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SICOT (Société Internationale de Chirurgie Orthopédique et de Traumatologie) 
Cape Town 2017 , Ortopedian maailmankongressi 
 
W.A.I.O.T (World Association against Infection in Orthopedics and Trauma) 
 
Osallistuin Ortopedian maailmankongressiin sekä sen yhteyteen sovittuun vasta perustetun 
ortopedisten infektioiden ehkäisyyn ja hoitoon perehtyneen maailmanjärjestön ensimmäiseen 
yleiskokoukseen. Matka-aika oli 25.11.2017 klo 13.00 – 3.12.2017 klo 18.00).  
Osallistumismaksun kopio on liitteenä. Samoin kuitti hotellikustannuksista, johon saamani apuhan 
kohdistan. Matkan kokonaiskustannukset olivat 2938,13 EUR, josta SOY:n lupaaman 800 EUR apurahan 
ylittävän osuuden kustansi Oulun Yliopistollinen sairaala. 
 
SICOT:in tieteellisessä ohjelmassa osallistuin pääosin oman traumatologian alani ohjelmaan jonka 
lisäksi kiinnostavaa oli robotiikan tulo keinonivelkirurgian alalle. Tässä kokouksessa aiheista 
suoranaisesti runsaudenpulaa, koska esitelmiä löytyy koko ortopedian alalta, ja runsain määrin. Niiden 
taso vaihteli suuresti lähtien kutsutuista, hyvin rakennetuista plenary lectionista vapaiden esitelmien 
kolmen dian esitykseen. Ilo oli kuunnella myös Kuopiolaiskollegojen esitelmää lonkan 
revisiokirurgiasta, joka oli hyvin laadukas osiossaan. 
 
Keskeisenä kotiin tuomisena SICOT:ista oli mm. oman alani aiheista avomurtuman ja siihen liittyvän 
pehmytkudosvamman arvioinnin ja hoito avuksi kehitetty Ganga-hospital luokitus, jonka kokeilun aion 
aloittaa yksikössämme. Lisäksi oli tarpeellista kuulla esitelmiä terrori-iskujen seurauksena syntyneiden 
monipotilas-tilanteiden hoidosta israelilais- ja palestiinalaiskollegojen sopuisasti kertomana. Joitakin 
teknisiä yksityiskohtia jäi mieleen pirstaleisen tai haurasluisen reisimurtuman leikkaushoidosta. 
Robotiikka lienee väistämättä tulevaisuudenkuva keinonivelkirurgian toistettavuuden takaamiseksi. 
 
W.A.I.O.T  oli saanut SICOT:ilta nk. infektiopäivän (perjantai 1.12.2017) lopuksi luentotilan käyttöönsä 
klo. 17.30 alkaen.  
Paikalla oli kokouksen alussa 40 henkilöä ja kokouksen aikana lisää tuli 5-10 henkeä. Kokouksen avasi 
Heinz Winkler (Ordinationszentrum Döbling, Itävalta), joka kertoi pääpiirteisesti kokouksen agendasta ja 
pyysi Prof Carlo Romanoa (Galeazzi klinikka, Milano, Italia) esittelemään tähänastisen kuvauksen 
organisaatiosta. 
 
Näiden kahden lisäksi nk. yleis-sihteeristöön (General Secretariat) kuuluvat C Alizadeh (Azebaidzan) K 
Malizos (Kreikka). Sihteeristön toiminta-ajaksi oli suunniteltu kaksi vuotta, minä aikana varsinainen 
järjestön organisaatio sitten saataisiin toimintakuntoiseksi.  
G Lob (Saksa) on yhdistyksen  puheenjohtajana.  
 
Tieteellinen koordinaattori on L. Drago (Galeazzi chlin. ,Milano, Italia), humanitäärinen koordinaattori on 
A Hazem (Saudi arabia) ja tutkimuskoordinaattori on A Tiemann (Saksa). Näiden koordinaattorien 
alaisuuteen tulisivat sitten komiteat, johon kuuluisi jäsenistöstä erikoistuneita halukkaita ja näiden 
komiteoiden alle tulisi organisaatiossa jäsenistö.  
 
