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Hírlevél, 2019 – 2. szám 
Kedves Olvasó! 

Az év második hírlevelét kissé szűkre szabtuk. Ennek fő oka, hogy későbbre terveztük a megjelenését, illetve célzottabban 
szeretnénk 1-2 új hírre felhívni a figyelmet.  

HAZAI HÍREK:
Szekciónk „weboldala” jelenleg: 

                                                    http://www.maitt.hu/info.aspx?sp=46 

MAITT: workshop, előadások: MAITT 2019 
Szekciónk a korábbi éveknek megfelelően idén is szakmai programot biztosít a MAITT éves kongresszusán. 

I. Előadások: május 24. péntek, 8:30-10:10

1. A légút felmérése: „Régi” és új módszerek
Szedlák Balázs, Budapest 

2. A tüdőszeparáció indikáció és módszerei
László István, Debrecen 

3. A légút és a szakorvosképzés. Mit és hogyan oktassunk?
Péter Ádám, Budapest 

4. A nehézlégút menedzselése gyermekkorban
Szűcs Zoltán, Budapest 

Várunk mindenkit szeretettel 

A MAITT Légútbiztosítási Szekciója gyakorlati bemutató szervez 1 alkalommal a MAITT 2019 kongresszusán is. 
Időpont: 2019. május 24, péntek 10:30 - tól – 13:35 – ig (185 perc), 10 perc kávészünettel 12:10-12:20 között. 

FIGYELEM! 
A LÉTSZÁMKERET GYORSAN BETELT BETELT, EZÉRT NINCS MÁR FELTÜNTVE A WORKSHOPRA JELENTKEZÉS LEHETŐSÉGE A 

KONGRESSZUS REGISZTRÁCIÓS FELÜLETÉN. 
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WS helyszín: PANORÁMA TEREM 

Regisztrált résztvevő(k) hiányzása esetén, a helyszínen még lehet jelentkezni, de maximum a 35 fős keretig! 
A korábban résztvevők visszajelzései alapján a létszámkeretet nem szeretnénk/nem fogjuk túllépni.    

Összesen 7 állomás lesz, melyeknél a résztvevők 25-25 perces gyakorlati bemutatón vehetnek részt az alábbi témákban: 

10:30 - 10:55 A légútak vizsgálata/felmérése UH segítségével  
10:55 - 11:20 Légútbiztosítás dupla lumenű tubussal és bronchus blokkerrel 
11:20 - 11:45 Videólaringoszkópok, speciális tubusvezetők 
11:45 - 12:10 Fiberoszkópos intubáció, segédeszközökkel 
12:10 - 12:20 Kávészünet helyben  
12:20 - 12:45 Második generációs extraglottikus eszközök: 
12:45 - 13:10 Fiberoszkópos intubáció LMA-n keresztül 
13:10 - 13:35 Invazív (sebészi és nem sebészi) légút, kézi jet lélegeztetés 

A Légútbiztosítási workshopban résztvevő/támogató cégek ABC sorrendben: 
- Anamed-Olympus Kft
- CPP Budapest Kft
- Karl Storz Endoszkóp Magyarország Kft - Elektrooxigén Kft.
- MedIFair Kft
- Medtronic Hungária Kft
- Pásztor Ada-Med Kft
- ReplantMed Kft
- Speeding Kft
- SuppLine Kft

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

ÚJ NEHÉZLÉGÚT TANFOLYAMUNKRA is LEHET MÁR JELENTKEZNI. 

Az OFTEX portálon már megtalálható az új, akkreditált (14 pontosra értékelt) tanfolyamunk, melyre terveink szerint 
az év második felében, szeptember 6.-án kerül sor, első alkalommal. A kurzusnak regisztrációs díja van és 
kadávereken történik az oktatás. Jelentkezési időszak május elsejétől július végéig tart. Augusztusban fizethető 
majd be a tanfolyam díja.  Bővebb információt az alábbi linkeken lehet találni és  JELENTKEZNI CSAK A TANFOLYAM 
SAJÁT HONLAPJÁN LEHET.   

Figyelem a helyek gyorsan fogynak és maximum 20 fő jelentkezését tudjuk elfogadni! 

http://semmelweis.hu/cadavercourse/nehez-legut/ 

https://www.oftex.hu/project_o/system/launch.php?pg=./oftex/TANF_Adatlap.php?msgid=71063&tableid=0 

Tisztelt 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. 
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NEMZETKÖZI HÍREK, ESEMÉNYEK: 

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 
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

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

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

Article of the month (csatolva) 
M.S. Kristensen, W.H. Teoh. Front of neck: continued discovery of this anatomy essential for airway management
Br. J. Anaesth., 120 (2018), pp. 895-898

Siddiqui N, Yu E, Boulis S, You-Ten KE. Ultrasound Is Superior to Palpation in Identifying the Cricothyroid Membrane in Subjects 
with Poorly Defined Neck Landmarks: A Randomized Clinical Trial. Anesthesiology 2018; 129:1132. 

Kongresszusok, tanfolyamok: 
Ne feledjük az ESA éves rendezvényét!  ESA+EAMS együtt=  https://euroanaesthesia2019.org/ 
Az EAMS itt is szerepel igényes programmal és ráadásul közeli a helyszín! 

https://euroanaesthesia2019.org/uploads/2019/03/euroanaesthesia-2019-lt11.pdf 
https://euroanaesthesia2019.org/uploads/2019/03/airc-programme_final.pdf 
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A 3 legnagyobb légútbiztosítási társaság (SAM, DAS, EAMS) 2019-ben együtt rendezi éves kongresszusát!!!  

https://wamm2019.com  Videó: https://wamm2019.com/about-amsterdam/ 
 

 
 
Jó lenne hazánkból is látni jó néhány résztvevőt, 1-2 absztraktot, posztert… 
 
SAM (Society for Airway Management) https://samhq.com/ 

 
 
DAS (Difficult Airway Society) https://das.uk.com/ 

 
Fontos, hogy megjelent az angol nehéz légút társaság DAS legújabb ajánlása is, mely a kritikus állapotú felnőtt betegek 
endotracheális intubációjával kapcsolatos javaslatait összegzi.  
https://www.das.uk.com/guidelines/icu_guidelines2017 
 
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 Airway Triage App  
 
Érdekes, fontos videók: 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, 2019.05.14. 

Légútbiztosítási Szekció  
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