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Hírlevél, 2020 – 04. szám 
Kedves Olvasó! 

Ez az idei év 4. hírlevele. Különösebb apropója nincs most a megjelenésnek a járvány okozta nehézségek ellenére sem, ugyanakkor 
néhány hírrel, csatolmánnyal, mint mindig, most is szolgálhatunk. 

Napsütés, hegyek, víz...kell ennél több? 

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. 

HAZAI HÍREK 

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

Weboldalunk nagyon fontos résszel is bővült. 
Alapítónk, Példaképünk, Mesterünk, Prof. Dr. Méray Judit emlékére egy szép összefoglaló készült: 

https://www.doki.net/tarsasag/aneszteziologia/info.aspx?sp=96 

Kiemelt anyag! 
COVID-19 (CHECKLISTA MINTA is csatolva) 

KRITIKUS ÁLLAPOTÚ FELNŐTT BETEGEK LÉGÚTBIZTOSÍTÁSA 
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Készült egy oktató videó, melyet 7 részre (összesen 8 jelenet) bontottunk. Ezek megmutatják az ápolók első tennivalóit, a 
segítséghívás folyamatát, a csapat formálódását, a csapatvezető feladatát, szerepek kiosztását, a checklista átfutását, ennek 
segítségével a stratégia ismertetését, majd az A, B+C és D tervek legfontosabb lépéseit, üzeneteit. A videót a Péterfy Kh-RI, 
Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézetben vettük fel az AIBO dolgozói segítségével. Ahhoz, hogy eljuthassunk a D terv 
ismertetéséhez is, sikertelen A és B/C terveken át vezetett az út. Ennek tanulságait, lépéseit szerettük volna elsősorban bemutatni. 
A szereplők írásban beleegyeztek, hogy a videó oktatási céllal a szekció honlapjára is feltöltésre kerüljön. 
Csatolunk még 

- a csapattagok elhelyezkedését mutató/javasló ábrát
- a nehézlégút felmérését segítő, validált pontrendszer (MACOCHA score) MINTÁT.
- 2 algoritmust (DAS 2018, VORTEX szemlélet ismertetése krízishelyzetben)
- és egy ellenőrző lista javaslatot/MINTÁT, mely segít a szereposztásban, ellenőrzésben, stratégia alkotásában is. 
link:  https://www.doki.net/tarsasag/aneszteziologia/info.aspx?sp=98

Akkreditált NL tanfolyamok, 2020 II. félév: LÁSD OFTEX / Járványhelyzettől és akkreditálási folyamattól függ megrendezésük. 
1. MAITT LBSZ + MH-EK:
2. Nehézlégút - újratöltve: MAITT-LBSZ - SE Anatómiai, Szövet-és Fejlődéstani Intézet, SE AITK

Ebben az évben még felelőtlenség lenne, hogy személyesen találkozzunk. Stratégiai fontosságú a szakmánk, így minimalizálni kell 
a fertőzés veszélyét közösségünkben. Remélhetőleg 2021-ben tanfolyamainkon már ismét személyesen üdvözölhetjük egymást.   

DAS 2015, ajánlás magyar nyelven (weboldalon!) 
Felnőtteknél előforduló váratlan nehéz intubáció ellátása. A Difficult Airway Society 2015-ös irányelve. 

Jó hír, hogy itt nem állunk meg, már készül egy újabb izgalmas és igen hasznos anyag magyar nyelvre átültetése is. Hogy melyiké, 
az legyen meglepetés. 

Remélhetőleg néhány hónapon belül a 2013-s hazai ajánlás frissítése is elkészülhet. 

PUBLIKÁLÁSI LEHETŐSÉGEK: (lásd csatolmányok és a weboldalon) 
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. MOST EGY ÚJABB felhívással JELENTKEZIK! (csatolva!)

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.

NEMZETKÖZI HÍREK, ESEMÉNYEK: 

Covid 19, to prevent infection, usefulness of aerosol boxes…, 
Aki netán lemaradt erről a webinarról: https://www.youtube.com/watch?v=2K_XDgaobnk&feature=emb_logo 

A hónap közleményei stb. Mint mindig, most is csemegék a csatolmányok…! (+ lásd a weboldalon is) 
1. Tracheal introducers and airway trauma COVID-19. [Br J Anaesth], (2020) [Epub ahead of print]
Massimiliano Sorbello1, Iljaz Hodzovic2, Giacomo Cusumano1 and Giulio Frova3
2. Front of neck access to the airway: A narrative review, Trends in Anaesthesia and Critical Care 22 (2018) 45e55
X. Onrubia a, G. Frova b, M. Sorbello c
3. Aerosol boxes and barrier enclosures for airway management in COVID-19 patients: a scoping review and narrative synthesis
Massimiliano Sorbello1, William Rosenblatt2, Ross Hofmeyr3, Robert Greif4,5 and Felipe Urdaneta6
4. Pediatric Airway Management in Coronavirus Disease 2019 Patients: Consensus Guidelines From the Society for Pediatric
Anesthesia’s Pediatric Difficult Intubation Collaborative and the Canadian Pediatric Anesthesia Society
5. Tracheostomy in the COVID-19 era: global and multidisciplinary guidance
6. Tracheal introducers and airway trauma COVID-19. [Br J Anaesth] (2020) [Epub ahead of print]
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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. 

A WAMM2 (2019) 
Az e-posztereket (több, mint 500) itt lehet elérni (ki tudja meddig…): lehet böngészni, csemegézni!!! 
https://epostersonline.com/wamm2019/ 

ESA   online 
RESPIRATION AND AIRWAY MANAGEMENT, Learning track 11 (csatolva a légútbiztosítással kapcsolatos előadások listája!) 

Fontosabb linkek (appok, oktató videók, nehézlégút társaságok, stb) 

https://www.doki.net/tarsasag/aneszteziologia/info.aspx?sp=99

https://www.intubatecovid.org/info 

2020.10.10 

Baráti üdvözlettel 

LBSZ 
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