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Anestesiologiyhdistysten  
maailmanjärjestö vuonna 2006 

	 Anestesiologiyhdistysten	maailmanjärjestön,	WFSA:n,	
näkyvin	ponnistus	on	joka	neljäs	vuosi	järjestettävä	Aneste-
siologian	Maailmankongressi,	joka	viimeksi	oli	Pariisissa	ja	
seuraavaksi	Kapkaupungissa	2.–7.3.2008	(www.WCA2008.
com).		WFSA:n	tärkein	toiminta	on	kuitenkin	kehitysmaiden	
anestesiologien	koulutus.	

Koulutuksen koordinoinnista huo-
lehtii WFSA:n koulutustoimikun-

ta (Education Committee), jonka pu-
heenjohtaja on innostunut ja uuttera 
kanadalainen anestesiologian profes-
sori Angela Enright (British Columbia 
University, Vancouver). 

Maailmankongressin yhteydessä 
pidettävässä yleiskokouksessa (Ge-
neral Assembly) Education Commit-
teelle valitaan uusi puheenjohtaja. 
Vahvin ehdokas uudeksi puheenjoh-
tajaksi on norjalainen Jannicke Mel-
lin-Olsen. Kannattakaamme hänen 
ehdokkuuttaan.

WFSA:n tukemia ja osittain 
ylläpitämiä koulutuskeskuksia

Bangkok, Thaimaa – BARTC-keskuk-
sessa koulutettavia on vuosittain nel-
jä. Vuonna 2006 kolme koulutetta-
vaa tuli Mongoliasta ja yksi Laosista 
(Lao PDR). Koulutusohjelman puit-
teissa järjestettiin Mongolian Ulan 
Batorissa kurssi. Osallistujia oli 104, 
joista noin puolet oli anestesialää-
käreitä ja puolet anestesiahoitajia. 
Australialainen anestesiologi David 
Pescod, joka usein on käynyt koulut-
tamassa mongolialaisia anestesialää-
käreitä, on kirjoittanut oppikirjan, jo-
ta ollaan kääntämässä mongoliaksi.

Cluj-napoCa, Romania – Koulutuskes-
kus Romaniassa aloitti toimintansa 
vuonna 2002 ja on suunnattu pää-
asiassa moldovalaisille anestesialää-
käreille. WFSA:n lisäksi toimintaa tu-
kee ESA:n ns. NASC (Euroopan anes-
tesiologiyhdistyksiä edustava toimi-
kunta). Opetuskieli on romania ja 
koulutukseen voidaan ottaa yhdek-
sän nuorta anestesiologia kuudeksi 
kuukaudeksi vuosittain.

BeeR Sheva, iSRael Koulutuskeskus 
aloitti toimintansa vuonna 1992. Sii-
tä lähtien yhteensä 153 anestesiolo-
gia on saanut koulusta. Suurin osa on 
tullut entisistä Itä-Euroopan maista, 
mutta myös Keniasta on tullut seit-

semän. Tämä keskus lopettaa tänä 
vuonna toimintansa, koska keskuk-
sen johtaja ja innokas opettaja, toh-
tori Gabriel Gurman jää eläkkeelle. 

SanTiago, Chile – Chilen koulutuskes-
kuksen ohjelmaan kuuluu pediatri-
nen anestesiologia. Tähän mennessä 
siellä on koulutettu 13 Keski- ja Ete-
lä-Amerikan maiden anestesiologia. 
Tätä koulutuskeskusta tukee myös 
Kanadan Anestesiologiyhdistys. 

velloRe, inTia – Velloressa on pieni 
pediatrisen anestesian koulutuskes-
kus, joka aloitti toimintansa vuonna 
2005. Tähän mennessä siellä on ol-
lut kaksi anestesialääkäriä koulutuk-
sessa, toinen Intiasta ja toinen Bang-
ladeshistä. 

kapkaupunki, eTelä-afRikka – Kapkau-
pungissa on pieni pediatrisen aneste-
sian koulutuskeskus, joka aloitti toi-
mintansa vuonna 2005. Pääkoulut-
tajana on kansainvälisestikin hyvin 
tunnettu tri Adrian Bosenberg. Yksi 
kenialainen lääkäri on saanut koulu-
tusta, ja vuonna 2007 siellä aloittaa 
ugandalainen anestesialääkäri. Hä-
nen koulustaan tukee mm. Draeger. 

