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World Council järjestettiin ensimmäistä kertaa Etelä-Amerikassa, Rio de Janeirossa. Brasilia on valtavien
tuloerojen maa ja sen näkee jo taksikyydillä matkalla lentokentältä hotellin. Moottoritien varrella ihmiset
asuvat faveloissaan rakennustyömaaparakkien näköisisissä rikkinäisissä hökkeleissä. Taksikuski kertoo
tuolla olevan huumeita ja, että tuolla ammuskellaan. Hävettää mennä hienostohotelliin, menestyvien
ihmisten Barra da Tijucan kaupunginosaan, jossa järjestetään tämän vuoden Wonca World Council.

Wonca World Council on ennen Wonca World -kongressia järjestettävä Woncan jäsenmaiden edustajiston
kokous. Wonca World on järjestetty tähän asti kolmen vuoden välein, mutta tästä vuodesta eteenpäin se
järjestetään kahden vuoden välein. Woncan jäsenjärjestöjen määrä on viime vuosina kasvanut
merkittävästi. Tällä hetkellä Woncassa on 118 jäsenjärjestöä 131 eri maassa ja näillä järjestöillä on yhteensä
500 000 yleislääkäriä jäseninään. Wonca Councilissa äänioikeus on ns. täysjäsenjärjestöillä, joka Suomessa
on SYLY. Tätä councilia varten myös Viro oli antanut Suomen edustajalle omat äänensä äänestyksiin.
Ennen World Councilia eri maanosien alueelliset Wonca Councilit kokoontuivat. Europan kokouksessa,
johon osallistuin, keskusteltiin mm. International Primary Care Respiratory Groupin julkilausumasta:
Tobacco dependence: guidance for primary care on life-saving interventions. Wonca Europe päätti pienin
muutosehdotuksin tukea tätä. Kokouksessa Euroopan Woncan puheenjohtajan tehtävät siirtyivät
holllantilaiselta Job Metsemakersilta norjalaiselle Anna Stavdalille. Samalla valittiin Mehmet Ungan Turkista
kolmen vuoden päästä puheenjohtajaksi siirtyväksi President Electiksi. Wonca Europen (1,25$/jäsen)
jäsenmaksut päätettiin pitää ennallaan.

Anna Stavdal, Wonca Europen uusi puheenjohtaja

World Council kestää kaksi ja puolipäivää. Etukäteen ihmettelin mihin ihmeeseen niin paljon tarvittiin aikaa.
Kolmen päivän aikana selvisi, että sääntöjä hiottiin, budjettia ja hallituksen päätöksiä puitiin,
avainhenkilöitä valittiin sekä Woncan toimintaa ja yhteistyökumppaneita esiteltiin. Council on hyvä
näyteikkuna siihen mitä Wonca tekee ja miksi sitä tarvitaan. Minulle vahvistui councilin aikana käsitys, että
Woncalla on tärkeä rooli sekä yleislääketieteen että yleislääkärin identiteetin edistäjänä
maailmaanlaajuisesti.

Suomen ja Egyptin edustajat Wonca World Councilissa

Wonca on julkaissut paljon kirjoja. Näistä mainittakoon tuoreimpina tänä vuonna julkaissut International
Perspectives on Primary Care Research ja Family Medicine: The Classic papers”
https://www.crcpress.com/Family-Medicine-The-Classic-Papers/Kidd-HeathHowe/p/book/9781846199943

Riossa julkaistiin Rio Statement
http://www.globalfamilydoctor.com/News/WONCARiostatement2016.aspx, jossa kehoitetaan valtioita
rekrytoimaan lisää yleislääkäreitä ja lisäämään yleislääkäreiden täydennyskoulutusta korkealaatuisen
perusterveydenhuollon takaamiseksi.
Wonca Worldin maakohtainen jäsenmaksu (1,72$/jäsen) päätettiin pitää ennallaan.
Wonca Worldin puheenjohtajana aloitti ensimmäistä kertaa nainen. Michael Kidd antoi nuijan brittiläiselle
Amanda Howelle seuraavaksi kahdeksi vuodeksi
http://www.globalfamilydoctor.com/News/ThefirstwomanPresident.aspx Seuraavaksi President Electiksi
valittiin Donald Li Hong Kongista, joka siirtyy puheenjohtajaksi Amanda Howen jälkeen vuonna 2018.
Abu Dhabi valittiin Wonca Worldin isäntäkaupungiksi vuonna 2010. Kongressipäivät ovat 25-29.11.2020.
Parasta antia Councilin yhteydessä oli verkostoituminen kollegojen kanssa ympäri maailman. Itse vietin
aikaa kokousten ulkopuolella etenkin Tanskan, Norjan ja Turkin edustajien kanssa.
Wonca World –kongressiin minulla ei ollut valitettavasti aikaa jäädä. Kongressiin antiin voi tutustua
kongressin nettisivulta http://www.wonca2016.com ja sosiaalisesta mediasta hashtagilla #wonca2016
Kaupunkina Rio ylitti odotukset. Olympialaisten aikaan mollattu kaupunki olikin kokemukseni mukaan siisti,
turvallinen ja maisemiltaan ainutlaatuinen. Rantakaupunginosissa liikkuessani en tuntenut oloani
turvattomaksi. Kokemukset faveloista jäivät tällä reissulla vain näkymiin taksin ikkunoista. Niistä voi lukea
lisää Paulo Linsin hiljattain suomennetusta kirjasta Jumalan kaupunki.
Seuraava Wonca World –järjestetään Soulissa 17-21.10.2018.

