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PUHEENJOHTAJALTA
Arvoisa jäsenistö, edellisen kerran
kirjoitin tälle palstalle noin puoli
vuotta sitten. Elelimme tuolloin vielä
varsin ”rauhallisia” aikoja. Mutta
kevätkoulutuspäivien jälkeen onkin
myrskyä sitten riittänyt – enemmän
kuin vain ”myrskyä vesilasissa”.
Tuskinpa yhdeltäkään jäsenkunnastamme on jäänyt huomaamatta sitä
valtaisaa keskustelua, jota on käyty
kaikissa medioissa optikkoliikkeiden
(ehkäpä tämän voisi tarkentaa vain
tiettyyn ketjuun) mainonnasta. Toukokuussa mainonta yltyi niin, että 29
euron hinnalla tarjottiin silmälasien
lisäksi (0 euroa) ”kokonaisvaltaista
näön tutkimusta”, joka käsittää esitutkimuksen, henkilökohtaisen tarvekartoituksen, silmien yleisen terveydentilan arvioinnin, taittovirheiden
määrityksen, digitaalisen silmänpohjavalokuvauksen, silmänpainemittauksen ja kirjallisen silmälasireseptin.
Mainontakanavina toimivat sanomalehdet, paikallisradiot, internet
sekä televisiokanavat. Yhdistyksen
hallituksen mielestä tällainen mainonta antaa asiakkaille virheellisen
käsityksen – silmät ovat täydellisesti
tutkittu ja terveiksi todettu, mikäli
optikko ei totea poikkeavaa. Silloin
jopa potilasturvallisuus vaarantuu.
Yhdistyksen hallitus teki toukokuun
lopulla asiasta selvityspyynnön sekä
Valviraan, että kuluttaja-asiamiehelle. Prosessi Valvirassa on meneillään
ja kannanottoa odotellaan lähiaikoina. Myös Lääkäriliittoon on oltu aktiivisesti yhteydessä. Yhteyttä on otettu
useiden lehtien toimituksiin sekä
lehdistötiedotteen muodossa, että
suoraan soittamalla. Monissa sanomalehdissä eri puolilla Suomea sekä
useissa aikakauslehdissä julkaistiin
asiasta juttuja. Heinäkuulla käytiin
ainakin ”Helsingin Sanomien” ja
”Vaasan” yleisönosastopalstoilla
tiivistä keskustelua Suomen Optisen
Toimialan edustajien ja silmälääkärikunnan edustajien välillä. Keskustelua on käyty myös omien lehtiemme
palstoilla: Suomen Lääkärilehdessä
ja Mediuutisissa. Haluan jo tässä

vaiheessa esittää
lämpimät kiitokset niille monille
jäsenillemme,
jotka ovat uhranneet lomapäiviään yhteisen
asiamme puolesta. Erityisen
suuren panoksen
ovat antaneet
varapuheenjohtajamme Minna
Sandberg-Lall ja
Suomen Silmäkirurgiyhdistys
ry:n puheenjohtaja Kaarina
Vannas. Heille
erityiskiitokset!
Viimeisimpänä
vaiheena elokuun puolivälissä
silmäylilääkäreiden kokouksessa
Joensuussa 16.8.
käsiteltiin aihepiiriä ja kokouksen
pohjalta muotoiltiin kannanotto
optikoiden suorittamiin silmänpohjakuvauksiin.
Asiat eivät varmaan vielä jää tähän.
Yhdistyksemme kokouksessa Kuopiossa tulemme kuulemaan asian
uusimmat käänteet.
Edellä mainitut kannanotot yms. ovat
vieneet melkoisesti energiaamme
ja aikaamme. Pahoittelen kovasti,
että syyskoulutuspäiviemme ohjelma
saatiin julkaistua vasta elokuun puolivälissä. Tiedämme, että koulutuspäiviemme ajankohta on hieman hankala. Varmasti monia jäseniämme
ja myös näytteilleasettajia harmittaa
se, että ajankohta menee osittain
päällekkäin hyvin suositun ESCRS –
kokouksen kanssa. Syy tähän on se,
että kokous oli päätetty pitää yhteisesti korvalääkäreiden kokouksen
kanssa ja heidän päivämääränsä
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oli jo lyöty lukkoon. Kaikista näistä
yhteensattumista huolimatta toivon
kuitenkin runsasta osanottoa.
Tällä kertaa perjantain ohjelmamme
keskittyy kyynelteiden ja orbitan
sairauksiin. Lauantain ohjelma on
rakennettu makulan ympärille. Yhdistyksemme virallinen syyskokous pidetään perjantaina iltapäivällä. Kutsu
ja kokouksen esityslista on nähtävillä
sekä nettisivuillamme, että tässä Silmäyksessä.

