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PUHEENJOHTAJALTA
Hyvää alkanutta vuotta kaikille! Ilotulitusraketit olivat jälleen kerran esillä
vuodenvaihteen aikaan. Tällä kertaa
oli positiivisia uutisia. Uudenvuoden
ilotulitteiden aiheuttamia silmävammoja hoidettiin tänä vuonna aiempaa vähemmän.Haluan uskoa, että
osa positiivisesta kehityksestä voidaan laskea myös suojalasien käyttöä kehottavan ja rakettien vaaroista
kertovan tiedotuksen onnistumiseen.
Talvi antoi odottaa tuloaan kauan.
Vasta tammikuun toisella viikolla
pakkanen kiristyi yli 10 miinusasteen ja eteläänkin saatiin valkea
lumipeite, tosin ohut sellainen. Keväthangilla, ainakin pohjoisessa, on
hyvä jälleen muistaa silmien suojaus,
aurinkolasein. Kevättalvi on myös
yhdistyksen kevätkoulutuspäivien
aikaa. Totuttuun tapaan päivät pidetään arkena, torstai – perjantai, 13.
– 14.3.2014. Torstaina keskitytään
refraktioon ja silmälasien määräämiseen ja perjantain aiheeksi on
valittu muutama kiinnostava silmän
kuvantamismenetelmä. Alunperin
perjantaiksi suunniteltu ajokortti –
aihe siirtyy näillä näkymin syyskoulutuspäiville. Syksyllä päivät ovat perjantai – lauantai (7. – 8.11.2014
Turussa). Perjantain ohjelma keskittyy
glaukooman ympärille ja lauantain
ohjelmaksi on siis kaavailtu ajonäköön liittyviä asioita.
Koulutuspäivien yhteydessä on pidetty aina myös yhdistyksen virallinen

kokous, näin on myös tällä kertaa.
Kokouskutsu on tämän Silmäyksen
sivuilla sekä nettisivuillamme. Listalla
on tärkeitä ja mielenkiintoisiakin
asioita. Toivottavasti mahdollisimman moni pääsee paikalle. Suomen
silmälääkärit –alaosasto on varmasti
tuttu suurelle osalle jäsenistöämme,
mutta sen toiminta on vähitellen
hiipunut. Kyseessähän on Suomen
Lääkäriliiton alaisuuteen kuuluva
ammatillinen järjestö, jonka tehtäväpiirinä ovat erityisesti ammattiyhdistys -tyyppiset asiat. Alaosastolla
ei ole suoranaista yhteyttä Silmälääkäriyhdistykseen, vaan nämä ovat
kaksi erillistä toimijaa. Viime kesän
Specsavers –mainonnan ja siihen
liittyvien asioiden kiivastahtinen
hoito synnytti tarpeen Suomen silmälääkärit –alaosaston henkiin herättämiselle. Erityisesti tällaisten asioiden
valvonta ja hoito sopisi Suomen
Lääkäriliiton alaisuudessa toimivan
alaosaston toiminnaksi. Tämä helpottaisi Silmälääkäriyhdistyksen hallituksen toimintaa melkoisesti, kun kumppanina olisi aktiivinen alaosasto.
Näin mm. koulutuspäivien ohjelman
suunnittelemiseen ja järjestämiseen
sekä erilaisten lausuntojen antamiseen vapautuisi enemmän aikaa.
Alaosaston henkiin herättäminen on
tärkeä asia. Siksi yhdistyksen hallitus
päätti varata kevätkokouksen yhteyteen aikaa Suomen silmälääkärit
–alaosaston järjestäytymiskokoukselle. Yhdessä olemme vahvempi ja
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tehokkaampi puolustaja silmälääkärikunnan asioiden ja etujen hoitamisessa. Kehotankin nyt erityisesti
nuorempia kollegoitamme, joilla on
vielä pitkä ammattiura edessään,
osallistumaan kokoukseen ja miettimään halukkuutta osallistua alaosaston toimintaan. Vain osallistumalla ja
toimimalla voi vaikuttaa asioihin ja
oman ammattikunnan tulevaisuuden
rakentamiseen.
Vuoden vaihtuminen toi mukanaan
myös pieniä muutoksia yhdistyksen
hallituksen kokoonpanoon. Erovuoroisina olivat varapuheenjohtajana erinomaisesti toiminut Minna
Sandberg-Lall, neuvotteleva jäsen
Petri Tommila ja jäsen Hanna-Mari
Jauhonen. Heistä Petri Tommila valittiin yhdistyksen kokouksessa omasta
pyynnöstään vain yhdeksi jatkovuodeksi ja Hanna-Mari Jauhonen jatkaa yhden vuoden pestinsä jälkeen
vielä kaksivuotiskauden. Uutena
varapuheenjohtajana, kahden
vuoden pestillä, aloitti vuoden vaihteessa Taina Naatula-Hyyti Porista.
Suuret kiitokset Minnalle tehokkaasta
työskentelystä ja lämpimät tervetulotoivotukset Tainalle!
Tervetuloa koulutuspäiville! Toivon
runsasta osanottoa myös yhdistyksen viralliseen kevätkokoukseen ja
Suomen silmälääkärit –alaosaston
kokoukseen.
Eija Vesti
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SUOMEN SILMÄLÄÄKÄRIYHDISTYKSEN KEVÄTKOULUTUSPÄIVÄT (12–)13–14.3.2014
Paikka: Biomedicum, Haartmaninkatu 8, 00290 Helsinki
Luennot luentosalissa 1, näyttely C-aulassa ja seminaarihuoneessa 3
Ilmoittautuminen
 nettisivujen ilmoittautumislomakkeella http://www.silmalaakariyhdistys.fi/fin/koulutus/ssly_
kevatkoulutuspaivat_2014/ilmoittautuminen/
Osallistumismaksu (sisältää lounaat ja kahvit)
erikoislääkäri

