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Hírlevél, 2020 – 03. szám 

Kedves Olvasó!  
 

Az év harmadik hírlevelével jelentkezünk. Szinte hihetetlen, de leírhatjuk, hogy „szerencsésen” és bíztatóan alakult hazánkban a 
járványhelyzet áprilisi levelünk óta. Reméljük továbbra is Mindenki jól van és szervezheti a nyárra tervezett, megérdemelt 
programokat. Élvezzük tehát most a nyár örömeit, de ne felejtsük, hogy ősszel, majd télen ismét szükség lehet az ésszerű 
óvatosságra.    

 
 

A részleges utazási korlátozások miatt is egy ilyen hely látogatásáról legtöbben még csak álmodozhatunk,  
de azt miért ne tehetnénk….      

 
Tisztelt osztályvezetők, koordinátorok! 

Szeretnénk kérni az intézmények osztályvezetőit és úgynevezett légútbiztosítási koordinátorait, hogy figyeljék a témával 
kapcsolatos újdonságokat, fejleményeket, támogassák törekvéseinket, képzéseinket, helyi szinten pedig kezdeményezzék azokat 
a változásokat, melyek érdemben növelik a betegbiztonságot.  
 

HAZAI HÍREK 
 
Az elsősorban szakmai háttéranyag átadásának legfőbb forrásává a weboldalunk lépett elő. 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:  https://www.doki.net/tarsasag/aneszteziologia/info.aspx?sp=95&web_id=94B24A6266C91C0 

Amit kiemelnénk:  
1. COVID-19 (CHECKLISTA MINTÁT is csatolunk) 
2. KRITIKUS ÁLLAPOTÚ FELNŐTT BETEGEK LÉGÚTBIZTOSÍTÁSA   

link:  https://www.doki.net/tarsasag/aneszteziologia/info.aspx?sp=98&web_id=619865D9CAC90DB 
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Még a járvány előtti időszakban kezdtünk bele néhány segédanyag elkészítésébe, mely a kritikus állapotú (NEM COVID) betegek 
légútbiztosítását segítheti. A munka elkezdésekor még nem volt szó ilyen krízishelyzetről. Véleményem szerint, bár a csatolt 
anyagok COVID betegekre NEM adaptáltak, mégis sok segítséget nyújthatnak minden (COVID esetek is) kritikus állapotú beteg 
ellátásában, hiszen a prioritások (oxigenáció fontossága) az alapvető légútbiztosítási folyamatok (A-B/C-D terv) ugyanazok. Az 
eltérés elsősorban a PPE viselésében, az előkészületek logisztikájában (tervek/csapatmunka/ellenőrző lista) és az elsőként (A TERV) 
választandó légútbiztosítási technikában (lehetőleg RSI) mutatkozik meg. Fontos, hogy a COVID betegek apnoes oxigenációja, pre 
és peroxigenációja során kerülendő a magas áramlású oxigén adása, a magas légúti nyomások generálása és nagy légúti volumenek 
erőltetése.  
Készítettünk egy oktató videót, 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.  
 
Akkreditált NL tanfolyamok, 2020 II. félév:  
1. MAITT LBSZ + MH-EK: Lásd OFTEX tanfolyamok   
2. Nehézlégút - újratöltve: MAITT-LBSZ - SE Anatómiai, Szövet-és Fejlődéstani Intézet és a SE AITK közös szervezésében.  
 
Járványhelyzettől és akkreditálási folyamattól függ megrendezésük.  
Ebben az évben még felelősséggel nem látjuk értelmét annak, hogy személyesen találkozzunk egy tanfolyamon. Stratégiai 
fontosságú a szakmánk, így minimalizálni kell a fertőzés veszélyét közösségünkben. Online képzési forma várható.   