Toivotan kaikille hyvää syksyä ja
tervetuloa sankoin joukoin koulutuspäiville Kuopioon!

Eija Vesti
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SUOMEN SILMÄLÄÄKÄRIYHDISTYKSEN SYYSKOULUTUSPÄIVÄT
Paikka: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23, 70100 Kuopio
Luennot konserttisalissa, näyttely konserttilämpiössä
Pysäköinti Musiikkikeskuksen edustalla olevalla pysäköintialueella maksuton.
Ilmoittautuminen
 nettisivujen ilmoittautumislomakkeella http://www.silmalaakariyhdistys.fi/fin/koulutus/ssly_
syyskoulutuspaivat_2013/ilmoittautuminen/
Osallistumismaksu (sisältää lounaat ja kahvit)
erikoislääkäri

erikoistuva lääkäri

maksu 13.09.2013 mennessä

175 €

100 €

maksu 20.09.2013 mennessä

225 €

150 €

maksu 20.09.2013 jälkeen

275 €

200 €

Illalliskortti 50 euroa
• sisältää ohjelman ja buffetillallisen ruokajuomineen
• Ilmoittautuminen ja maksu 20.9.2013 mennessä
Peruutukset
Mahdollinen peruutusilmoitus tulee tehdä yhdistyssihteerille
(yhdistyssihteeri@silmalaakariyhdistys.fi tai puh +358 40 1919 329)
20.9.2013 mennessä, jonka jälkeen ilmoittautumis- tai illalliskorttimaksuja ei palauteta.
Osallistumismaksusta vapautetut
• luennoitsijat
• kunniajäsenet
• hallituksen jäsenet
• toimitsijat
(Huom! ilmoittautuminen välttämätön!)
Maksaminen
Suomen Silmälääkäriyhdistys ry
IBAN: FI76 1328 5000 1637 76
Nordea BIC: NDEAFIHH
Suomen Silmälääkäriyhdistys kuuluu ennakkoperintärekisteriin
Y-tunnus 1493120-1
•

viitetiedoissa: osallistujan nimi, el/eval, osallistumismaksu ja/tai iltatilaisuus

Hotellikiintiö
Scandic Hotel Kuopio,
Aika 3. – 5.10.2013 (Hotelliyön voi siis varata kiintiöstä myös koulutuspäiviä edeltäväksi yöksi.)
Hinnat
* standard 1hh 79 €/yö
* standard 2hh 89 €/yö
* superior 1hh 99 €/yö
* superior 2hh 109 €/yö
Majoituksen hintaan sisältyy aamiainen, saunan, uima-altaan ja kuntohuoneen käyttö.
Huoneet varattava käyttämällä varaustunnusta Suomen Silmälääkäriyhdistys suoraan hotellista
puh. 017-195 111 tai sähköpostilla: kuopio@scandichotels.com viimeistään 13.9.2013.
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OHJELMA
SUOMEN SILMÄLÄÄKÄRIYHDISTYKSEN SYYSKOULUTUSPÄIVÄT 4–5.10.2013
Torstai 3.10.2013
17.00 – 18.00

