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Euroanaesthesia 2010 Helsinkiin – kuulumisia ESA:sta

Meidän suomalaisten kannalta 
merkittävin ESA-uutinen on var-
maan se, että Euroanaesthesia-
kokous (ESA:n vuosikokous) 
järjestetään Helsingin Messu-
keskuksessa 12.-15.6.2010. 
ESA:n pysyvä kongressiorgani-
saatio vastaa jokseenkin kaikista 
kongressin järjestämiseen liitty-
vistä asioista, joten paikallisen 
järjestelytoimikunnan tehtäväksi 
jää lähinnä antaa ”paikallista 
väriä” valittaessa esimerkiksi eri 
iltatilaisuuksien pitopaikkoja. 

Euroanaesthesia-kokous on pai-
sunut jo niin suureksi, että vain 

muutamat eurooppalaiset kongres-
sikeskukset pystyvät järjestämään 
sen. Viime kesän kokouksessa Köö-
penhaminassa osallistujia oli 5200, 
siis suurin piirtein yhtä paljon kuin 
vuotta aikaisemmin Münchenissä, 
mutta 1000 osallistujaa vähemmän 
kuin Madridissa vuonna 2006. Ete-
lä-Euroopan houkuttelevien loma-
kohteiden kanssa emme varmaan 
pysty kilpailemaan osallistujamää-
rissä, mutta toisaalta en usko, et-
tä Helsinki kokouksen pitopaikkana 
olisi vähemmän suosittu kuin esi-
merkiksi Kööpenhamina. On var-
maan hyvä, että kokous järjeste-
tään Helsingissä juuri nyt. Jos ko-
kous paisuu lähivuosina vaikkapa 
10 000 osanottajan suuruiseksi, on 
kokouksen järjestäminen Suomessa 
erittäin vaikeaa. Rajoittavina teki-
jöinä olisivat sekä kongressikeskuk-
sen koko että majoituskapasiteetti. 

On todennäköistä, että jatkos-
sa ESA järjestää vuosittain syksyi-
sin pienemmän koulutustilaisuu-
den. Syksyllä järjestettävä koulu-
tustilaisuus koostuisi lähinnä ref-
resher-tyyppisistä luennoista. Vaik-
ka osallistujamäärä tulee olemaan 
Euroanaesthesia-kokousta pie-
nempi, voitaneen syksyllä järjestet-
tävän kokouksen avulla pienentää 
paineita vuosikokouksen jatkuvaan 
paisumiseen. Ensimmäinen syys-
kokous järjestetään jo ehkä vuon-
na 2009.

ESA:n viralliset suositukset  
työn alle

Kuluneen vuoden aikana ESA:n 
toiminnassa ei ole tapahtunut mi-
tään erityisen suuria mullistuksia, 
mutta monenlaisia hankkeita on 
käynnistetty. Hans Knapen aloitet-
tua ESA:n presidenttinä on yhteis-
työtä UEMS:n (Union Européenne 
des Médecins Spécialistes) ja EBA:n 
(European Board of Anaesthesiolo-
gy) kanssa pyritty lisäämään. Erää-
nä tärkeänä yhteistyön muotona 
on työskentely erilaisten suositus-
ten aikaansaamiseksi. 

ESA perusti pysyvän työryhmän, 
jonka tehtävänä on koordinoida 
ESA:n ”virallisten suositusten” laati-
mista. Työryhmän puheenjohtajana 
on Paolo Pelosi Italiasta ja jäseninä 
Jennifer Hunter (Euroanaesthesia-
kokouksen tieteellisen ohjelman 
vastuuhenkilö), Maurizio Solca 
(ESA:n hallituksen jäsen), Jannicke 
Mellin-Olsen (EBA:n edustaja) ja 
Olav Sellevold (NASC:n eli National 
Anaesthesia Societies Committeen 
edustaja). Muina jäseninä ovat Josef 
Wichelewski, Pedrag Stevanovic, 
Jean–François Brichant, Gordon 
Drummond, Andreas Hoeft, Andrew 
Smith ja Jouko Jalonen. Aluksi on 
pyritty sopimaan yhteisistä peli-
säännöistä sekä identifioimaan ai-
hepiirejä, joissa suosituksia kaik-
kein kipeimmin tarvitaan.