erikoistuva lääkäri

maksu 21.02.2014 mennessä

175 €

100 €

maksu 28.02.2014 mennessä

225 €

150 €

maksu 28.02.2014 jälkeen

275 €

200 €

Illalliskortti 50 euroa
• sisältää ohjelman (Time Travel Dinner & Show,
www.sheikkis.com/timetravel) ja illallisen ruokajuomineen
• Ilmoittautuminen ja maksu 28.2.2014 mennessä
Peruutukset
Mahdollinen peruutusilmoitus tulee tehdä yhdistyssihteerille
(yhdistyssihteeri@silmalaakariyhdistys.fi tai puh +358 40 1919 329)
28.2.2014 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 ehdottomasti oltava: osallistujan nimi, el/eval, osallistumismaksu ja/tai iltatilaisuus

Hotellikiintiö (voimassa 21.2.2014 saakka)
Hotelli Crowne Plaza, Mannerheimintie 50, 00260 Helsinki
Aika 13 – 14.3.2014
Hinnat
• standard 1hh 120 € /yö
• standard 2hh 135 € /yö
• lisämaksu Club -luokan huone 35 €/huone/vrk
• lisämaksu Junior Suite 50€/huone/vrk
Hinnat sisältävät majoituksen huoneessa, buffetaamiaisen ja verot.
Saunat, uima-allas ja kuntosali ovat veloituksetta hotelliasiakkaiden käytössä.
Kaikissa huoneissa on huonekohtainen ilmastointi, maksuton WiFi, tallelokero, vedenkeitin,
housuprässi, silityslauta ja -rauta, kylpyamme ja suihku, kylpytakit.
Huoneet varattava käyttämällä varaustunnusta Suomen silmälääkäriyhdistys suoraan hotellista
* puh (09) 2521 0000
* sähköposti: helsinki.cph@restel.fi
* fax (09) 2521 3999
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OHJELMA
SUOMEN SILMÄLÄÄKÄRIYHDISTYKSEN KEVÄTKOULUTUSPÄIVÄT 13. – 14.3.2014
Keskiviikko 12.3.2014
17.00 – 18.00

YLEISÖLUENTO
Biomedicum, luentosali 1, Haartmaninkatu 8, 00290 Helsinki
Mitä silmälääkäri näkee?
Dos. Aura Falck, OYS silmätautien klinikka

Torstai 13.3.2014
Biomedicum, Haartmaninkatu 8, 00290 Helsinki
08.00 – 09.00
09.00 – 09.05

Ilmoittautuminen ja kahvit, näyttelyyn tutustuminen
Koulutuspäivien avaus
Suomen Silmälääkäriyhdistys ry:n pj Eija Vesti

REFRAKTIO JA LASIEN MÄÄRÄÄMINEN
Sessio I

KUN PLUSSA JA MIINUS EI RIITÄ

09.05 – 09.40

10.20 – 10.30

Astigmatian ja anisometropian korjaaminen
Johanna Liinamaa
Prismamääräykset ja desentraatiot
Päivi Toivonen
Sarveiskalvokirurgisen potilaan lasimääritys
Ilpo Tuisku
Keskustelu

