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Kuulumisia ESA:sta

 Euroopan anestesiologiyhdistys, European Society of Anaesthesiology 
(ESA), on ollut olemassa nykyisessä muodossaan vuoden 2005 alusta 
lukien. Kolmen eurooppalaisen anestesiologiyhdistyksen yhdistymisen 
myötä syntyi yksi suuri yhdistys, jolla on paljon vaikutusvaltaa 
Euroopassa. Yhdistyksen jäsenmäärä on tällä hetkellä noin 7000. 

Vaikka toimintamalleja on voitu 
kopioida aiemmista organisaa-

tioista, on alkuvuosina mennyt pal-
jon energiaa uuden toimintakulttuu-
rin luomiseen. Kuluvan vuoden ai-
kana ESA:n hallitus on yrittänyt saa-
da ESA:n valtuuston (Council) aktii-
visesti mukaan kehittämään ESA:n 
toimintaa. ESA:n valtuustossa on yk-
si edustaja jokaisesta sellaisesta Eu-
roopan maasta, jossa on vähintään 
25 ESA:n jäsentä. Valtuuston jäsen-
ten tehtävänä on olla linkkinä yksit-
täisten jäsenten ja ESA:n välillä. Kan-
sallisten anestesiologiyhdistysten vai-
kutus ESA:n toimintaan välittyy puo-
lestaan NASC:n (National Anaesthe-
sia Societies Committee) kautta.

Keväällä 2007 ESA:n valtuus-
ton jäsenistä muodostettiin viisi asi-
oita valmistelevaa työryhmää: Työ-
ryhmä 1: European Journal of Ana-
esthesiology, tiedotuslehti, työryh-
mä 2: ESA:n vuosikokous, työryhmä 
3: Koulutusasiat, työryhmä 4: Tutki-
musapurahat ja harjoittelijavaihtoon 
tarkoitetut apurahat ja työryhmä 5: 
Potilashoitoon liittyvät suositukset.

Työryhmien tehtäväksi tuli käy-
dä keskustelua omien aihepiirien-
sä mahdollisista ongelmista ja kehit-
tämiskohteista. Työtä tehtiin kevään 
aikana lähinnä sähköpostin välityk-
sellä, mutta Münchenin Euroanes-
tesia-kokouksen yhteydessä pidet-
tiin valtuuston kokous ja sen jälkeen 
vielä koko päivän kestävä strategia-
kokous, minkä aikana käytiin läpi eri 
työryhmien ehdotukset. Strategiako-
koukseen oli kutsuttu valtuuston ja 
hallituksen lisäksi mukaan myös mm. 
European Journal of Anaesthesio-
logyn päätoimittaja (Brian Pollard), 
lehden hallituksen puheenjohtaja 
(Alan Aitkenhead), vuosikokouksen 
tieteellisestä ohjelmasta vastaavan 
toimikunnan puheenjohtaja (Jennifer 
Hunter) sekä koulutusasioista vas-
taavan toimikunnan puheenjohtaja 
(Zeev Goldik). 

Työryhmä 1 piti tärkeänä, että 
European Journal of Anaesthesiolo-
gy on tieteellinen lehti. Tiedotusleh-
den ja lehden yhdistämistä ei pidet-
ty hyvänä ajatuksena. Työryhmä pi-
ti lehden tieteellisen tason nostamis-
ta ensiarvoisen tärkeänä. ESA:n hal-
litus onkin sittemmin pyytänyt mm. 
lehden päätoimittajaa tekemään esi-
tyksen, miten lehden tieteellistä ta-
soa voitaisiin parantaa. 

Työryhmässä 2 pidettiin tärkeänä, 
että ESA:lla on jatkossakin vuosittain 
yksi suuri tieteellinen ja ammatillinen 
kokous. Sen lisäksi ehdotettiin, et-
tä ESA voisi järjestää esimerkiksi joka 
syksy pienemmän lähinnä erikoistu-
vien koulutukseen ja jatkokoulutuk-
seen liittyvän koulutustilaisuuden. 
Tämä koulutustilaisuus voisi keskit-
tyä vuosittain eri aihepiireihin ja se 
voitaisiin järjestää eri puolilla Euroop-
paa. Euroanaesthesia on tällä hetkel-
lä niin suuri kokous, että Euroopas-
sa vain muutamat kongressikeskuk-
set voivat järjestää kokouksen.

