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Kongressi oli maailman laajuinen, ihmisiä oli yli 4400 eri puolilta maailmaa. Luennoitsijoita oli kiitettävästi valittu
eri maanosista ja näkökulmat olivat kansallisia. Näytteilleasettajia on valtavasti, paljon sellaisia haavahoitofirmoja
mitä Suomessa ei ole ollenkaan. Paljon oli myös ihan tuttuja firmojakin. Kongressikeskus oli valtava, kolmessa
kerroksessa isoja luentosaleja. Pelkästään postereita oli yli 800. Niiden läpikäymiseen meni aikaa yksi kokonainen
päivä. Valokuvia postereista tuli otettua n 100 kappaletta. Muuten kuvia eri luennoilta tuli otettua n 500.
Kuuntelin itse pääsääntöisesti diabetes jalkahaavoista, haavahoidon kustannuksista ja painehaavoista.
Luennot olivat pääasiallisesti lääkäreiden pitämiä, muutamaan poikkeusta lukuun ottamatta. Diabettinen jalkahaava tulisi pyrkiä ehkäisemään ennen haavan tuloa. Haavan tultua, haavan paraneminen ja uusiminen on todennäköinen. Diagnooseja diabetesta jalkahaavasta ei saada tarpeeksi ajoissa ja näin tilanteet komplisoituu. Tämä
ongelma on meillä Suomessakin ja oli hyvä huomata että tilanne on maailman laajuinen.
Painehaavoja session puheenjohtaja oli suomalainen EPUAPn hallituksen jäsen Maarit Ahtiala. Maarit puhui
omasta tutkimuksestaan tehohoito-osastolta. Samoin luennoitiin kolmesta tutkimuksesta joiden avulla yritetään
ehkäistä painehaavojen syntyä. Sessiossa mainostettiin Turkuun saatua Focus meeting 2018. Meetingin fokus
tulee olemaan aikuisten ja lasten tehon asioissa.
Haavahoidon kustannuksista oli muutama sessio jota olin kuuntelemassa. Köyhien maiden haavahoidot maksavat
paljon, suhteessa jopa enemmän kuin meidän teollisuusmaissa olevilla ihmisillä. Haavahoito on siis kallista aina.
Haavojen ennaltaehkäisy nousee erittäin tärkeään asemaan.
Eniten kongeressissa ajatuksia herätti seuraavan kongressin paikan valinta. Äänestystä oli erittäin mielenkiintoista
seurata ja vaihtaa ajatuksia eri maiden delegaatioiden kanssa. Meille ei kuitenkaan selvinnyt ketkä saivat äänestää
kyseisessä äänestyksessä. Äänestyksen tuloksena kerrottiin vain missä seuraava kongressi pidetään, ei ollenkaan
kuinka monta ääntä ehdokaspaikat saivat.
Kongressi oli erittäin raskas, asiaa olisi ollut paljon mutta kyky vastaanottaa paljon tietoa vieraalla kielellä asetti
haasteet. Aasian maista olevien aksentti oli vieras ja hyvin vaikeasti ymmärrettävä, vaati paljon miettimistä että
ymmärsi heitä. Samoin japanilaisten luennot olivat hyvin raskaita. Kongressi oli valtava, mitenkään ei ehtinyt kuin
hiukan kuulla eri maiden asioita vaikka kuinka oli suunnitellut etukäteen ohjelmaansa. Antoisaa oli tajuta että
samojen asioiden kanssa painitaan ympäri maailmaa ja asioita yritetään ratkaista maailman laajuisesti. Kokemuksena kongressi oli varmasti – kerran elämässä- kokemus.
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