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Proffan palsta

Tukea kehitysmaiden kollegoille!

Kehitysmaa-apu on meidän kaikkien hyvä-
osaisten asia. Viime vuosina, osaksi me-
dioiden uutisoinnin perusteella, tiettyjen 

luonnonkatastrofien aiheuttama tuho ja hätä on 
näyttänyt herättävän kansalaisiamme tehokkaam-
min aktiiviseen avunantoon kuin sota ja väkival-
ta. Apua tarvitaan joka tapauksessa, koska useim-
miten köyhät ja syyttömät ihmiset joutuvat kärsi-
mään eniten, oli tuhon syy mikä hyvänsä. 

Miten me Suomen Anestesiologiyhdistyksen jä-
seninä ja anestesiologeina voimme auttaa kehitys-
maita muuten kuin lahjoittamalla rahaa luotetta-
ville tukijärjestöille? Voimme edistää kehitysmai-
den anestesialääkärien koulutusta, joka tapahtuu 
parhaiten Anestesiologiyhdistysten Maailmanjär-
jestön (WFSA, World Federation of Societies of 
Anaesthesiologists) kautta. 

Tässä Finnanestin numerossa on vuosiraport-
ti WFSA:n koulutustoiminnasta eri puolilla maa-
ilmaa. Lueteltujen kohteiden lisäksi WFSA tukee 
anestesiologian kouluttajien matkoja moneen sel-
laiseen kehitysmaakohteeseen, jossa koulutus- ja 
toimintatukea tulee usealta taholta. Eräät lääke-
tieteellisten laitteiden ja tarvikkeiden valmistajat 
ovat toiminnassa mukana. Oman alamme kannal-
ta voidaan erityisesti mainita Becton Dickinson, 
Draeger ja GE. 

Vielä vuonna 1984 SAY:n jäsenmaksuun kuului 
pieni SAEF (Scandinavian Anaesthesia Education-
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al Fund) osuus (2 US$). Sillä tuettiin maailman-
järjestön ylläpitämää anestesiologista koulutuskes-
kusta Filippiineillä yli 10 vuoden ajan. Sen jälkeen 
SAY:lla ei ole ollut kohdennettua koulutusavustus-
toimintaa kehitysmaissa. Mutta, kuten muutkin 
WFSA:n jäsenyhdistykset, SAY on maksanut vuo-
sittain 1–1,25 US$ per henkilöjäsen emoyhdistyk-
selle sen toimintaa varten. 

Ylpeinä voimme todeta, että SAY on ollut mu-
kana WFSA:n perustamisesta, vuodesta 1955, läh-
tien. Jäsenmaksua nostettiin vuoden 2004 yleis-
kokouksessa 2 dollariin/henkilöjäsen, ja se tuotti 
vuonna 2005 noin 200 000 US$. Suurin osa tästä 
on voitu käyttää kehitysmaiden anestesiologikou-
lutukseen. 

WFSA:n kehitysmaiden anestesiologikoulutuk-
seen budjetoima 155 000 dollaria ei kuitenkaan rii-
tä pitkälle. Lisää tarvitaan, ja nyt me voimme aut-
taa ja osallistua. Mikäli haluat, että juuri sinun ra-
ha-lahjoituksesi kohdistuu anestesiologikoulutuk-
seen kehitysmaissa, kehotan kohdistamaan lah-
joituksesi SAY:n johtokunnalle selvin sanoin.  

Per Rosenberg
Anestesiologian, tehohoitolääketieteen,  

ensihoidon ja kivunhoitolääketieteen klinikka
HYKS, Helsinki