YLEISÖLUENTO
Kuopion Musiikkikeskus, Kamarimusiikkisali, Kuopionlahdenkatu 23, 70100 Kuopio
Miksi silmät vetistävät?
Silmätautien erikoislääkäri Pasi Vottonen, KYS silmätaudit

Perjantai 4.10.2013
Kuopion Musiikkikeskus, Konserttisali, Kuopionlahdenkatu 23, 70100 Kuopio
08.00 – 08.45
08.45 – 09.00

Ilmoittautuminen ja kahvit, näyttelyyn tutustuminen
Koulutuspäivien avaus
Musiikkitervehdys: Salonkikvartetti
Eija Vesti, Suomen Silmälääkäriyhdistys ry:n pj
Reidar Grenman, Korva-, nenä- ja kurkkutaudit – Pään ja kaulan kirurgia ry:n pj

KYYNELTEIDEN SAIRAUDET JA BASEDOWIN TAUTI
Sessio I

KYYNELTIET
Tavoite: Perehdyttää kuulijat kyyneltietukosten syihin,
tutkimuksiin ja hoitoihin sekä työnjakoon
Pj. Juha Seppä

09.00 – 09.20

09.50 – 10.00

Kyyneltietukosten oireet, syyt, tutkimukset ja erotusdiagnostiikka
Pasi Vottonen, KYS Silmätaudit
Ulkoinen dakryokystorinostomia (DCR)
Tiina Leivo, HUS Silmätaudit
Endonasaalinen, endoskooppinen dakryokystorinostomia
Juha Seppä, KYS, Korva-, nenä- ja kurkkutaudit
Keskustelu

10.00 – 10.45

Näyttelyyn tutustuminen ja kahvi

10.45 – 11.00

11.20 – 11.40

DCR:n jälkihoito ja seuranta. Revisio-DCR
Henri Tuomilehto, KYS, Korva-, nenä- ja kurkkutaudit
Kyynelteiden traumat
Tiina Leivo, HUS Silmätaudit
Keskustelu aamupäivän aiheista

11.40 – 13.00

Lounas ja näyttelyyn tutustuminen

Sessio II

BASEDOWIN TAUTI
Tavoite: Perehdyttää kuulijat Basedowin taudin etiologiaan, tutkimuksiin sekä eri hoitoihin
Pj. Tiina Leivo

13.00 – 13.15

Endokrinologin näkökulma
Leena Moilanen, KYS, Sisätaudit
Neuro-oftalmologin näkökulma
Ville Saarela, OYS, Silmätaudit
Mitä Basedowin taudin kirurgiaa Suomessa on tehty?
Paula Virkkula, HUS, Korva-, nenä- ja kurkkutaudit
Orbitan rasvan poisto (Olivarin tekniikka)
Leena Setälä, KYS, Plastiikkakirurgia
Keskustelu

09.20 – 09.35
09.35 – 09.50

11.00 – 11.20

13.15 - 13.30
13.30 – 13.45
13.45 – 14.00
14.00 – 14.10
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14.10 – 15.00

Näyttelyyn tutustuminen ja kahvi

15.00 – 15.30

Orbitan luisten seinämien dekompressiot. Miten ja mitkä seinämät?
plastiikkakirurgi Leena Setälä, knk-lääkäri Juha Seppä ja silmäkirurgi Tiina Leivo
Karsastus- ja luomileikkaukset ja niiden tarve orbitadekompressioiden jälkeen
Laura Lindberg ja Marita Uusitalo, HUS, Silmätaudit
Keskustelu ja koulutuspäivän päätös

15.30 – 15.45
15.45 – 16.00
16.00 – 17.00

Suomen Silmälääkäriyhdistyksen sääntömääräinen syyskokous
Pj Eija Vesti ja sihteeri Jukka Mattila
ILTATILAISUUS

19.00 – 19.30
19.30 – 24.00

Tervetuloa ja cocktail, Scandic Hotel Kuopio
Illallinen ja ohjelmaa (Tanssiteatteri Minimi ennen buffetillallista,
loppuillan musiikista vastaa Bolus-yhtye)