Koulutusasioista vastannut työ-
ryhmä 3 korosti laaja-alaisen koulu-
tuksen tärkeyttä. ESA:n tulee jatkos-
sakin tarjota koulutusta erikoistuville 
lääkäreille ja erikoislääkäreille. Lisäksi 
koulutustarjontaa tulee olla aneste-
siologian, tehohoidon, ensihoidon ja 
kivunhoidon alueilla. Pidettiin myös 
erittäin tärkeänä, että ESA:n on jat-
kossa pystyttävä tarjoamaan koulu-
tusta myös omien www-sivujensa 
kautta. Koulutustarjonnan tulee kes-
kittyä Eurooppaan. Muualle maail-
maan suuntautuva koulutus järjes-
tetään FEEA:n (Foundation for Eu-
ropean Education in Anaesthesiolo-
gy http://www.univ-lille2.fr/feea/) 
kautta. ESA tekee koulutusasioissa 
läheistä yhteistyötä UEMS:n (Union 
Européene des Médecins Spécialis-
tes) ja European Board of Anaesthe-
siologyn kanssa.

Työryhmä 4 teki ehdotuksen ”Co-
operative reseach fellowship”-pro-

jektista, jonka tarkoituksena on tukea 
ennen kaikkea Itä-Euroopan maiden 
tutkimusta. Tästä ehdotuksesta saa 
helpoimmin lisätietoja tutustumal-
la Paolo Pelosin kirjoitukseen ESA:n 
viimeisimmässä tiedotuslehdessä 
(http://www.euroanesthesia.org/
esa/newsletter/31summer2007/FI-
NAL%20230%20ESAnewsl_sum-
mer07_VLR.pdf).

Kaikissa ESA:n hallituksen koko-
uksissa on viimeisimmän parin vuo-
den aikana ollut vähintään yksi pyyn-
tö jonkin olemassa olevan suosituk-
sen hyväksymisestä ESA ”viralliseksi 
suositukseksi” tai sitten esitys koko-
naan uuden suosituksen luomisesta 
jollakin erityisalueella. Työryhmän 5 
tehtävänä olikin tehdä ehdotus, millä 
tavoin ESA voisi antaa potilashoitoon 
liittyviä suosituksia. Työryhmä ehdot-
ti, että ESA:lla tulisi olla pysyvä toimi-
kunta, joka koordinoisi suosituksiin 
liittyvää työtä. ESA:n hallitus hyväk-
syi työryhmän ehdotuksen syyskuus-
sa ja kolmen henkilön työryhmä val-
mistelee ESA:n hallituksen joulukuus-
sa pidettävään kokoukseen ehdotuk-
sen käytännön toteutuksesta. 

ESA:n valtuuston jäseniltä on tul-
lut runsaasti kiitosta strategiapäivän 
järjestelyistä. Uusi valtuusto valitaan 
lähikuukausina ja hallituksen tar-
koituksena on jatkaa strategiatyötä 
myös tulevan valtuuston kanssa. En-
si kesän valtuuston kokouksen yhte-
ydessä järjestetään tänä vuonna en-
simmäisen kerran käytössä ollut stra-
tegiapäivä. Päivän aikana pyyde-
tään eri toimikuntien puheenjohta-
jat antamaan palautetta siitä, miten 
toimintaa on kehitetty viimeksi ku-
luneen vuoden aikana ja miten val-
tuuston antamat evästykset on otet-
tu huomioon.

Kuten sanottu, uusi valtuusto vali-
taan vielä tämän vuoden aikana. Kan-
nattaa olla aktiivinen ja vaikuttaa yh-
teisten asioiden hoitoon ESA:ssa! 
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