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KALVO 1

Keskusteluaiheet:

� Puhujan esittely.

� Tämän esitelmän tarkoitus on antaa tietoa näkökyvyn muutoksista,
jotka tapahtuvat iän karttuessa sekä keskustella näköhuollon
tärkeydestä ja säännöllisten näöntarkastusten merkityksestä.

� Osallistuttuaan tähän workshopiin, osanottajat pystyvät:
•  Tunnistamaan ikääntymiseen liittyvät näkökyvyn muutokset.

•  Tunnistamaan vähintään kaksi elämäntapoihin liittyvää tekijää,
jotka tukevat näkökykyä.

•  Mainitsemaan kolme kysymystä, jotka heidän tulee esittää
silmälääkärille.
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Keskusteluaiheet:

� Kun vanhenette, saatatte huomata muutoksia näkökyvyssä. 

� Nämä muutokset näkökyvyssä voivat tehdä jokapäiväiset
tehtävät vaikeammiksi:

•  Lukeminen tai tietokoneen käyttäminen.

•  Kävely turvallisesti (näkökyvyn muutokset voivat aiheuttaa
kompastumisia kotona tai lisätä kaatumisen riskiä).

•  Lääkkeiden ottaminen.

•  Itsestään huolehtiminen ja kodinhoito.

•  Autolla ajaminen.

� Ongelmat jokapäiväisten askareitten suorittamisessa voivat
vaikuttaa kykyyn toimia itsenäisesti ja aiheuttaa ahdistusta
ja masentumista.

� Kun hoidatte näkökyvyn muutokset asianmukaisella tavalla,
voitte ylläpitää toimintakykynne ja itsenäisyytenne ja siten
vähentää aiheeseen liittyvää ahdistusta.

� Katsotaan seuraavaksi joitakin tavallisimpia muutoksia
näkökyvyssä ja yksinkertaisia tapoja parantaa näkökykyä.
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Keskusteluaiheet:

� Jotkut muutokset näkökyvyssä ovat tavallisia kun vanhenemme.*
Näitä ovat mm.:

•  Näkökyky ei ole yhtä tarkka ja on vaikea tarkentaa lähellä
olevia kohteita.

•  Näkökyvyn herkkyys huononee ja on vaikeampi erottaa
värejä kuten sinisen mustasta tai missä kohde päättyy ja sen
tausta alkaa.

•  Tarvitaan enemmän valoa ja enemmän aikaa sopeutua muuttuviin
valoihin (esim. kun siirrytään hämärästä huoneesta hyvin
valaistuun huoneeseen).

� Jotkut ihmiset vanhenevat ilman minkäänlaista näkökyvyn
muutosta tai menetystä. 

*Vinkki puhujalle: Pyydä yleisöä osallistumaan kysymällä heiltä 
ovatko he huomanneet muutoksia heidän omassa
näkökyvyssään ja minkälaisia nuo muutokset ovat.  
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Keskusteluaiheet:

� Muutokset näkökyvyssä eivät välttämättä tarkoita, että ette voi
nauttia aktiivisesta elämäntavasta ja jatkaa itsenäistä elämää.

� Usein nämä muutokset voidaan korjata silmälaseilla,
kontaktilinsseillä tai paremmalla valaistuksella.

•  Esimerkiksi parempi valaistus kotona voi estää teitä kaatumasta
vahingossa; automaattiset valot tai yövalo voivat auttaa kun
mennään hämärään huoneeseen tai jos käytte vessassa
keskellä yötä.
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Keskusteluaiheet:

� Näkökyvyn menetys ja sokeus eivät ole normaaleja ikääntymisen
merkkejä. Mutta kun vanhenette, riski ikään liittyviin näkökyvyn
tauteihin kasvaa.

� Näitä ikääntymiseen liittyviä silmäsairauksia ovat mm.:*
•  Ikääntymiseen liittyvä silmäpohjan rappeuma 

•  Kaihi

•  Diabeettinen retinopatia 

•  Glaukooma

*Vinkki puhujalle: Kysy osallistujilta ovatko he kuulleet näistä taudeista
ja mitä ne tietävät niistä. 
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Keskusteluaiheet:

� Ikääntymiseen liittyvää silmäpohjan rappeumaa kutsutaan usein
lyhyesti AMD (age-related macular degeneration).

� Tämä kuva näyttää millainen AMD:stä kärsivän näkökyky on. 

� AMD on tavallinen tauti yli 60-vuotiaiden ihmisten joukossa.

