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 ` Rigshospitalet Kööpenhaminassa 
järjestää vuosittain kaksipäiväisen 
ilmatiekoulutuksen. Kurssi alkaa 
työpäivän mittaisella tiiviillä luentosar
jalla, ilta jatkuu neljän tunnin ryhmä
rasteilla ja päättyy rentoon illalliseen. 
Seuraavana aamuna jatkuu tiukka 
luentopaketti ja ryhmätöiden purku 
vielä työpäivän verran. Luennoitsijat 
ovat loistavia esiintyjiä ja kokeneita 
vaikean ilmatien osaajia. Aiheet ovat 
käytännönläheisiä ja mielenkiintoi
sia. Etukäteen tulee kurssia hyvin 
pohjustavaa verkkomateriaalia kotona 

tehtäväksi. Jokainen osanottaja myös 
lähettää etukäteen potilastapauksen 
kurssin järjestäjille. Kurssi on kokonai
suudessaan erinomaisesti organisoitu 
ja tauoilla on tarjolla lähes täydellistä 
kahvia. Kurssin osanottajamäärä on 
rajattu, tänä vuonna osallistujia oli 45.

Kurssin vetäjä Michael Seltz Kris
tensen (Rigshospitalet) piti ison osan 
kurssin luennoista ja on innostava 
puhuja. Kurssilla oli myös muita luen
noitsijoita Rigshospitaletista sekä 
vierailijat Alankomaista ja IsoBritan
niasta. uutuutena ilmatiehallinnassa 

oli ultraäänen käyttö ilmateiden 
anatomian ja keuhkojen ventilaation 
kartoituksessa. Kurssilla käytiin myös 
läpi laitekohtaisesti eri valmistajien 
tarjoamia apuvälineitä. Kurssilla ei 
ole sponsoria. Luennoitsijat kertoivat 
hyviä ja huonoja kokemuksia hyvin 
avoimesti ja välinekohtaisesti. Erilais
ten strategioiden ja välineiden lisäksi 
tarjolla oli runsaasti potilastapauksia 
sekä luennoitsijoilta että kurssilai
silta. Ilmatieongelmia pohdittiin 
kattavasti niin aikuisilla kuin lapsilla, 
sekä sairaalassa että sairaalan 

Etukäteen tulee 
kurssia pohjustavaa 
verkkomateriaalia 
kotona tehtäväksi.
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ulkopuolella. Lopuksi vielä käytiin läpi 
uusia tuulia tutkimuspuolelta.

Workshoposiossa kouluttajia oli 
lähes yhtä paljon kuin osanottajia. 
Viiden hengen ryhmissä käytiin läpi 10 
”rastia”, joita kutakin kohden varat
tua oli varattu 23 minuuttia. Lähes 
sotilaallisessa järjestyksessä paimen
nettuna ilta ei venynyt suunnitellusta, 
Itsekin rastille tullessa kävi heti käsiksi 
hommiin, jotta ehti saada hyödyn irti.

Rastien sisältönä olivat video ja 
muut laryngoskoopit, transkrikoidaa
linen happeuttaminen, intubaatio tai
puisalla tähystimella, bronkoskopia, 
yhden keuhkon ventilaatio, pediat
rinen vaikea ilmatie, supraglottiset 
ja kombinaatiotekniikat, ultraääni 
hengitystien hallinnassa, simulaatio 
SimManin avulla ja potilastapausten 
valmistelu perjantaina esitettäväksi. 
Kirurgisen hätäilmatien tekeminen 
opeteltiin sian larynksin avulla, 
”Rapid 4step” tekniikkaa esittelevä 
video löytyy osoitteesta: http://www.
airwaymanagement.dk/videos

Luennot olivat napakoita kokonai
suuksia ja pääosin kestoltaan 15–25 mi
nuuttia, mikä auttoi pysymään vireänä 
pitkän päivän. Luentojen ja workshopin 
aiheet olivat käytännönläheisiä, ja 
keskustelua syntyi runsaasti. Suosit
telemme ehdottomasti tätä kokonai
suutta kaikille kliinistä työtä tekeville 
anestesiologeille, mutta varoitamme: 
kurssin käyminen saattaa muuttaa 
ajattelu ja työtapojasi lopullisesti! 

Ensi vuoden kurssi järjestetään  
4.–5.2014. Katso lisää osoitteesta:  
http://www.airwaymanagement.dk/
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