TuniS, TuniSia – Tunisissa on pieni pe-
diatrisen anestesian koulutuskeskus, 
joka on tarkoitettu Afrikan ranskaa 
puhuville anestesialääkäreille. Usei-

ta anestesialääkäreitä on jo koulutet-
tu (tarkempaa lukumäärää on vaikea 
saada). Tätäkin koulutusohjelmaa tu-
kee Draeger.

medellin, kolumBia – Kolumbiassa on 
pieni obstetrisen anestesian koulu-
tuskeskus, jota tukee myös kaupun-
gissa oleva Pontificia Bolivariana yli-
opisto. Vuonna 2006 siellä oli ensim-
mäinen anestesialääkäri Venezuelas-
ta kolmen kuukauden koulutuksessa. 
Tätä koulutuskeskusta tukevat myös 
Kanadan Anestesiologiyhdistys ja 
Kolumbian Anestesiologiyhdistys.

Uusia WFSA:n tukemia 
koulutusohjelmia

WolfSon mediCal CenTRe, holon, iS-
Rael – Tammikuussa 2007 aloitetaan 
kuuden kuukauden kestävät koulu-
tusohjelmat seuraavilla osa-alueilla: 
sydänanestesia, obstetrinen aneste-
sia, pediatrinen anestesia, kivunhoi-
to, ja tehohoito.

Koulutettavat tulevat Bulgariasta, 
Keniasta, Moldovasta, Serbiasta ja 
Slovakiasta. Jokaisesta maasta tulee 
yksi anestesialääkäri.

velloRe, inTia – Uusi tehohoidon kou-
lutus alkaa Velloressa. Pediatrisen 
anestesian koulutus on jo olemassa.

Koulutettavat tulevat Kaakkois-
Aasiasta yksi kerrallaan.

johanneSBuRg, eTelä-afRikka – Obstet-
risen anestesian koulutusohjelma on 
alkamassa. WHO tulee tukemaan 
toista yleistä anestesiakoulutusohjel-
maa samassa sairaalassa (Baragwa-
nath Hospital). 

Uudenlaisia Teach the Teachers -
ohjelmia 

BRaTiSlava, Slovakia  – Täällä opete-
taan viiden päivän kurssilla itäeu-

Riitta Heino
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rooppalaisille nuorille anestesiolo-
geille, kuinka anestesiologiaa ope-
tetaan. Oppilaat tulevat Bulgarias-
ta, Puolasta, Moldovasta, Serbiasta 
ja Slovakiasta.

manila, filippiiniT – Kaakkoisaasialai-
sille anestesialääkäreille järjestetään 
kahden päivän koulutus anestesio-
logien koulutuksesta. Kurssikieli on 
englanti. 

BlanTyRe, malaWi – Maaseutusairaa-
loissa Malawissa toimivat anestesio-
logit ja anestesiasairaanhoitajat tu-
levat väliaikaisesti työhön Blantyren 
yliopistosairaalaan täydentämään 
kliinisiä taitojaan ja teoreettisia tie-
tojaan. 

Lisää tarvitaan

Kuten huomataan, paljon on oh-
jelmia. Koulutettavia on kehitys-

Erityispätevyyksistä lisäkoulutukseen 

	 Finnanestissa	3/2005	käsiteltiin	Lääkä-
riliiton	myöntämiä	erityispätevyyksiä	ja	
yliopistojen	lisäkoulutusohjelmia	1.	Tuol-
loin	ensimmäinen	lisäkoulutusohjelma,	
tehohoidon	lisäkoulutus	Helsingin	yliopis-
tossa,	oli	valmisteilla.	