� Se tuhoaa vähitellen silmänpohjan.

� Makula (pieni, herkkä alue keskellä verkkokalvoa) tarvitaan
tarkkaan näkökykyyn.

� Silmänpohjan rappeumaa on kahdenlaista: Kuiva ja kostea
•  Kuivassa rappeumassa makulan solut hajoavat hitaasti ja

huonontavat tarkkaa näkökykyä.
•  Kostea rappeuma aiheuttaa verisuonten kasvamista ja

vuotamista, joka voi johtaa näkökyvyn menettämiseen.

� Silmänpohjan rappeuman oireita
•  Ei kipua.
•   Jotkut oireet ovat epäselvä näkökyky tai suorat viivat

näkyvät epäsuorina.
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Keskusteluaiheet - Jatkuu:

� Jos huomaatte äkillisiä muutoksia näkökyvyssänne, menkää
heti silmälääkäriin.

� Silmänpohjan rappeumaa voidaan hoitaa seuraavilla tavoilla:
•  Erityisillä vitamiineilla ja hivenaineilla.
•  Laserleikkauksella.
•  Pistokset silmään.
•  Fotodynaamisella terapialla, jossa erityinen lääke aktivoituu

valossa.
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Keskusteluaiheet:

� Kaihissa silmän linssin päälle muodostuu kalvo. Se ei leviä yhdestä
silmästä toiseen.

� Tässä kuvassa näytetään miten kaihia sairastava näkee. 
� Ajan kuluessa kaihi voi levitä ja peittää suuremman osan silmästä ja

näkökyky huononee.

� Kaihia voi esiintyä yhdessä tai molemmissa silmissä.
� Kaihin oireita ovat esimerkiksi: 

•  Näkökyky on epäselvä tai hämärtynyt.
•  Värit eivät näytä yhtä kirkkailta kuin aikaisemmin.
•  Auringonvalo tai sähkövalo on liian kirkas.
•  Pimeällä vastaantulevien autojen valot häiritsevät enemmän

kuin aikaisemmin.
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Keskusteluaiheet - Jatkuu:

� Hoitovaihtoehdot
•  Varhaisessa vaiheessa kaihia voidaan parantaa uusilla

silmälaseilla, paremmalla valaistuksella, hyvillä aurinkolaseilla
tai suurennuslaseilla. 

•  Jos silmälasit, valaistus tai suurennuslasit eivät auta,
kaihileikkaus on ainut tehokas hoitomuoto.

•  Kaihileikkaus 
-  Kaihileikkaus on yksi tavallisimmista suoritetuista

leikkauksista Yhdysvalloissa.
-  Leikkauksessa poistetaan kalvo linssin pinnalta ja linssi

korvataan tekolinssillä.
-  Jotkut kaihista kärsivät eivät koskaan tarvitse leikkausta.
-  Monet voivat lykätä leikkausta usean vuoden ajan.

Puhujan opas  9

KALVO 7



Keskusteluaiheet:

� Diabeettinen retinopatia on suurin näkökyvyn huononemiseen 
ja sokeutumiseen johtava tauti.

� Tässä kuvassa näytetään millainen diabeettista retinopatiaa
sairastavan näkökyky on. 

� Diabetes vahingoittaa pieniä verisuonia silmän takaosassa, joka 
on valoherkkää ainesta. 

� Mitä pidempään diabetesta sairastaa, sitä todennäköisemmin
sairastuu diabeettiseen retinopatiaan.

� Jos sairautta ei hoideta, siitä voi seurata näön heikkeneminen 
tai sokeus.
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Keskusteluaiheet - Jatkuu:

� Oireet
•  Diabeettinen silmäsairaus on usein oireeton sen alkuvaiheessa. 

•  Joskus voi esiintyä huononevaa näkökykyä.

•  Jos sairastat diabetesta, älä odota oireiden ilmestymistä ennen
kuin käyt näöntarkastuksessa. 

� Jos sairaus havaitaan ajoissa, nopea hoito ja sopiva jälkihoito
voivat vähentää näönmenetyksen tai sokeutumisen riskiä jopa 
90 prosentilla.

� Diabeettista retinopatiaa voidaan hoitaa eri tavoilla kuten
esimerkiksi laserleikkauksella, silmään kohdistettavilla pistoksilla 
tai leikkauksella.