10.30 – 11.00

Näyttelyyn tutustuminen ja kahvi

Sessio II

IKÄNÄKÖ 1

11.00 – 11.20

11.40 – 11.50

Bifokaalit ja trifokaalit – koska ja kenelle
Tero Kivelä
Moniteholasit – koska ja kenelle
Ahti Tarkkanen
Keskustelu

11.50 – 13.10

Lounas ja näyttelyyn tutustuminen

Sessio II

IKÄNÄKÖ 2

13.10 – 13.30

13.50 – 14.00

Erityistyölasit ja erityiset työlasit
Jaana Hietanen
Yksilölliset moniteholasit tulevat
Samuel Kaseva, Essilor Finland
Keskustelu

Sessio III

PANEELI

14.00 – 14.30

Refraktion pulmakysymyksiä – tapauksia ratkottavaksi
Luennoitsijat
HUOM! Toivotaan osallistujia lähettämään nettisivuilta löytyvällä kaavakkeella
ongelmallisia tapauksia käsiteltäväksi! Linkki löytyy www.silmalaakariyhdistys.fi -etusivulta.

09.40 – 10.00
10.00 – 10.20

11.20 – 11.40

13.30 – 13.50
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14.30 – 15.00

Näyttelyyn tutustuminen ja kahvi

Sessio IV

REFRAKTIOSTA LASIMÄÄRÄYKSEEN

15.00 – 15.20

16.00 – 16.10

Refraktion tasapainotus
Tero Kivelä
Yhteistyö optikon kanssa – mitä voidaan toimittaa
Auli Köresaar
Tyytymätön potilas – mitä tehdä?
Ahti Tarkkanen
Keskustelu ja koulutuspäivän päätös

16.15 – 17.15

Suomen Silmälääkäriyhdistyksen sääntömääräinen syyskokous

19.00 - 24.00

Iltatilaisuus
Hotelli Crowne Plaza

15.20 – 15.40
15.40 – 16.00

Perjantai 14.3.2014
Sessio V

AJANKOHTAISTA TYÖNJAOSTA JA VALVONNASTA

09.15 – 09.20

Koulutuspäivän avaus
Eija Vesti
From ophthalmologists to dispensing opticians – how does the English eye health care
system function and how is it supervised
Dr. Wagih Aclimandos, MB Bch FRCS FRCOpth DO, King’s College Hospital, London,
and Chairman of the European Committee at the Royal College of Ophthalmologists
Silmälääkäreiden ja optikkojen työnjako ja valvonta Suomessa
lääkintöneuvos Markus Henriksson, VALVIRA
Optometrian Eettinen Neuvosto optikkojen ammatinharjoittamisen ohjaajana
toimitusjohtaja Panu Tast, Suomen Optinen Toimiala ry
Optometrian lehtori Satu Autio, Metropolia AMK / OEN
Keskustelu

09.20 – 10.00

10.00 – 10.20
10.20 – 10.50

10.50 – 11.00
11.00 – 11.30

Suomen Silmälääkärit -alaosasto
pj Veli-Pekka Suomalainen ja siht Jukka Mattila

11.30 – 12.30

Näyttelyyn tutustuminen ja lounas

Sessio VI

KIINNOSTAVIA MENETELMIÄ SILMÄN KUVANTAMISEEN

12.30 – 12.45

200 asteen silmänpohjakuvaus vastaanottotoiminnassa
Ville Paavilainen
Sarveiskalvon topografia-kuvan analysointi
Ilpo Tuisku
Konfokaalimikroskopia ja sen käyttömahdollisuudet
Jukka Moilanen

12.45 – 13.00
13.00 – 13.15

13.15 – 13.45

Näyttelyyn tutustuminen ja kahvi

13.45 – 14.00

Mitä autofluoresenssi tarkoittaa silmänpohjan kuvantamisessa
Kai Kaarniranta
Etuosa OCT – mitä sillä nähdään
Anna Korsbäck
Endoteelisolujen kuvantaminen
Petri Järventausta

14.00 – 14.15
14.15 – 14.30

14.30 – 14.45

Keskustelu ja koulutuspäivien päätös
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KOKOUSKUTSU
Suomen Silmälääkäriyhdistys ry – Finlands Ögonläkarförening rf:n
sääntömääräinen syyskokous n:ro 425, toimivuosi 104
Aika: Torstai 13.3.2014 klo 16.15 – 17.15
Paikka: Biomedicum, luentosali 1, Haartmaninkatu 8, 00290 Helsinki
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
Esitetään hallituksen kertomus edelliseltä toimintavuodelta
Esitetään tilikertomus ja tilintarkastajan siitä antama lausunto
Toiminnantarkastajan lausunto
Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
Valitaan tilintarkastaja ja hänen varamiehensä
EBO diplomin jako
Apurahat
Mahdolliset muut asiat
Kokouksen päättäminen

TERVETULOA!

