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Anestesiologiyhdistysten Maailmanjärjestön (WFSA) kuulumisia

Vaikka viime vuosina on keskus-
teltu maailmankongressin ai-

kavälien lyhentämisestä neljäs-
tä kahteen vuoteen, sääntöihin on 
nyt kirjattu, että maailmankong-
ressi pidetään neljän vuoden vä-
lein ja kongressipaikoista päätettä-
essä kiinnitetään huomiota maan-
tieteelliseen tasapuolisuuteen.

Hallintobyrokratiaa (ja kustan-
nuksia) keventämään WFSA:ssa on 
hallituksen (executive committee) 
ja pysyvien toimikuntien lisäksi 
johtoryhmä (management group), 
joka huolehtii toiminnan ”pyörit-
tämisestä”. Siihen kuuluvat pre-
sidentti, rahastonhoitajat (kaksi 
kpl), pääsihteeri ja varapääsihtee-
ri, hallituksen (executive commit-
tee) puheenjohtaja ja varapuheen-
johtaja.

Rahastonhoitajien suurin huo-
li on laatia koulutuspainotteinen 
budjetti ja säästää hallintokustan-
nuksissa niin paljon kuin mahdol-
lista. Kahdeksan kuluneen vuoden 
aikana rahastonhoitaja Richard 
Walsh Australiasta on onnistunut 
tässä tavoitteessa hyvin ja bud-
jettiesityksessä neljä vuotta sitten 
koulutukseen voitiin budjetoida 
selvästi enemmän rahaa kuin hal-
lintoon.

Angela Enright Kanadasta 
WFSA:n uusi presidentti
WFSA:n uudeksi presidentiksi va-
littiin Angela Enright Kanadasta. 
Angela Enright on ollut WFSA:n 
koulutusvaliokunnan (education 
commitee) puheenjohtaja viimei-
set neljä vuotta. Hänet muistetaan 
myös tehtävästään Anestesiolo-
gien Maailmankongressin presi-
denttinä Montrealissa v. 2000. An-
gela Enright on ollut hyvin aktiivi-
nen kouluttaja ja koulutusten jär-
jestäjä monessa kehitysmaassa.

Näin ollen hänellä on juuri se 
tarvittava tieto, jota WFSA:n joh-
tajalla pitää olla voidakseen ohja-
ta koulutusta ja toimintaa tarvit-
seville tahoille. 

Toiseen tärkeään tehtävään eli 
hallituksen (executive committee) 
puheenjohtajaksi valittiin Florian 
Nuevo Filippiineilta, jonka ansioi-
hin kuuluu erityisesti Itä-Aasian 
anestesiologisten asioiden tunte-
mus. Hän on ollut itse mukana jär-
jestämässä koulutusta hyvin mo-
nessa paikassa.

Koulutusvaliokunnan puheen-
johtajaksi valittiin meidänkin hy-
vin tuntema norjalainen Jannicke 
Mellin-Olsen, joka edeltäjänsä ta-
voin on hyvin aktiivisesti osallistu-
nut kehitysmaiden anestesiogian 
ja traumatologian koulutukseen. 
Naisvallan vastapainoksi johtoon 
valittiin myös vahvoja miehiä, mm. 
David Wilkinson Englannista pää-
sihteeriksi ja Jerry Fontenot rahas-
tonhoitajaksi.

WFSA:n tulevaisuus näyttää siis 
hyvältä ainakin valittujen henki-
löiden pätevyyden perusteella.

Ensimmäistä kertaa yleisko- 
kouksessa kävi niin, että Pohjois-
maat eivät saaneet omaa edusta-
jaa hallitukseen. Olisikohan syy-
nä ollut se, etteivät kaikki Pohjois-
maat lähettäneet nimiehdotusta 
vaalitoimikunnalle etukäteen, sil-
lä ainakin aikaisemmin valinnan 
perustana on ollut se, että mah-
dollisimman moni maa ehdottaa 
samaa henkilöä. Sekä Ruotsi et-
tä Islanti ”loistivat poissaolollaan” 
yleiskokouksessa. 

Maailmanjärjestö haluaa 
panostaa kehitysmaiden 
anestesiologiseen koulutukseen
Oli hienoa olla suomalainen sekä 
hallituksen kokouksissa että yleis-

Uutisia

Anestesiologien maailmankong-
ressissa Kapkaupungissa maalis-
kuun alussa tänä vuonna pidettiin 
myös WFSA:n yleiskokous (yh-
teensä kolme kappaletta), jossa 
päätettiin monta tärkeää asiaa. 
Järjestön kannalta tärkein on 
ehkä uusien järjestösääntöjen hy-
väksyminen. Uudet säännöt tuo-
vat lisää demokratiaa WFSA:han 
ja määrittelevät tarkasti kunkin 
hallintoelimen kokoonpanon ja 
tehtävät.
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kokouksessa, joissa sekä kuvin et-
tä ääneen mainittiin SAY ja vuon-
na 2007 annettu rahallinen lahjoi-
tus WFSA:n koulutusvaliokunnalle. 
Muista maista ainoastaan Kanadan 
anestesiologiyhdistys on toiminut 
SAY:n tavoin.

Tulevaisuudessa on tarkoitus kai-
kin mahdollisin keinoin kerätä varo-
ja ja kehittää kehitysmaiden anes-
tesiologista koulutusta. Myös eräät 
laitevalmistajat ovat aktiivisesti mu-
kana ja ilolla totean, että GE Health 
Care osallistuu ns. globaaliseen oksi-
metriprojektiin, johon yritys on lah-
joittanut 100 pulssioksimetria, joi-
den käytöstä ja toiminnasta vastaa-

vat WFSA:n nimetyt kouluttajat.
Me kaikki kehittyneempien mai-

den anestesiologit voimme osal-
listua projektiin taloudellisesti ja/
tai koulutuksellisesti. Yksinkertai-
simmin taloudellinen tuki onnistuu 
SAY:n kautta, koska tälläkin hetkel-
lä SAY maksaa 1,25 dollaria jäsentä 
kohti WFSA:lle vuosittain. Mutta tä-
mä ei riitä, minkä vuoksi SAY:lta toi-
votaan lisätukea. Yksi mahdollisuus 
olisi kustantaa vuosittain yhden ke-
hitysmaa-anestesiologin koulutus, 
mikä maksaisi 5000–6000 dolla-
ria vuodessa. Näin ollen kohde oli-
si selkeästi määritelty. Koulutus-
paikka voisi olla esimerkiksi Bang-

kokin anestesiologinen koulutuskes-
kus (Bangkok Anaesthesia Regional 
Training Centre). Myös koulutettava 
henkilö (”kummioppilas”) voidaan 
nimetä. Toivon, että SAY suhtautuu 
ehdotukseen myönteisesti!

 Seuraava Anestesiologien Maa-
ilmankongressi on Buenos Airesis-
sa maaliskuussa vuonna 2012 ja si-
tä seuraava Hongkongissa vuonna 
2016.

Per Rosenberg,  
WFSA:n varapresidentti,  
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