Puhujan opas  11

KALVO 8



Keskusteluaiheet:

� Silmänpainetauti eli glaukooma on ryhmä sairauksia, jotka voivat
vahingoittaa silmän optisia hermoja.

� Tämä kuva näyttää millainen glaukoomasta kärsivän näkökyky on. 

� Glaukooma voi kehittyä yhteen tai kumpaankin silmään. 

� Se vaikuttaa ääreisnäkökykyyn. 

� Sairaus liittyy kohonneeseen silmänpaineeseen, mutta sen
vaikutukset vaihtelevat henkilöltä toiseen.

� Oireet
•  Sairaus ei aiheuta oireita varhaisessa vaiheessa.

•  Kun tauti etenee, glaukoomasta kärsivä henkilö huomaa, että
on vaikea nähdä sivuille, vaikka edessä olevat esineet näkyvät
vielä selvästi.

•  Ajan mittaan näkökenttä saattaa kaventua, kunnes näkökyky 
häviää kokonaan.
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Keskusteluaiheet - Jatkuu:

� Hoitovaihtoehdot
•  Tavallisin hoitomuoto on lääkitys, yleensä silmätipat. On hyvin

tärkeää, että lääkitys otetaan ohjeiden mukaisesti. 

•  Joskus voidaan käyttää laser- tai tavallista leikkausta
hoitomuotona.

•  Vaikka glaukoomaa ei voida parantaa, sitä voidaan yleensä
hallita kun se havaitaan ajoissa ja hoidetaan asianmukaisesti. 
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Keskusteluaiheet:

� Mitä on huononäköisyys? 
•  Huononäköisyys määritellään näkövammaksi, jota ei voida

korjata tavallisilla silmälaseilla, kontaktilinsseillä, lääkkeillä tai
leikkauksella. Huononäköisyys voi vaikeuttaa jokapäiväisten
askareitten tekemisessä. 

•  Huononäköisyydestä kärsivillä ihmisillä on vaikeuksia mm.
seuraavien asioiden kanssa:

-  Lukeminen 

-  Ostoksilla käyminen

-  Ruunlaitto

-  TV:n katselu

-  Kirjoittaminen

-  Autolla ajaminen tai ulkona liikkuminen



Keskusteluaiheet - Jatkuu:

� Huononäköisyyden syitä 
•  Joillakin ihmisillä huononäköisyys on seurausta onnettomuudesta

tai se on syntymävika. 

•  Useimmilla ihmisillä huononäköisyys on seurausta yllämainituista
silmäsairauksista.

� Kun näkökyky on kerran menetetty, sitä ei voida yleensä palauttaa,
mutta monet ihmiset voivat parantaa elämäänsä jäljellä olevan
näkökyvyn avulla. Näkökyvyn kuntoutus opettaa ihmisille saatavilla
olevista palveluista ja apuvälineistä, joiden avulla he voivat
sopeutua näönmenetykseen ja samalla säilyttää itsenäisyytensä. 
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Keskusteluaiheet:

� Näillä ikääntymiseen liittyvillä silmäsairauksilla ei ole usein
minkäänlaisia oireita tai varoitusmerkkejä niiden alkuvaiheessa. 

� Mutta jos ne löydetään ajoissa ja ne hoidetaan asianmukaisesti,
näönmenetys ja sokeus voidaan usein estää. 

� Täydellinen näöntarkastus auttaa löytämään ikääntymiseen liittyvät
silmäsairaudet niiden alkuvaiheessa. 

� Kaikkien 50 vuotta täyttäneiden tulisi käydä täydellisessä
näöntarkastuksessa. Riippuen omasta tilanteestanne, silmälääkäri
voi kertoa teille miten usein teidän pitää käydä näöntarkastuksessa. 
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Keskusteluaiheet - Jatkuu:

� Silmätautien ammattilaisia ovat silmälääkärit ja optikot. 
•  Silmätautien erikoislääkäri on silmätauteihin erikoistunut

lääkäri. He ovat saaneet koulutusta koko näkökykyyn liittyvästä
kentästä silmälasien ja kontaktilinssien määräämisestä aina
monimutkaisiin silmäleikkauksiin.

•  Optikko on ensijainen näköhuollon työntekijä. He suorittavat
näöntarkastuksia, diagnosoivat ja hoitavat silmätauteja ja silmään
kohdistuneita vammoja sekä niihin liittyviä sairauksia. He
tunnistavat myös silmätauteihin liittyviä muita ongelmia.

