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  Az American Austrian Foundation (AAF) minden évben, több szakágban szervez 1 hetes 

képzéseket, melynek az egyik tanfolyama a gyermek sürgősségi ellátás kérdéseivel 

foglalkozik. 

   

  Az 1984-ben alakult AAF alaptézise az volt, hogy megerősítsék Ausztria és Amerika 

kapcsolatát, valamint áthidalják a tudásbeli különbségét, átadják az újabb és újabb ismereteket 

az egészségügyben, médiában és a művészetben is. Ez a kezdeményezés először csak a két 

fenti országra korlátozódott, manapság viszont több mint 100 országnak nyújt lehetőséget az 

interaktív információcserére.  Európai székhelye Salzburgban van. 

  Az AAF főként az Ausztria és a kelet- európai országokat célozza meg, mint pl. 

Lengyelország, Bulgária, Kazahsztán, Ukrajna, Mongólia, Törökország stb. 

   

  Az idei gyermeksürgősségi kurzus előadásokból ill. workshop-okból állt.   Az előadásokban 

következő témakörök szerepeltek gyermek CPR, emelt szintű újraélesztés (PALS), szepszis, 

asthma, „összetört szív”, lázas gyermek, diabeteses ketoacidózis, appendicitis, 

„vigasztalhatatlan” gyermek, baleset megelőzés, folyadék-, elektrolitháztartás-rendezés, 

traumás sérült ellátás,  görcsölő gyermek,  piros-, duzzadt szem differenciáldiagnosztikája és 

ellátása, pneumonia. Az előadók a Children’s Hospital Of Philadelhia vezető szakorvosai 

közül kerültek ki. 

     

  Kiemelném, hogy az alapszintű gyermek újraélesztésben a hatékony mellkaskompresszióra 

helyezik a hangsúlyt - egy segítségnyújtó esetén -, a reakcióképességet ellenőrzik (légzést, 

pulzust nem!). Amennyiben nem reagál, megkezdi a segítségnyújtó az újraélesztést a mellkas 

kompresszióval és aztán jön a 2 belégzés.  

   PALS során kiegészítették a 4H/4T-t és lett belőle 6H/5T: Hidrogén többletet, 

Hipoglikémiát, valamint Traumát is külön hangsúlyozva. 

  További érdekesség volt, hogy a súlyos asthmás beteg ellátási protokolljában a inhalatív 

hörgőtágító adása után (amennyiben nem kielégítően reagál a páciens), második lépésként a 

subcután ill. intramusculáris epinephrin alkalmazását ajánlják. 

   

  A workshop-okban kiscsoportokban folytak alap szimulációs gyakorlatok, radiológiai 

esetmegbeszélések, különböző kiütések differenciál diagnosztikájának megvitatása, ill. 

szemészeti interaktív esetismertetések, majd traumás-, görcsölő-, tudatzavaros-, stb gyermek 

szimulációs gyakorlatok következtek. 

 

  Összességében elmondhatom, hogy egy nagyon jól szervezett kurzuson volt szerencsém 

részt venni, jól képzett klinikusoktól, nagyszerű előadásokat hallgathattam. Sok, mégis közel 

azonos szerkezetre épülő szemlélettel ismerkedtem meg.   
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