Lauantai 5.10.2013
Sessio III

VERKKOKALVON SAIRAUKSISTA JA NIIDEN HOIDOSTA
Pj. Petri Tommila

09.30 – 09.50

10.40 – 10.55

Miksi AMD kehittyy?
Kai Kaarniranta, KYS Silmätaudit
AMD:n näyttöön perustuva hoito
Ilkka Immonen, HUS, Silmätaudit
Miten selvitään kostean ikärappeuman hoidosta?
Hannele Uusitalo-Järvinen, TAYS, Silmätaudit
Keskustelu

10.50 – 12.20

Näyttelyyn tutustuminen ja lounas

12.20 – 12.40

13.20 – 13.30

Intravitreaaliset kortikosteroidit makulaturvotuksen hoidossa
Eliisa Mannermaa, KYS, Silmätaudit
Laskimotukoksen diagnostiikka, uudet hoidot ja seuranta
Sulevi Kaipiainen, PKKS, Silmätaudit
Anti-VEGF vai kortikosteroidi laskimotukoksen hoidossa, potilastapauksia
Jukka Mattila, PHSOTEY, Silmätaudit
Keskustelu

13.30 – 14.00

Näyttelyyn tutustuminen ja kahvit

14.00 – 14.20

Kuinka hoidan diabeettista makulopatiaa?
Kati Kinnunen, KYS, Silmätaudit
Okriplasmiini lasiaistraktion hoidossa
Ilkka Immonen, HUS, Silmätaudit

09.50 – 10.20
10.20 – 10.40

12.40 – 13.00
13.00 – 13.20

14.20 – 14.35

14.35 – 14.45

Keskustelu ja koulutuspäivien päätös
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APURAHOJA
Suomen Silmälääkäriyhdistys ry – Finlands Ögonläkarförening rf myöntää jäsenilleen apurahoja
silmäsairauksien tutkimukseen ja niiden ehkäisyyn tähtäävään työhön.
Apurahoja voidaan myöntää ulkomaille suuntautuviin kokousmatkoihin, ensisijaisesti sellaisiin kokouksiin,
joissa hakijalla on oma esitys tai posteri.
Tutkimusapurahahakemukseen liitetään enintään viiden sivun pituinen tutkimussuunnitelma, joka käsittää
erillisen yhteenvedon sekä syventävät tiedot seuraavan jaottelun mukaisesti:
•
•
•
•
•

tutkimuksen tausta ja tavoitteet
tutkimuksen suoritus ja tutkimusmenetelmät
tutkimuksen vaihe
tutkimuksen kustannusarvio
muita mahdollisia lisätietoja

Apurahoja myönnetään kaksi kertaa vuodessa, seuraava haku päättyy 20.09.2013 ja hakemukset on
toimitettava yhdistyksen nettisivuilta (www.silmalaakariyhdistys.fi) löytyvällä lomakkeella sähköisesti.
Apurahaa ei voi saada kahtena peräkkäisenä vuotena.

HAE SILMÄLÄÄKÄRIYHDISTYKSEN JÄSENEKSI
Vielä ehdit hakea silmälääkäriyhdistyksen jäseneksi. Tarvitset kahden silmälääkäriyhdistyksen jäsenen suosituksen,
jonka voit liittää nettisivuilta (www.silmalaakariyhdistys.fi)
löytyvään hakulomakkeeseen sähköisesti. Tämän vuoden
hakemuksen voi jättää vielä 27.09.2013.
Jäsenmaksu on 85 euroa erikoislääkäreiltä ja 55 euroa
erikoistuvilta lääkäreiltä.
Jäsenmaksua ei peritä yli 65-vuotiailta eikä kunniajäseniltä.

Jäsenet voivat osallistua Suomen silmälääkäriyhdistyksen
järjestämille koulutuspäiville ja jäsenetuihin kuuluu Acta
Ophthalmologica -lehti.
Lääkäriliitto huolehtii Suomen Silmälääkäriyhdistyksen jäsenmaksujen perinnästä. Viimeisen vuoden aikana yli 65-vuotiaille jäsenille on tullut virheellisesti laskuja jäsenmaksusta
Silmälääkäriyhdistyksestä riippumattomista syistä; pahoittelemme virheellisiä laskuja ja toivomme, että Lääkäriliitto saa
laskutusjärjestelmänsä kuntoon.