Puhujan opas  17

KALVO 11



Keskusteluaiheet:

� Täydellinen näöntarkastus ei ole sama asia kuin näöntarkastus,
joka suoritetaan silmälasien tai kontaktilinssien hankkimiseksi.

� Täydelliseen näöntarkastukseen kuuluu pupillien laajentaminen ja
sellainen tarvitaan, kun määritellään onko näkökykysi hyvä ja
ovatko silmäsi terveet. 

� Täydellinen näöntarkastus auttaa löytämään ikääntymiseen liittyvät
silmäsairaudet niiden alkuvaiheessa. Sitä kautta voidaan myös
löytää tavalliset näkökykyyn liittyvät ongelmat, joihin tarviaan
silmälasit tai kontaktilinssit.
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Keskusteluaiheet:

� Näitä tavallisia ongelmia ovat esimerkiksi:*
•  Aikuisnäkö (Presbyopia): 

Et näe tarkasti lähellä olevia kohteita. Puhelinluettelon kirjaimet
näyttävät liian pieniltä tai sanomalehteä täytyy siirtää kauemmas,
että näet tekstin tarkkaan. Samaan aikaan kyky nähdä kaukana
olevia kohteita säilyy normaalina.

•  Kaukonäköisyys:
Sinulla on vaikeuksia nähdä kohteita kaukana ja lähellä (erityisesti
lähellä). Kaukonäköisyyttä kutsutaan myös hyperopiaksi.

•  Likinäköisyys:
Näet lähellä olevat kohteet selvästi, mutta kauempana olevat
kohteet ovat epäselviä. Likinäköisyyttä kutsutaan myös
myopiaksi.

•  Hajataitteisuus:
Et pysty näkemään selvästi kohteita. Hajataitteisuus esiintyy
harvoin yksin. Sen kanssa esiintyy yleensä kauko- tai
likinäköisyyttä.
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Keskusteluaiheet - Jatkuu:

*Vinkki puhujalle: Ennen kuin annat määritelmän näille termeille, 
selvitä kuka on kuullut nämä termit ja kuka pystyy
määrittämään ne kun käyt listaa läpi.
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Keskusteluaiheet:

� Täydellisessä näöntarkastuksessa silmätautien ammatti-ihminen
näkee silmän yksityiskohtaisesti ja hän voi löytää mahdolliset oireet
silmätaudeista tai sairauksista.

� Täydellinen näöntarkastus sisältää seuraavat kohdat:*
•  Silmään laitetaan tippoja, jotka laajentavat pupilleja (silmän

keskellä oleva pyöreä keskus).

•  Tämän jälkeen silmälääkäri tai optikko käyttää erityistä
suurennuslasia nähdäkseen retinan (valolle herkkä alue silmän
takana) sekä optisen hermoston (ryhmä hermoja, jotka lähettävät
signaaleja retinasta aivoihin). 

� Näöntarkastuksen jälkeen lähinäkö saattaa pysyä epäselvänä 
usean tunnin ajan.

� Muista ottaa mukaan aurinkolasit tai optikko voi antaa sinulle 
silmäsuojat, jotka suojelevat häikäisevältä valolta kunnes pupillit
ovat palautuneet normaaliin tilaan.

� Joku muu voi ehkä ajaa sinut kotiin näöntarkastuksen jälkeen, jos
pupillit on laajennettu. 
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Keskusteluaiheet - Jatkuu:

*Vinkki puhujalle: Pyydä osallistujia nostamaan kätensä, jos he ovat
käyneet täydellisessä näöntarkastuksessa viimeisen
vuoden aikana.
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Keskusteluaiheet:

� Vain silmälääkäri tai optikko voi suorittaa täydellisen
näöntarkastuksen, jossa laajennetaan pupilleja.

� Tässä kuvassa näkyy miten paljon enemmän silmän takaosaa 
voi nähdä, kun pupilleja on laajennettu. 

� Diabetesta sairastavat henkilöt saavat usein taloudellista apua
näöntarkastuksiin. Kannattaa myös käydä täydellisessä
näöntarkastuksessa glaukooman diagnosoimiseksi, jos sinulla 
on diabetes tai jos perheessä esiintyy glaukoomaa.
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Keskusteluaiheet:

� Tärkein asia, jonka voit tehdä näkökykysi suojelemiseksi on
käydä täydellisessä näöntarkastuksessa vaikka sinulla ei olisikaan
ongelmia näkökyvyn kanssa. 

