the difficult airway management.
Questionnaire survey among domestic anesthetists.
A legutóbbi hírlevelünkben számoltunk be arról, hogy szekciónk, a 2010-ben közölt első, országos audit után egy hazai felmérés
eredményeit, tanulságait is szeretné közzétenni. Ezzel összefüggésben megemlítettük (új olvasók tájékoztatásáért ismételve),
hogy készülünk a 2. országos audit elindítására is, ui. szeretnénk látni, mi változott az elmúlt években, hiszen 2013-ban
megjelent egy hazai ajánlás (felülvizsgálata, korszerűsítése folyamatban) és van cselekvési tervünk (kompetenciák,
elvárt/javasolt esetszám, képzési terv, stb.) is. Mindezeken felül aktívan jelen vagyunk már 3 éve a MAITT kongresszusán
workshoppal, előadásokkal. Létrehoztunk egy légútbiztosítási koordinátori "hálózatot", van levelező csoportunk, naprakész
adatbázis a tagságról, hírleveleket készítünk, igyekszünk felhívni a hazai és nemzetközi, légútbiztosítással kapcsolatos
eseményekre a kollégák figyelmét. Kapcsolatot tartunk az európai társasággal, van akkreditált tanfolyamunk (Oftex portál, AEK)
és javaslatot tettünk a légútbiztosítás alapvető és haladó (nehéz légút kocsi) felszerelésének eszközlistájára is. Izgalommal várjuk,
hogy szakmai minimunként ez utóbbi mielőbb elfogadásra kerüljön.
Jelen felmérésünknek a célja elsősorban az volt, hogy lássuk, milyen irányba érdemes tartanunk, hogy a
betegbiztonságot a lehető legmagasabb szinten biztosíthassuk és, hogy elképzeléseink vajon egybe esnek-e kollégáink fejében
megfogalmazottakkal. Ígértük, hogy A felmérés részleteiről később beszámolunk. Ez remélhetőleg hamarosan megvalósul a
fenti címen megjelenő eredeti közlemény formájában. Lásd hamarosan a MAITT folyóiratában.
II. Levél az EMMI egészségügyért felelős Államtitkárának.
Arról is szó esett, hogy jó néhány hete levélben tettünk javaslatot egy pályázati rendszer kiírására, mely segítségével legalább a
közfinanszírozott intézmények számára lehetővé kellene tenni, hogy légútbiztosítással kapcsolatos eszközöket vásároljanak.
Elképzelésünk jól illeszkedne a kormányzat betegbiztonságot növelő intézkedéseinek sorozatába.
Nos, jó hírem van, ugyanis 2 napja kapott válaszlevélben az egészségügyi kormányzat részéről Államtitkár Úr hivatalosan is
szakmailag fontosnak, támogatandónak ítélte meg kezdeményezésünket! Javaslatára az ÁEEK-hoz fordulhatunk további
egyeztetésre. Bízunk benne, hogy itt nem áll meg a dolog. Rajtunk nem fog múlni.
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III. EAMS (European Airway Management Society) - EAC (European Airway Congress) 2018.12.4-7, CATANIA, ITALY
Az idei évben is megrendezi soron következő kongresszusát az Európai Légútbiztosítási Társaság. Ezúttal az olaszok kapták meg a
rendezés lehetőségét. A helyszín és az előzetes információmorzsák alapján ismét izgalmas, tartalmas rendezvény várható. A
sikerre számítani lehet a múlt évi, Berlinben megrendezett remek kongresszus tapasztalatai alapján is. Találkozzunk ott is!
Íme egy kedvcsináló, beharangozó videó az EAMS
weboldaláról! Klikk ide! Tetszeni fog!
http://eamshq.net/index.php/educationalresources/workshop-congresses/present/european-airwaycongress-2018

IV. A hónap cikkei (EAMS : Article of the month):
Az európai társaság honlapján új rovatot indított el a fenti címen. A legutóbbi hírlevél óta megjelent cikkeket csatolva küldöm e
hírlevélhez is.
http://eamshq.net/index.php/educational-resources/article-of-the-month
V. 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
VI. EAMS (EUROPEAN AIRWAY MANAGEMENT SOCIETY)

http://eamshq.net/index.php

(Jelenleg 35 ország a tagja).
Az európai társaság már a FACEBOOK-on is elérhető:
https://www.facebook.com/eamsociety/

1.)Tagság: Jelentkezni itt lehet (CSAK 26 Euró/év)
http://eamshq.net/index.php/membership

2.) Kedvcsináló videó a társaságról!

Aki tud, szánjon rá időt és pénzt…! Minél több az európai tag
hazánkból, annál komolyabban vesznek minket!

3.) EAMS folyóirata:
TACC: Trends in Anaesthesia and Critical Care

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!!!

http://eamshq.net/index.php/aboutus

http://www.trendsanaesthesiacriticalcare.com

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

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
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VI. MAITT, workshop, előadások: MAITT 2018.05.24-26 EGER
Az éves kongresszusra a szekció tervezett programját már a felmérésünk válaszai alapján igyekeztünk megtervezni. Ez azt jelenti,
hogy igyekszünk nemzetközi mércével mérve is még "trendibbek" lenni. Íme a tervezett programunk: (május 25)
A Légútbiztosítási szekció tervezett tudományos programja
Előadások:
1. Fiziológiailag nehéz légút
2. Mindent a retrográd intubációról.
3. Az UH szerepe a légútbiztosításban!
4. A jó anesztes is holtig tanul: Tanulságos esetek ismertetése
Workshop: 35 fő részére

Erőss Attila, Budapest
Rugonfalvi Szabolcs, Budapest
Szűcs Zoltán, Budapest
Szedlák Balázs, Miskolc

Időtartam: 180 perc (7x25p, 10 perc szünet) 7 asztal

1. A légútak vizsgálata/felmérése UH segítségével
2. Légútbiztosítás dupla lumenű tubussal és bronchus blokkerrel
3. Videólaringoszkópok, speciális tubusvezetők
4. Fiberoszkópos intubáció, segédeszközökkel
5. Második generációs extraglottikus eszközök
6. Fiberoszkópos intubáció LMA-n keresztül
7. Invazív (sebészi és nem sebészi) légút, kézi jet lélegeztetés

VII. Hazai és nemzetközi rendezvények a következő 1-2 évben:

ELŐ A NAPTÁRAT!!!

1. Hazai programok:
A.) Akkreditált NL tanfolyamok: MAITT LBSZ + MH-EK: Lásd OFTEX tanfolyamok
Legközelebb 2018. MÁRCIUS 5!!!

B.)

http://www.wcna2018.com

2. Nemzetközi rendezvények:
A.) Euroanaesthesia kongresszus

Ezek során természetesen mindig van légútbiztosítással
kapcsolatos program is az EAMS rendezésében.

B.) Már tervezik a 2. légútbiztosítási világkongresszust is (WAMM 2), melyre 2019-ben, Amszterdamban kerülhet sor!
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B. Állandó rovatok:
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.
Fontosabb linkek, ajánlások:
ASA:
http://www.asahq.org/quality-and-practice-management/standards-and-guidelines/search?q=airway%20management
DAS:
NAP4:
EM:
AeL:

https://www.das.uk.com/
http://www.rcoa.ac.uk/nap4
http://emcrit.org/
http://www.airwayelearning.com/

SAM:
AW:
SHANA:
DARC:

http://samhq.com/
http://www.airwayworld.com/
http://www.shanahq.com/
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. Február 03

