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Puheenjohtajan palsta

Maaliskuun alussa Suomen Anestesiolo-
giyhdistys ry:n jäsenet saivat Suomen
Lääkäriliiton lähettämän tilisiirtolomak-

keen koskien anestesiologiyhdistysten jäsenmaksua.
Suurella osalla jäsenistöä jäsenmaksu on noussut
merkitsevästi. Tämä on seurausta yhteisestä päätök-
sestämme liittyä mukaan Pohjoismaiseen Aneste-
siologi- ja Tehohoitoyhdistykseen, SSAI (Scan-
dinavain Society of Anaesthesiology and Intensive
Care Medicine). SAY:n jäsenet ovat myös SSAI:n
jäseniä ja saavat jäsenetuna Acta Anaesthesiologica
Scandinavica -lehden. Jäsenmaksuun on siis liitetty
Actan tilausmaksu. Liittoutuminen SSAI:n kanssa
oli aikanaan esillä useassa SAY:n yleiskokouksessa
ja asiasta päätettiin yksimielisesti. Yhteistyö mui-
den Pohjoismaiden anestesiologiyhdistysten kans-
sa SSAI-organisaation puitteissa edellytti myös
SAY:n sääntöjen uudistamista. Uudet säännöt on
julkaistu Finnanestin edellisessä numerossa. Niille
SAY:n jäsenille, jotka eivät halunneet liittyä SSAI:n
jäseniksi, tarjottiin marraskuussa 1999 mahdollisuus
anoa SAY:n liitännäisjäsenyyttä. Asiasta tiedotettiin
jäsenkirjeessä. Vain muutama kymmen yli 700 jä-
senestä anoi liitännäisjäsenyyttä. Acta on lähetetty
alkuvuodesta kaikille SAY:n varsinaisille jäsenille,
jotka siis ovat myös SSAI:n jäseniä. Joudumme ti-
littämään Actan tilausmaksut Tanskaan jo kevään
aikana. Yhdistyksemme talouden vakauden kannalta
on välttämätöntä, että jäsenet maksavat jäsenmak-
sunsa eräpäivään mennessä.

Tätä kirjoittaessani ESA:n (European Society of
Anaesthesiologists) kahdeksannesta Wienissä järjes-
tetystä vuosikokouksesta on kulunut viikko. Kysees-
sä oli monessa mielessä merkittävä kokous. Ensim-
mäistä kertaa ESA:n vuosikokous järjestettiin yh-
dessä kansallisen yhdistyksen kanssa yhteiskokouk-

sena. Itävallan Anestesiologi- ja Tehohoitoyhdistyk-
sellä oli koko kongressin ajan oma saksankielinen
rinnakkaisohjelma. Osallistujia oli enemmän kuin
koskaan aikaisemmin, yli 3 300. Tämä siitä huoli-
matta, että Itävällan poliittisen tilanteen johdosta
kokoukseen kohdistui boikotti, mm. kolmisenkym-
mentä kahdestasadasta kutsutusta luennoitsijasta oli
peruuttanut osallistumisensa. Osa perutuista luen-
noista oli merkitty kongressiohjelmaan, mutta muu-
tama peruutuksista paljastui vasta luentosaleissa.
Tilanne oli kiusallinen ja valitettava. Viime kädessä
boikotista joutuivat kärsimään kongressiin osallis-
tuvat anestesiologit. Toivottavasti kyseessä oli vii-
meinen kerta, kun politiikka sotkee tieteellisen ko-
kouksen järjestelyjä.