•  Muista kertoa optikolle kaikista ottamistasi lääkkeistä. Joillakin
lääkkeillä saattaa olla näkökykyyn vaikuttavia sivuvaikutuksia.

•  Oma optikkosi kertoo sinulle miten usein sinun tulisi käydä
tarkastuksissa.

� Näkökykyyn liittyvä terveys liittyy myös yleiseen terveyteen.
Terveet elämäntavat voivat suojella näkökykyäsi.*

*Vinkki puhujalle: Kysy osallistujilta ehdotuksia miten he voivat
suojella näkökykyään.
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Keskusteluaiheet:

� On vielä muutamia asioita, jotka voivat auttaa näkökyvyn
suojelemisessa:

•  Lopeta tupakointi.

•  Syö runsaasti vihreitä vihanneksia ja kalaa.

•  Keskustele oman lääkärisi ja silmälääkärisi kanssa vitamiineista ja
hivenaineista. He voivat auttaa sinua päättämään mitä sinun tulisi
ottaa ja miten suurina annoksina.
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Keskusteluaiheet:

� Tee jotain aktiivista joka päivä, kuten erilaista liikuntaa,
puutarhanhoitoa tai kävelyllä käymistä.

� Pyri ylläpitämään normaali verenpaine.

� Jos sinulla on diabetes, pidä se kurissa, jotta estät diabeteksen
aiheuttamat komplikaatiot.
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Keskusteluaiheet:

� Käytä aurinkolaseja ja hattua, kun olet ulkona kirkkaassa
auringonpaisteessa.

� Käytä suojalaseja, kun teet töitä kotona tai urheilet. 
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Keskusteluaiheet:

� On tärkeää keskustella avoimesti oman lääkärisi kanssa. 

� Kirjoita ylös kaikki kysymykset ja huolenaiheet, kun menet
näöntarkastukseen.

� Seuraavassa on joitakin esimerkkejä kysymyksistä.* 

*Vinkki puhujalle: Pyydä osallistujia mainitsemaan muita kysymyksiä,
joita he voivat esittää optikolle.
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Keskusteluaiheet:

� Tässä on vielä muutamia kysymyksiä, jotka voitte esittää optikolle. 
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Keskusteluaiheet:

� Tehdään yhteenveto tänään opituista asioista:
•  Tehkää näkökyvystänne prioriteetti, jotta säilytätte näkökykynne

hyvänä. 
•  Muistakaa, että jotkut muutokset näkökyvyssä ovat normaaleja

ikääntymisen myötä. Mutta näkökyvyn menetys ja sokeus eivät
ole normaaleja ikääntymisen merkkejä.

•  Jos olette 50-vuotiaita tai vanhempia, täydellinen näöntarkastus
on parasta mitä voitte tehdä näkökyvyn heikkenemisen estämiseksi
ja näkökyvyn suojelemiseksi. 

•  Puhukaa optikon tai silmälääkärin kanssa silmienne terveydestä
ja omista riskeistänne silmäsairauksien suhteen. 

•  Älkää pelätkö esittää kysymyksiä, kun käytte näöntarkastuksessa. 
� Onko kellään kysyttävää? Oma optikkonne tai silmälääkärinne 

on paras henkilö, jolle esittää kysymyksiä silmienne terveydestä. 
� Haluan kiittää teitä itseni ja (oman järjestönne nimi) puolesta

osallistumisestanne tähän workshopiin. Muistakaa tutustua
optikolta tai silmälääkäriltä saamiinne lisätietoihin. Voitte myös
ottaa yhteyttä minuun tai vierailla verkkosivuillamme osoitteessa
______ lisätietojen saamiseksi.
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Keskusteluaiheet:

� Yhdysvaltain kansallinen silmäinstituutti (The National Eye Institute)
järjestää ja tukee silmätautien ja muiden näkökykyyn vaikuttavien
vammojen tutkimusta.

� Heidän verkkosivuiltaan löytyy lisätietoa näönhuollosta.
•  NEI:n verkkosivut tarjoavat tieteellisesti tarkkaa ja

puolueetonta tietoa silmätaudeista ja vammoista sekä alaan
liittyvästä tutkimuksesta. 

•  NEI:n Terveet Silmät (Healthy Eyes) sivuilla on vinkkejä ja tietoa 
näkökyvyn säilyttämisestä parhaalla mahdollisella tavalla.

� Jos sinulla ei ole tietokonetta käytettävissä, voit myös soittaa 
instituuttiin ja saada lisätietoja.
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