Sen jälkeen tehohoidon lisäkoulutusohjelmia ja mui-
ta lisäkoulutusohjelmia on hyväksytty muissakin yli-

opistoissa. Tammikuussa 2007 Helsingin yliopistossa oli 
lisäkoulutusohjelmat tehohoidon lisäksi lastenaneste-

siologiassa. Sydänanestesiologian lisäkoulutusohjelma 
oli valmisteilla. Turun, Oulun ja Kuopion yliopistoissa 
oli tehohoidon ja sydänanestesiologian lisäkoulutusoh-
jelmat. Tampereella hyväksyttynä oli sydänanestesiolo-
gian lisäkoulutusohjelma ja tehohoidon ohjelma oli val-
misteilla. 

Lääkäriliiton erityispätevyyksistä on lakkautettu te-
hohoidon erityispätevyys. Lakkautusesitys tuli tehohoi-
don erityispätevyystoimikunnalta Lääkäriliiton koulu-
tusvaliokunnalle. Koulutusvaliokunta puolestaan teki 
asiasta alustavan päätöksen, jonka vahvisti Lääkärilii-
ton hallitus. Aiheesta lisää seuraavassa Finnanestissa. 

1. Hannele Heine. Pätevä, erityispätevä vai lisäkoulutettu. Fin-
nanest 2005; 38: 270–272.

Riitta Heino ja Johanna Tuukkanen 

maissa kuitenkin niin paljon, ett-
eivät nämä mainitut ohjelmat rii-
tä. Hyvin paljon enemmän organi-
soitua koulutustoimintaa tarvitaan, 
mahdollisimman pian.              

Per Rosenberg, Anestesiologiyhdistysten 
Maailmanjärjestön hallituksen jäsen 

Seniorikillan kevätkokous (avec), 28.3.2007

Turku

12.00 Taidemuseo (Puolalanmäellä Aurakatu 26)
 - Tervetuliaiskahvit
 - Tutustuminen Taidemuseoon oppaan johdolla 
13.30 Autokuljetus Forum Marinumiin  
13.45 Lounas Forum Marinumissa  
14.45 Tutustuminen Forum Marinumin näyttelyyn oppaan johdolla / vapaata seurustelua 
15.30 Autokuljetus TYKS:n PET-keskukseen
16.00 Harry Scheinin: Mitä uutta PET on tuonut anestesiologiaan ja tehohoitoon
- Tutustumiskierros PET-keskuksessa 
17.00 Tutustumiskierros uudessa T-sairaalassa 
17.45 Päiväosuuden päätöskahvit T-sairaalan kahviossa

Ilmoittautuminen Ilmoittautuminen 19.3. mennessä maksamalla päiväosuuden osallistumismaksu 20 €/
hlö Seniorikillan tilille 180835-13483, ilmoittaen viitteessä osanottajien nimet. Maksu 
kattaa lounaan, kahvit ja päiväohjelman. Tiedustelut ja ilmoitukset erikoisruokavalion 
tarpeesta: Matti Salo (puh. 0500 128 090, sähköposti: matti.salo@fimnet.fi). 

  Juna Helsingistä Turkuun saapuu klo 11.00 ja lähtee mm. klo 19.00 ja 20.02. Juna 
Tampereelta saapuu klo 9.09 (bussi klo 10.35) ja lähtee klo 19.37 (bussi klo 19.30). 

  Illaksi on varattu 20 lippua Turun Kaupunginteatterin klo 19.00 alkavaan näytökseen 
”Alkemistit” (isäntänä Jorma Klossner). Teatteri-iltaan ilmoittaudutaan erikseen 
21.2. mennessä maksamalla pääsylippu 20 €/hlö Seniorikillan tilille 180835-13483, 
kirjoittaen viitteeseen: teatteri ja osanottajien nimet. 
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