Toiminnan laajentuessa on he-
rännyt myös kysymys mahdollises-
ta ESA:n ”kaupallisen ulottuvuu-
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den” tarpeesta. Lähinnä verotustek-
nisistä syistä ESA saattaa perustaa 
lähivuosina osakeyhtiön, jonka teh-
täväksi tulee mm. kongressien jär-
jestäminen. Osakeyhtiön kautta ESA 
voisi halutessaan myydä kongres-
sipalveluita myös muille. Kongres-
sipalvelujen yhtiöittäminen antai-
si todennäköisesti myös mahdolli-
suuden hoitaa helpommin esimer-
kiksi monia arvonlisäveroon liittyviä 
asioita. Jos osakeyhtiö perustetaan, 
tullaan järjestelyt tekemään siten, 
että yhdistyksellä on täysi sanaval-
ta kaikissa yhtiön toimintaan liitty-
vissä kysymyksissä. Arvonlisäveroon 
liittyvät asiat ovat juuri nyt hyvin 
pinnalla, koska tätä raporttia kirjoi-
tettaessa näyttää vahvasti siltä, että 
Italian valtio ei anna Milanon Euro-
anaesthesia-kokoukselle vapautusta 
arvonlisäverosta, vaan vero tullaan 
lisäämään suoraan osallistumismak-
suihin.

Paolo Pelosi Italiasta  
ESA:n presidentiksi

Kööpenhaminan Euroanaesthesia-
kokouksen aikana pidettiin myös 
ESA:n yleiskokous sekä valtuuston 
kokous. Seuraavaksi ESA:n presiden-
tiksi valittiin Paolo Pelosi Italiasta. 
Hän on jo monen vuoden ajan ol-
lut ESA:n hallituksessa ja hän on ol-
lut erittäin aktiivinen mm. erilaisissa 
hoitosuosituksiin liittyvissä asioissa. 
Hän on myös apurahatoimikunnan 
puheenjohtaja ja aktiivinen teho-
hoitotutkija. Hänen valintansa tu-
lee epäilemättä aktivoimaan yhdis-
tyksen toimintaa.

ESA:n omistaman lehden EJA:n 
(European Journal of Anaesthesiolo-
gy) taso on puhututtanut jo pitkään. 
Yrityksistä huolimatta lehden tie-

teellinen taso ja arvostus eivät ole 
kohentuneet toivotulla tavalla. Asi-
aan on kiinnitetty huomiota niin 
ESA:n hallituksessa kuin myös val-
tuustossa ja monilla muillakin ta-
soilla. Näyttää ilmeiseltä, että leh-
den tason kohentaminen edellyttää 
myös ainakin osa-aikaisen päätoi-
mittajan palkkaamista. Toistaiseksi 
päätoimittajan tehtävät on hoidet-
tu muiden tehtävien ohella, vaikka 
kaikissa merkittävissä alan lehdissä 
lienee saatu myönteisiä kokemuk-
sia osa- tai kokoaikaisista palka-
tuista päätoimittajista. Toivottavas-
ti lehden tasoa pystytään lähivuo-
sina kohentamaan sellaiselle tasol-
le, että ESA:n jäsenistö voi olla ylpeä 
lehdestään. Yhtenä piristysruiskee-
na lehden kehityksessä saattaa ol-
la painotalon vaihtuminen. Vuoden 
2009 alusta EJA painetaan Lippin-
cott Williams & Wilkinsillä, joka jo 
tällä hetkellä painaa useita merkit-
täviä alamme aikakauslehtiä: esi-
merkiksi Anesthesiology, Anesthe-
sia & Analgesia, Current Opinion in 

Anesthesiology ja Journal of Neuro-
surgical Anesthesiology.

ESA:n jäsenmäärä on tällä het-
kellä noin 6100. Jäsenmäärä vaihte-
lee vuoden aikana melko paljon, sillä 
suuri osa anestesiologeista liittyy jä-
seneksi ainoastaan vuosikokouksen 
vuoksi saadakseen alemman ilmoit-
tautumismaksun. Tässä suhteessa 
haluaisin muistuttaa kaikkia suoma-
laisia anestesiologeja siitä, että jat-
kossa alempi ilmoittautumismaksu 
edellyttää liittymistä ESA:n jäsenek-
si ennen kokousvuotta edeltävän 
vuoden loppua (ks. http://www.eu-
roanesthesia.org/sitecore/content/
News/Membership%20and%20
congress%20registration%20split.
aspx). 
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Tervetuloa keväällä Vuokattiin!
SAY:n seuraava kevätkokous järjestetään 14.–15.5.2009 Sot-
kamon Vuokatissa. Järjestelyistä vastaa Kainuun keskussai-
raalan anestesiaklinikka ylilääkäri Aarno Partasen johdolla. 
Luvassa monipuolista ohjelmaa loistavissa puitteissa. Kevät-
kokouksen ohjelma julkaistaan alkuvuodesta SAY:n nettisi-
vuilla ja helmikuun Finnanestissa. Merkitse aika kalenteriisi!




