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Hírlevél, 2022 – 01. szám 

Kedves Olvasó! 

Tisztelettel köszöntünk Minden érdeklődőt. Egy kicsit lemaradtunk a korábbi gyakorlathoz képest, mert idén ez még csak az első 
hírlevelünk. Ennek nem volt különösebb oka. Mostanra viszont már több érdekes információval is szolgálhatunk.      

Bár a tomboló hőség kissé alábbhagyott, azért ne maradjunk szomjasak… 

ÁLLANDÓ HÍREK 

Tisztelt osztályvezetők, koordinátorok! 
Szeretnénk kérni az intézmények osztályvezetőit, légútbiztosítási koordinátorait, hogy figyeljék és terjesszék a (SZAKDOLGOZÓK 
KÖRÉBEN IS)  témával kapcsolatos újdonságokat, helyi szinten pedig kezdeményezzék azokat a változásokat, melyek érdemben 
növelik a betegbiztonságot! 

A szakmai anyagok átadásának forrásai: hírleveleink, weboldalunk, tanfolyamaink, szakmai programjaink, levelezőcsoportunk. 

A hírlevelek segítségével 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 

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

https://www.doki.net/tarsasag/aneszteziologia/info.aspx?sp=99 
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HAZAI HÍREK 
 
MAITT 
2022-ben, hosszabb kényszerszünet után végre ismét nagy létszámban találkozhattunk a MAITT kongresszusán. Most nem szólt 
közbe semmi, így megtarthattunk szokásos szakmai programunkat, remélem sokak megelégedésére, tudásának gyarapodására.     
 
TANFOLYAMOK 
Az oftex felületén folyamatosan megtalálhatók légútbiztosítással kapcsolatos képzések is. Ezek egy részét más szakterület is 
szervezi. Oktatóink ezekben is aktívan részt vesznek. Nagyon hasznosak és a biztonságosabb betegellátás ügyét szolgálják!  Ez a 
legfontosabb! 
 
A zászlóshajó… 
 
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  
 
 
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.     
 
 

 
 
  

mailto:zoltanszucsmd@gmail.com
mailto:maittlbsz@gmail.com
mailto:maittlbsz@googlegroups.com
https://semmelweis.hu/cadavercourse/nehez-legut/


Magyar Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Társaság– Légútbiztosítási szekció(LBSZ)  
Hungarian Society of Anaesthesiology and Intensive Therapy – Airway Management Section 

President: Zoltán Szűcs MD PhD, FEAMS, zoltanszucsmd@gmail.com, +36-30-2010923, +36-70-9323224 
Secretary: Tamás Vető MD FRCA, Treasurer: Szabolcs Rugonfalvi-Kiss MD PhD 

E-mail: maittlbsz@gmail.com, Levelezőlista/group/ maittlbsz@googlegroups.com 
Mottó: Ha békét akarsz, készülj a háborúra.. 

  
Az első, akkreditált, kadáveres nehézlégút kurzusra 2019. szeptemberében került sor. 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. Bízunk abban is, hogy ehhez a tanfolyamhoz hamarosan 
megnyerjük az Európai Légútbiztosítási Társaság támogatását, jóváhagyását is!   
 
Idén szerencsére a járványhelyzet lehetővé tette, hogy 2022.06.23-24.-én megtarthassuk a tervezett kurzust. Sajnos még nem 
a remélt új környezetben, ui az anatómiai intézet nagyszabású átépítési munkálatai elhúzódtak.   
 
Az október 3-4.-ére tervezett, II. szemeszteri tanfolyam már remélhetőleg az átépített oktatói bázison kerülhet megrendezésre.  
IDE MÉG LEHET JELENTKEZNI! 

oftex link:  
https://www.oftex.hu/project_o/actual_prg/system/launch.php?pg=./oftex/TANF_Adatlap.php?msgid=80255&tableid=0 

 
egyetemi link: https://semmelweis.hu/cadavercourse/nehez-legut/ 

 
FONTOS! TISZTÚJÍTÓ TAGGYŰLÉS 
ÉV végén, terveink szerint novemberben tisztújító taggyűlést szervezünk, hogy a következő 4 évre megválaszthassuk a szekció 
vezetőségét! 

 
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 impakt faktora is van: 0,630  
 
2. Trends in Anaesthesia and Critical Care 
Mint a szerkesztőbizottság tagja (Szűcs Z, PhD, FEAMS), szeretném biztatni, bátorítani a publikálni is szándékozó kollégákat, hogy 
kéziratuk leadásakor gondoljanak erre a folyóiratra is. CiteScore: 1,6     
Kéziratok elbírálására is lehet jelentkezni! 
 

NEMZETKÖZI HÍREK, ESEMÉNYEK: 
 
EAMS (EUROPEAN AIRWAY MANAGEMENT SOCIETY)   https://www.eamshq.net/ 

 Az európai társaság már a FACEBOOK-on is elérhető:    https://www.facebook.com/eamsociety/ 
  Kedvcsináló videó és információ a társaságról:    https://www.eamshq.net/about/history/ 
  Tagság és előnyei, jelentkezés (CSAK 26 Euró/év):   https://www.eamshq.net/become-a-member 
 
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!!!   

 
EAMS WEBINARs   https://www.eamshq.net/congress-and-events/webinars/ 
TEACH the AIRWAY TEACHER:  https://www.eamshq.net/education/teach-the-airway-teacher 
ARTICLE of the MONTHS:   https://www.eamshq.net/education/articles 

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

 
 

6. EURÓPAI LÉGÚTBIZTOSÍTÁSI KONGRESSZUS!!!  2022.09.28 – 2022.10.01  
INFO: lásd következő oldal! 
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Az év kihagyhatatlan eseménye! https://eac2022.org/web/  
online is követhető 

 

Találkozzunk itt személyesen, de legalább az online térben! 
 

Boldog, békés nyarat és jó pihenést kíván 
 
Baráti üdvözlettel 
LBSZ/SzZ 
 
2022.06.15 
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