WONCA World Council meeting 13-17.10.2018
Soul, Korea

Matkaraportti: Merja Laine, SYLY:n edustaja

WONCA World 2018 kongressi pidettiin Soulissa Etelä-Koreassa ja Council meeting edeltävästi
esikaupunki alueella noin 40 km päässä itse kaupungin keskustasta.
Council meeting alkoi lauantaina alkuillasta info- ja tervetuloa-tilaisuudella. Tässä tilaisuudessa
WONCA World’n nykyinen presidentti Amanda Howe kertoi lämminhenkisesti Council meetingin
kulusta, opasti äänestyskäytännöstä ja selvitti muitakin käytännön asioita. Esimerkiksi jokainen
edustaja voi käyttää yhden max 2 minuutin puheenvuoron per asia – ja tästä pidettiin tiukasti kiinni
kokouksen aikana.
Itse kokous alkoi sunnuntaina heti aamusta kestäen tiistai puoleen päivään asti. Kokouksen asialistalla
oli 39 eri asiaa koskien sääntöjä, alaosastojen toimintakertomuksia, budjettia, yhteistyötä WHO:n
kanssa, statement vahvistuksia, ansioituneiden kollegoiden palkitsemista, uusia nimityksiä sekä vuoden
2022 kongressipaikan valintaa.

Kokouspäivät olivat varsin tiiviitä
ja hyvin organisoituja. Globaalisti
WONCA tekee tärkeää työtä yleislääketieteen aseman tunnustamiseksi ja vahvistamiseksi; maanosa
tai maakohtaisesti haasteet ovat
vaihtelevia.
Nykyisen presidentin Amanda
Howen toimikausi päättyy Soulin
kongressiin. Vuosien 2018-2020
aikana WONCA Worldin presidenttinä toimii Donald Li Hong
Kongista.

Alla listattuna muutamia yksittäisiä asioita kokouksesta, yksityiskohtaisemmin kokouksen kulkuun
päätöksineen voi tutustua wonca.net -sivuilla.
- Jäsenmaksu päätettiin pitää ennallaan
- WONCA website -sivuja päätettiin uudistaa
- Certificate of Fellowship: Roar Maagaard, Tanska
- WONCA World presidentti 2020-2022: Anna Stavdal, Norja
● Anna Stavdalin siirtyessä nyt varapresidentiksi, nousee WONCA Europen
puheenjohtajaksi Mehmet Ungan Turkista
- Young Doctor -edustaja 2018-2020: Ana Nunes Barata, Portugali
- WONCA World congress 2022: Sydney, Australia
Yksi tärkeä kokouksen anti oli verkostoituminen muiden maiden kollegoiden kanssa. Itse vietin eniten
aikaa vapaahetkinä pohjoismaalaisten, hollantilaisten, bulgarialaisten ja urugualaisten kollegoiden
kanssa.
Council meeting’n jälkeen alkoi itse WONCA World -kongressi, johon oli ilmoittautunut 2209
osallistujaa yli 130 eri maasta. Valitettavasti itselläni ei ollut mahdollisuutta osallistua itse kongressiin.
Tulevia tapahtumia – laitathan päivämäärät ylös kalenteriin jo nyt
- EGPRN 9-12.5.2019 Tampere, Suomi
- NYGP prekongressi 15-16.6.2019 Aalborg, Tanska
- Nordic Congress of General Practice 17-20.6.2019 Aalborg, Tanska
- WONCA Europe 26-29.6.2019 Bratislava, Slovakia
- WONCA World 26-29.11.2010 Abu Dhabi, UAE
- WONCA World 19-23.10.2022 Sydney, Australia