 
DAS 2015, ajánlás (lásd csatolmányok, illetve a weboldalon!) 
Örömmel jelenthetem, hogy Erőss Attila vezetésével létrejött munkacsoport lefordította az angol nehézlégút társaság (DAS) 
egyik mérföldkőnek számító szakmai ajánlását magyar nyelvre.  

Felnőtteknél előforduló váratlan nehéz intubáció ellátása. A Difficult Airway Society 2015-ös irányelve. 
C. Frerk, V. S. Mitchell, A. F. McNarry, C. Mendonca, R. Bhagrath, A. Patel, E. P. O’Sullivan, N. M. Woodall and I. Ahmad,  

Difficult Airway Society intubációs irányelvek munkacsoport. 
Ez nagy segítséget jelenthet az angol helyett más nyelvet/nyelveket bíró orvosok, szakdolgozók számára is. A hazai 
közzétételhez a DAS hivatalosan engedélyt adott. Hálásan köszönjük a munkát és úgy tudom folytatás várható, mely még ennél 
is nagyobb dobást és hasznot jelenthet…  
 
PUBLIKÁLÁSI LEHETŐSÉGEK: (lásd csatolmányok és a weboldalon)  
Egy másik örömteli hír, hogy Nagy Bálint kollégánk egy folyóirat felkérésére lehetőséget kapott arra, hogy légútbiztosítással 
kapcsolatos "special issue"-t szerkesszen. Mint szerkesztő lehetősége van 5 kézirat esetében mentességet adni a publikációs 
költségek alól.  
Az újságnak minimális impakt faktora is van. Csatoltuk a vonatkozó flyer-t is.  
Garantálni nem lehet, hogy minden magyar mentességet kap a publikációs költségek alól, de igyekszik segíteni a lehetőségekhez 
mérten a magyar kollégáknak. 
 

NEMZETKÖZI HÍREK, ESEMÉNYEK: 
 

A hónap közleményei stb. Mint mindig, most is csemegék a csatolmányok…! (+ lásd a weboldalon is) 
- Consensus guidelines for managing the airway in patients with COVID-19 Guidelines from the DAS, the Association of 
Anaesthetists the Intensive Care Society, the Faculty of Intensive Care Medicine and the Royal College of Anaesthetists 
- Current concepts in the management of the difficult airway, Carin A. Hagberg MD, FASA, Anesthesiology news, 2020. 05, v17,n1 
- 18th Buyers guide, Summer/Fall 2020, Anesthesiology news,  
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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 
 
A jó hír, hogy elfogadták javaslatunkat, így a korábbi 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!!!   

Tagsággal járó előnyök: https://www.eamshq.net/index.php/membership 

 

New extra benefits for you as member of EAMS! 
Dear co-member of European Airway Management Society, Good News! 
As an EAMS member you will now automatically get the opportunity to become an associate member of European Society of 
Anaesthesia, ESA, for free, this includes free online access to “European Journal of Anaesthesia”, “Current Opinion in Critical Care” 
and “Current Opinion in Anaesthesiology”….and other benefits that you can see by following this link 
 

https://euroanaesthesia2019.org/uploads/2019/07/membership-2019-off-june201911.pdf 
 
This has been made possible because EAMS is a Specialist Society affiliated with ESA. You will receive a letter from ESA encouraging 
you to register as Associate member and thereafter you have access to the benefits. 
(If you would not like us to share your name and email address with ESA for this purpose, please inform the EAMS 
secretary: secretary@eamshq.net within a week, thanks). 
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 WAMM 2019 e-posztereket (több, mint 500) itt lehet elérni (ki tudja meddig…): lehet böngészni, csemegézni!!! 
https://epostersonline.com/wamm2019/ 

 
EAC 6th: ELMARAD! 

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

https://www.doki.net/tarsasag/aneszteziologia/info.aspx?sp=99&web_id=7255CD35DC7D957 
 
https://www.intubatecovid.org/info 
 
Baráti üdvözlettel, 2020.06.28 

LBSZ     
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