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Puheenjohtajalta

Kesäaikaan pidettiin kaksi merkittävää anes-
tesiologikongressia: Euroopan Anestesiolo-
giyhdistyksen ESA-kongressi Wienissä sekä 

pohjoismaisen yhdistyksen, SSAI:n, kongressi Reyk-
javikissa. 

Helteinen Wienin kongressi oli suurtapahtu-
ma. Kongressissa esitettiin peräti 775 abstraktia, 
jotka on julkaistu European Journal of Anaesthe-
siologyn supplementtina. ESA:n yleiskokouksessa 
esiteltiin järjestön uusi organisaatio ja varallisuus. 
CENSA:n, entisen ESA:n ja EAA:n varat on saa-
tu yhdistettyä erittäin monimuotoisten lakimies-
toimien jälkeen yhteiseksi uuden ESA:n omaisuu-
deksi. Peräti 42 juristin työ tarvittiin, ennen kuin 
kolmen järjestön varat siirtyivät saman katon al-
le eri maiden rajojen yli. Jäsenmaita uudessa jär-
jestössä on 36 ja jäseniä melkein 100  000. Kaikki-
en 36 maan kansallisten yhdistysten puheenjohta-
jat muodostavat oman ESA:n elimen NASC:n (Na-
tional Anaesthesia Society Committee). Tämä elin 
voi jakaa matka-apurahoja erikoistuville jäsenilleen. 
Uuden ESA:n presidentiksi valittiin brittigentleman 
Peter Simpson, jonka neuvottelutaitojen ansiosta tä-
mä kolmen järjestön alkuun mahdottomalta vaikut-
tanut amalgamisaatio saatiin toteutetuksi. ESA:lla 
on upea huoneisto Brysselissä. Suomen kannalta tär-
keimpänä asiana mainittakoon, että Klaus Olkkola 
on valittu ESA:n johtajistoon (Board of Directors). 
Mitä tästä amalgamisaatiosta on meille hyötyä? Ai-
nakin Euroopassa pidettävien kongressien määrä vä-
henee ja volyymi suurenee. 

SSAI:n kongressi Reykjavikissa täytti kaikki odo-
tukset. Osallistujia oli melkein tuhat, 42 maasta. 
Reykjavikin kaikki hotellihuoneet olivat käytössä. 
Kustannussyistä kongressin näyttely oli kovin pie-

ni, koska on aivan erihintaista viedä näyttelymate-
riaali lentorahtina kuin rekkakyydillä. Mininäyttely 
ei kongressin tunnelmaa haitannut. Sessioissa oli let-
keä tunnelma ja vilkas keskustelu, eikä yhtäaikaisia 
tapahtumia ollut kovin monta päällekkäin. Itse Is-
lannin presidentti totesi kongressin kodikkaassa ava-
jaispuheessaan, että heidän maansa ei ole byrokra-
tialla pilattu. Heitä on niin vähän, ettei byrokratiaan 
riitä porukkaa. SSAI:n yleiskokouksessa valittiin uu-
si presidentti täysin palvelleen Sten Lindahlin työn 
jatkajaksi. Uusi presidentti on norjalainen professo-
ri Eldar Söreide Stavangerista. Sympaattinen Eldar 
tulee pitämään Acta-luennon Operatiivisille päivil-
lemme.

SSAI voi hyvin. Koulutustoiminta on ollut vil-
kasta. Kahdeksas pohjoismainen tehohoidon kurs-
si on aloittanut. Lastenanestesian koulutus on hy-
vässä alussa, ja toinen kivun hoidon kurssi on me-
nossa. SSAI:n koulutusvaliokunnan puheenjohtaja, 
tanskalainen Doris Stergaard, on erittäin innostu-
nut kouluttaja, joka on myös kutsuttu Operatiivisil-
le päiville kertomaan toiminnastaan.

SSAI:n oma lehti Acta menestyy myös hyvin. Lä-
hes vapaaehtoisvoimin toimitettu lehti on maail-
man anestesialehtien ranking-listalla viides, ja im-
pact factor on tällä hetkellä 1,42. Lehteen lähetet-
tyjen käsikirjoitusten rejektioprosentti on lähesty-
mässä 70 %.

Tarvitaanko SSAI:a kun nyt on uusi ESA? Kun 
katselin Reykjavikin Perlan näköalaravintolan ban-
ketin menoa koettujen sessioiden tunnelma mieles-
säni, vastaus on: ehdottomasti tarvitaan. Meillä on 
samat pohjoismaiset tavat ja ilmaston muovaama 
kulttuuri. Tähän näkemykseen yhtyivät kaikki poh-
joismaisten yhdistysten puheenjohtajat.

Kesän jälkeen

Leena Lindgren
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Tarvitaanko sitten enää SAY:ä? Olemme viime 
vuoden aikana jakaneet erilaisina apurahoina yli 
37  000 € jäsenillemme. Koulutuskalenterimme on 
aika näyttävä.

Suunniteltu Lapin mökin hankinta kilpistyi mo-
neen seikkaan. SAY:n varojen sijoituksesta täytyy 
käydä vielä perusteellinen keskustelu. Siihen on va-
rattu aikaa Operatiivisten päivien yleiskokoukseen. 
Ja sehän tulee taas nopeammin kuin huomaam-
mekaan. Toivotan jäsenillemme hyvää syksyä!  r

Tampereella 30.8.2005

Leena Lindgren

Suomen Anestesiologi-
yhdistyksen puheenjohtaja

leena.lindgren@pshp.fi 
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