Kongressin aikana tiedotettiin merkittävästä lä-
pimurrosta eurooppalaisten anestesiologiyhdistysten
yhteistyöneuvotteluissa. ESA, Euroopan Anestesia-
Akatemia (EAA) ja Anestesiologian Maailmanjär-
jestön Euroopan sektio (CENSA) ovat päässeet so-
pimukseen yhteisistä kongresseista ja organisaati-
osta. ESA:n johtokunnan puheenjohtaja, professo-
ri Pierre Coriat vakuutti, että kyseessä ei ollut pak-
koaviolitto. Toisaalta hän kyllä myönsi, että lääke-
teollisuuden taholta oli heihin kohdistunut kovaa
painostusta. Kattojärjestön nimeksi tulee EFA, Eu-
ropean Federation of Anaesthesiologists. Vielä vuon-
na 2001 kaikki kolme yhdistystä järjestävät omat
erillliset kongressinsa, mutta jo seuraavana vuonna
ESA ja EAA järjestävät yhteiskongressin. Vuonna
2003 ja siitä eteenpäin kaikki kolme järjestöä yh-
distävät voimavaransa yhteisen, vuosittaisen kon-
gressin järjestämiseen. Tilaisuudet paisuvat nykyi-
sistä ja osallistujamäärä tullee olemaan 5000-6000.
Vaikka tieteellinen ohjelma olisikin korkeatasoinen,
kokee tavallisen osallistuja näin suuret kongressit
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helposti vieraiksi ja persoonattomiksi. Meidän kan-
nattaakin edelleen panostaa omiin sekä kansallisiin
että pohjoismaisiin koulutustilaisuuksiin. SSAI on
koulutusvaliokuntansa kautta päättänyt ohjata ta-
loudellista tukea yhteispohjoismaisten jatkokoulu-
tustilaisuuksien järjetämiseen. Tämä on oiva tapa
palvella rivijäseniä ja tehdä SSAI tunnetuksi jäse-
nistölle.

Yhteistyön tiivistymisen yhtenä ilmentymänä
European Journal of Anaesthesiology-lehti on lähe-
tetty vuoden alusta kaikille ESA:n jäsenille jäsen-
etuna. Lehtihän perustettiin aikanaan EAA:n viral-
liseksi julkaisuksi. Nyt sen kannessa ovat kaikkien
kolmen yhdistyksen tunnukset.

ESA:n sääntöuudistus oli esillä yleiskokoukses-
sa. Tärkein muutos meidän näkökulmastamme on
ESA:n valtuuskunnan jäsenmäärän kasvun rajoit-
taminen siten, että jokainen kymmenen jäsentä
omaava maa saa yhden edustajan valtuuskuntaan.
Nykyisten, vielä voimassa olevien sääntöjen mukaan
sata jäsentä oikeuttaa kahteen edustajaan valtuus-
kunnassa. Pohjoismaisten kaltaisten pienten jäsen-
maiden vaikutusmahdollisuudet paranevat jatkos-
sa. Yhdessä me saamme mielipiteemme paremmin
esille. Anestesiakulttuuri on Pohjoismaissa saman-
lainen. Anestesiologian ja tehohoidon alan tieteel-
listen julkaisujen määrä ja laatu ovat Pohjoismaissa
erinomaiset, kuten päätoimittajan palstalla todetiin
pari numeroa sitten. Meillä on paljon tarjottavaa
muulle Euroopalle. Yhteistyötä tiivistämällä sanam-
me kantaa kauemmaksi.

ESA on päättänyt perustaa apurahaohjelman,
josta jaetaan kuluvana vuonna kolme 15 000 euron
suuruista apurahaa. Tuki kohdennetaan seuraaville

alueille: kliininen tutkimus, kokeellinen tutkimus
ja potilasturvallisuus. Hakuaika päättyy 1. lokakuuta
2000. Tarkempia tietoja löytyy ESA:n kotisivulta:
http://www.euroanesthesia.org.

Vuoden päästä ESA:n vuosikokous järjestetään
Göteborgissa yhteiskokouksena Ruotsin Anestesio-
logi- ja Tehohoitoyhdistyksen kanssa. Helgo Halja-
mäe toivottikin kollegat kaikista Euroopan maista
tervetulleiksi Göteborgiin. Tilanne on muodostu-
massa Pohjoismaiden anestesiologien kannalta kiu-
salliseksi, sillä joka toinen vuosi järjestettävä SSAI:n
kongressi on myös ensi vuonna vuorossa. Norjalai-
set ovat valinneet paikkakunnaksi Tromssan. Pääl-
lekkäisyydestä aiheutuvien haittojen minimoimisek-
si edellinen kongressi on sijoitettu huhtikuun alkuun
ja jälkimmäinen kesä-heinäkuun vaihteeseen. Moni
joutuu kuitenkin vaikean valinnan eteen; koulutus-
määrärahat eivät välttämättä mahdollista osallistu-
mista kahteen kansainväliseen kokoukseen.

Kesä, josta saamme voimaa jaksaa loka-marras-
kuun kaamoksen yli on jo ovella. Talvi on ollut poik-
keuksellinen leutona ja runsaita lumisateita anta-
neena. Toivottavasti suvesta tulee samalla tapaan
mieleinen; vähäsateinen ja lämmin. Haluan toivot-
taa jäsenistölle rentouttavaa kesää.