KOKOUSKUTSU
Suomen Silmälääkäriyhdistys ry – Finlands Ögonläkarförening rf:n sääntömääräinen syyskokous n:ro 424,
toimivuosi 103
Aika: Perjantai 4.10.2013 klo 16.00 – 17.00
Paikka: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23, Kuopio
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Kokouksen avaus
Todetaan kokouksen laillisuus
Esityslistan hyväksyminen
Valitaan 2 pöytäkirjantarkastajaa sekä ääntenlaskijaa
Muistosanat
Uusien hallituksen jäsenien valinta
Uuden toiminnantarkastajan valinta
Uuden vaalitoimikunnan valinta.
Taloussuunnitelma ja jäsenmaksu vuodelle 2014
Uudet jäsenet
Apurahat
Specsaversin mainonta
Mahdolliset muut asiat
Kokouksen päättäminen
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TULEVIA KOULUTUKSIA
VALOKUVIA KAIVATAAN!
Oletko innokas valokuvaaja? Tai tunnetko
jonkun valokuvausta harrastavan
silmälääkärin?
Ottaisimme mielellämme
silmälääkäriyhdistyksen nettisivulle
kuvitusta. Silmäyskin olisi kuvien kanssa
värikkäämpi. Ammattilaiskuvaaja ei
tarvitse olla, aihepiirikin on vapaa, se voi
liittyä silmälääkärin työhön, vapaa-aikaan,
lomailuun,… Ainoa vaatimus on, että
sinulla on oikeudet kuvaan. Kaikenlaiset
kuvat ovat tervetulleita arkeamme
piristämään!

Työnäkemisen ajankohtaispäivä 23.1.2014
Aihe:
Näköongelmat työikäisillä ja työkyvyn tuki
Paikka:
Näkövammaisten palvelukeskus Iiris,
Marjaniementie 74, Itäkeskus, Helsinki
Järjestäjä:
Työterveyslaitos ja Työnäköseura
Lisätietoja: maija.mantyjarvi@uef.fi

SSLY kevätkoulutuspäivät (12-)13-14.3.2014
Paikka:
Biomedicum, Helsinki
FSCRS:n mainiot koulutuspäivät tulossa!
Merkitse almanakkaan 16-17.5.2014.
Mennään Viroon! Kts vihulamanor.com.

Yhteydenotot rahastonhoitajaan
(rahastonhoitaja@silmalaakariyhdistys.fi).

SSLY syyskoulutuspäivät (6-)7-8.11.2014
Paikka:
Sokos Hotel Caribia, Turku

Tervetuloa
Kuopion
Musiikkikeskukseen!

-7-

SSLY HALLITUS 2013

Puheenjohtaja Eija Vesti • s-posti: puheenjohtaja@silmalaakariyhdistys.fi
Varapuheenjohtaja Minna Sandberg-Lall • s-posti: varapuheenjohtaja@silmalaakariyhdistys.fi
Sihteeri Jukka Mattila • s-posti sihteeri@silmalaakariyhdistys.fi
Rahastonhoitaja Jaana Penna • Miekatintie 8 • 90410 OULU • puh 040 8473 937
• s-posti: rahastonhoitaja@silmalaakariyhdistys.fi
Jäsen Hanna-Mari Jauhonen • s-posti: jasen@silmalaakariyhdistys.fi
Neuvotteleva jäsen Petri Tommila • s-posti: neuvottelevajasen@silmalaakariyhdistys.fi
Yhdistyssihteeri Tarja Lahtinen • Alavesantie 2 • 91300 Ylikiiminki • puh 040 1919 329
• s-posti: yhdistyssihteeri@silmalaakariyhdistys.fi
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