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Hírlevél, 2021 – 01. szám
Kedves Olvasó!
2021-ben ez az első hírlevelünk. Sajnos még mindig igen negatívan befolyásolja életünket az új típusú koronavírus. Ha optimistán
nézünk előre, akkor az év első fele látszik „elveszni”, szinte teljesen, de talán a nyár 2. felétől, ősztől az életünk visszatérhet közel
a normális mederbe. Meglátjuk. Bizakodjunk.

Azért menjünk sportolni, kirándulni!
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: www.maitt.hu/lbsz
HAZAI HÍREK
Javaslatok/ajánlások
Előző hírlevelünkben már említésre került, hogy folyamatban van a korábbi, nehéz légúti helyzetek megoldását javasló
állásfoglalásunk megújítása. A munkával jól haladunk, 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! A reanimáció szintjén mindez már megvalósult. Szóval
lehet, hogy érkezik idén még egy nemzetközileg elfogadott, egységes légútbiztosítási ajánlás? Nagyon várós!
MAITT 2021
A járványhelyzettől függően később dönt a MAITT vezetősége.
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Akkreditált NL tanfolyamok, 2021 I. félév: LÁSD OFTEX / Járványhelyzettől és akkreditálási folyamattól függ megrendezésük.
1. MAITT LBSZ + SE-MH-EK:
I. szemeszter: 2021.04.21
II szemeszter: 2021.10.10
2. Nehézlégút - újratöltve: MAITT-LBSZ - SE Anatómiai, Szövet-és Fejlődéstani Intézet, SE AITK
I. szemeszter: 2021.06.17-18
II. Szemeszter:2021.09.02-03
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.
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:
WEBINARs
EAMS webinar: 2021.03.31

https://www.eamshq.net/march31/programa.php

Article of the months: csatolva jó kis cikkek

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 (még mindig): lehet böngészni, csemegézni!!!
https://epostersonline.com/wamm2019/
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Fontosabb linkek (appok, oktató videók, nehézlégút társaságok, stb)

https://www.doki.net/tarsasag/aneszteziologia/info.aspx?sp=99
https://www.intubatecovid.org/info
2021.03.18
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