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 28.2.2014 ja hakemukset on toimitettava
yhdistyksen nettisivuilta (www.silmalaakariyhdistys.fi) löytyvällä lomakkeella sähköisesti. Apurahaa ei voi saada kahtena
peräkkäisenä vuotena.

Mary och Georg C. Ehrnrooths stiftelse ledigförklarar stipendier att sökas för forskning inom ögonsjukdomar.
Närmare instruktioner för ansökningsprocessen finns tillgängliga på stiftelsens hemsida
www.marygeorg.fi. Ansökningstiden utgår 28.2.2014. Frågor om stipendierna besvaras av stiftelsens sekreterare
Stefan von Knorring: stefan.vonknorring@nordea.com, tel. 09 - 165 48027.
Mary och Georg C. Ehrnrooths stiftelse grundades 1987. Stiftelsen understöder forskning inom mag- och ögonsjukdomar.
Mary ja Georg C. Ehrnroothin säätiö julistaa haettavaksi apurahoja silmäsairauksia koskevaan tutkimustyöhön.
Tarkemmat ohjeet hakemusten jättämisestä on saatavilla säätiön kotisivuilla www.marygeorg.fi. Hakemusaika päättyy
28.2.2014. Apurahoja koskeviin tiedusteluihin vastaa säätiön sihteeri Stefan von Knorring:
stefan.vonknorring@nordea.com, puh. 09 – 165 48027.
Mary ja Georg C. Ehrnroothin säätiö on perustettu 1987. Säätiö tukee maha- ja silmäsairauksien tutkimusta.
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TULEVIA KOULUTUSPÄIVIÄ:
24.4.2014 Suomen Glaukoomaseuran koulutuspäivä
20-23.8.2014 NOK2014 Tukholma
(6-)7-8.11.2014 SSLY syyskoulutuspäivät
Break Sokos Hotel Caribia, Turku
(25-)26-27.3.2015 SSLY kevätkoulutuspäivät
Levi, Kittilä
Katso tarkemmin Silmälääkäriyhdistyksen nettisivuilta koulutuskalenterista
http://www.silmalaakariyhdistys.fi/fin/koulutus/koulutuskalenteri/
Sieltä löydät myös linkit koulutustapahtumien nettisivuille.
16.5. - 17.5. 2014 FSCRS koulutuspäivät

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, vapaaaikaan, lomailuun,… Ainoa vaatimus on,
että sinulla on oikeudet kuvaan.
Yhteydenotot rahastonhoitajaan
(rahastonhoitaja@silmalaakariyhdistys.fi).

Viro, Vihula Manor
On aika avartaa mieltä ja katsoa uusia horisontteja! Ilmoittaudu osoitteessa www.fscrs.fi; paikkoja on rajoitetusti! Näitä
koulutuspäiviä ei kannata jättää väliin!
Ohjelman pääaiheena on komplikaatioiden ehkäisy
kaihikirurgiassa. Koulutus antaa avaimet haastaviin
tilanteisiin ja eväät siihen kuinkaehkäistä komplikaatioita ennakoimalla niitä. Ohjelmassa on myös ajankohtaista asiaa presbyopian hoitovaihtoehdoista.
Katso koko ohjelma www.fscrs.fi.
Paikkana on entisöity ja kaunis kokonaisuus luonnon
keskellä, 1500- luvulla rakennettu kartano Vihula
Manor; käy katsomassa: www.vihulamanor.com.
Keväinen ympäristö vailla vertaa!
Matkaa Tallinnasta on 1.5h. Kuljetus kokouspaikalle
varattu. Huipennus kevään koulutuksiin hyvässä seurassa.
Ilmoittautuminen ja ohjelma www.fscrs.fi
Ilolla Tervetuloa Toivottaa Fscrs Hallitus
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SUOMEN SILMÄLÄÄKÄRIYHDISTYKSEN HALLITUS 2014

Petri Tommila, Eija Vesti, Jukka Mattila, Jaana Penna, Hanna-Mari Jauhonen, Tarja Lahtinen ja Taina Naatula-Hyyti

Puheenjohtaja Eija Vesti • s-posti: puheenjohtaja@silmalaakariyhdistys.fi
Varapuheenjohtaja Taina Naatula-Hyyti • 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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