Jäsenmaksua ei perittäisi ja toimintatapana olisi internet-pohjainen yhteisö, jonka kautta yhteydenpito, 
koulutus ja tutkimus tehtäisiin. Rahoituksen perustaksi on suunniteltu mm. teollisuuden sponsoreita, 
tutkimusrahoituksia, lahjoituksia ja palkintoja, kokoustuloja  sekä mahdollisia instituutioita. Viimeksi 
mainittu saattaisi siis koskea myös Suomen Ortopediyhdistystäkin.  
 
Kokouksen puheenvuoroissa oli vuorotellen sekä perustajajäsenien että kutsuttujen osallistujien ylistäviä 
ja kannustavia kommentteja hienon, koko maailmaa koskevan järjestön tarpeellisuudesta ortopedisten 
infektioiden tutkimuksen ja niiden hoitojen kehittämisessä. 
 
Suunnittelun ja tämänhetkisen tilanteen puutteena näki sekä S Rajasekaran (Intia, SICOTin tämän 
hetkinen puheenjohtaja) että M McNally (Britannia, Oxford bone infection unit) sen, että suunnittelua 



ohjaavassa sihteeristössä ja koordinaattoreina ei ole edustajia väkirikkaasta Intiasta ja Kiinasta. Samoin 
sekä pohjois- että eteläameriikasta ja afriikasta ei ole työryhmässä ketään.  Perusteltua olisi, että näiden, 
ison osan maapallon väestöstä, kattavien alueiden tarpeet tulisivat huomioiduksi heti alusta alkaen. 
Sihteeristön puolesta esittelypuhetta pitänyt Carlo Romano ja osallistujat ottivat nämä kommentit 
ymmärtäen vastaan. Toimenpide suunnitelmia tämän tilanteen korjaamiseksi ei tosin tullut vielä.  
 
Yhdistys on asettanut tavoitteeksi, että jo vuoden 2017 loppuun mennessä olisi 300 jäsentä ja vuoden 
2018 loppuun mennessä 1000 jäsentä. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi kokouksen osallistujien 
toivottiin vievän tietoa yhdistyksestä eteenpäin ja hankkimaan siihen lisää jäseniä.  
 
Kokous kesti noin kaksi tuntia, jonka lopulla jäi hieman sekava ja keskeneräinen tuntuma eikä 
jäsenneltyä yhteenvetoa ehditty tekemään. Minulle henkilökohtaisesti jäi sellainen tuntuma asiasta, että 
todella hienolla perusajatuksella ollaan liikkeellä ja kannattaisin lämpimästi tällaista järjestöä, että vaikeat 
ortopedian infektio-ongelmat saisivat tutkimusnäyttöä ja maailmanlaajuisen konsultaatiokanavan. 
Tällaisen järjestelyn organisointi vaikuttaa kuitenkin haastavalta ja on tällä hetkellä vielä kieltämättä liian 
keskittyneissä käsissä ja Eurooppa-painotteinen.  
 
Kokouksessa kerättiin nimilista ja sähköpostiosoitteet jäseneksi liittyviltä, minkä perusteella on lisätietoa 
odotettavissa. Kaikki (myös minä) liittyivät Seuraava yhdistyksen kokous on 18-20.1.2018 Kairossa, 
Egyptissä. Itse aion seurata jäsenen ominaisuudessa netistä sitä, kuinka yhdistyksen tavoitteet etenevät. 
Uskon , että Helsingissä pidettävässä EBJS:n kokouksesssa on yhdistyksellä kokoontuminen ja siellä 
olisin todennäköisesti läsnä. 
 
Nettisivustolta https://www.waiot.world/ löytyvät ohjeet järjestöön liittymisestä ja informaatiota järjestöstä 
ja sen tavoitteista. Keskeneräinen näyttää vielä olevan sivustokin tässä vaiheessa.  
 
 
Kiitän yhdistystä saamastani tuesta tämän matkan toteuttamiseksi.  
 
Oulussa 7.12.2017 
 
Pekka Hyvönen 


