
istuntojen kesto niille varatus-
sa puolessatoista Iunnissa.
Menneiden aikojen ihanuutta
haikail.vien tulisi mvös muis-
lda. ettü joskus anarkistinen
rapaus johti melko kaoottisiin
tilanteisiin. Lisäksi suuri osa
kommentaattoreista näyttää
tätä nykyä valmistelevan pu-
heenvuoronsa kol imaassaan ja
kommenleissa on nykyään ai-
kaisempaa kriittisempi .ja sa-

Kesäkuun toisella viikolla jär-
jestettiin ICA {:n 39. kansain-
r älinen alk,,holismin ehkuisy-
ja hoitoinstituutti seka 22. kan-
sainvälinen huumeriippuvuu-
den ehkaisy- ja hoiroinstituutti
Triestessä Italiassa. Paikalle
oli kokuontunul toistasataa asi-
asta kiinnostunutta. Osanotta-
jamäärä oli hieman odotettua
pienempi. mika selirryy paa-
asiassa siita, että ICAA:n joka
kolmas vuosi järjestettävä
kongressi kokoontuu elokuus-
sa San Diegossa; monet näyttä-
vät valinneen Triesten sijasla
Kalilbrnian.

Triesten instituuttien yleis-
teemana oli "riippuvuuden ka-
sittell - mitä toirnenpiteitä.
mihin hintaan". Järjeslelyisra
vastasivat Tiiesten, Wienin ja
Zagrebin yliopistot, paikalli-
set terveysviranomaiset sekä
ICAA. Paavastuun kantoi pro-
fessori Flavio Poldmgo Tries-
ten yliopistosta.

Instituuttien työskentely ta-
pahtui toisaalta yhteisistun-
noissa ja toisaalta työryhmissä.
Yhteisistuntojen teemoina oli-

malla rakentavampi sävy.

Kokouksen aikana vaihtrri
myös Kettil Bruun Socielln
presidentti ja puolet yhdistyk-
sen hallituksesta. Norrnan
Giesbrechtin toimikausi lop-
puija presidentin virkaan astui
Hildigunnur Ölrl.td,itti. Irlur-
nista, joka kuitenkaan ei osal-
listunut Pofton kokoukseen.
Näin ollen varapresidentiksi
valitlu Henk Garrelsen sai

ICAA:N INSTITUUTTI TRIESTESSA

vat mm. kansainvälinen yleis-
katsaus, alkoholi- ja huumeet
vankilaympäristüssä, hoidon
suunniilelu. loimeenpano ja
evaluaatio, ehkäisyn vaihtoeh-
dot. hoitohenkiltikunnan ja so-
siaalityöntekijöiden rooli. itse-
apurlhmät ja Iainsriärlännön
rooli kysynnän rähenlämises-
sä. Miclenkiintoisten esitysten
joukosta jai mieleen erityisesti
ilär allalaisen M. Kunzen esitys
tupakkariippuvuuden epide-
miologisista ja terapeuttisista
aspekteista, samoin ruotsalai-
sen L. Ramströmin esitys tu-
pakkariippuvuuden hoidosta.

Työryhmätyöskentely on tär-
keä osa instituultien loiminlaa
ja monet 11öryhmäl ovat varsin
k iinteita. joillakin on jopa omia
kokouksia instituuttien välillä.
ICAA on pyrkinyt antamaan
työryhmille kasvavaa vastuuta
yleisistuntojen teemojen suun-
nittelussa ja puhujien rekry-
toinnissa. Triestessä työryhmi-
en toiminlaa tosin haittasijon-
kin verrarr se seikka. että var-
sin monet ohjelmaan merkityt
esitykser jäivät pitämattä, kos-

kunnian toimia jäsenkokouk-
sen ja hallitusten kokousten
puheenjohtajana. Seuran sih-
teeri-taloudenhoitajana jatkaa
Esa Österberg.

Ensi vuonna Kettil Bruun
Society kokoontuu epidemiolo-
giasymposiumiinsa Skotlan-
nissa ja vuonna 1997 kokouk-
sen pitt,paikkana on lslanti.

ESA ÖSTF]RBT]R(;

ka esitelmien pitajat eivat il-
maantuneet paikalle. Osasyy-
nä oli, että joillekin osanotrajil-
le ei ollul myönneilv r iisumia.

P.rikallisten jarjesrajien
kiinnostu' alkoholismin ja
huumeriippuvuuden hoitoa
kohtaan tuliesiin näitä teemojir
koskettelevien työryhmien ak-
tiivisena toimintana. Mutta
muulkin 11 lrmäl. kulen esimer-
kiksi alkoholivalistus- ja alko-
holipolitiikka-ryhmä olivat ak-
tiivisia. ltse asiassa osanottaji-
en r ähä isel lä maarä I [ä ol i posi-
tiivinen vaikutus: esityksille
voitiin antaa enemmän aikaa,
ja silt i aikaa jai runsaasli myös
esitysten herättämälle keskus-
telulle. ICAA-inslituuteissa
keskuslelun merkill s on varsin
tärkeä. Osanottajina on mm.
tutkijoita, poliitikkoja, virka-
miehia ja käytännön hoitotytita
tekeviä henkiltiita, joren yh-
teislmmärryksen lövtyminen
ja tierlonvälitt1 minen ei aina
kay kaden käänteessä.
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