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Suomen Silmälääkäriyhdistys on
maamme vanhin erikoislääkäriyhdistys, joka perustettiin 1911.
Yhdistyksen tavoitteena oli alusta
saakka edistää tieteellisen toiminnan ja koulutuksen avulla silmätautitietämystä sekä huolehtia
silmälääkärien eduista. Tällä hetkellä yhdistyksessä on 791 jäsentä,
joista työikäisiä (alle 65v) on 584,
miehiä on 390 ja naisia 401.
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ilmälääkäriyhdistyksen tärkeimmät tapahtumat ovat kaksi
kertaa vuodessa järjestettävät
koulutuspäivät, joissa luennot
painottuvat käytännöllisiin aiheisiin
ja uusien hoitomuotojen esille tuomiseen. Lisäksi yhdistys jakaa apurahoja
ja antaa omalta alaltaan tarvittavia
lausuntoja.
Silmätautien haasteet liittyvät vahvasti väestön ikääntymisen tuomiin
kapasiteettiongelmiin. Erityisesti kostean ikärappeuman uudet hoitokeinot
ovat lisänneet palveluiden kysyntää
erittäin paljon. Tarve on lisääntynyt
myös glaukooman ja harmaakaihin
hoidossa. Silmälääkäritiheys vaihtelee suuresti maan eri osissa. Kasvukeskuksissa silmälääkäreitä on yleensä
riittävästi, mutta syrjäseuduilla osassa
keskussairaaloita kärsitään erikoislääkäripulasta. Silmälääkärikoulutusta on
kuitenkin lisätty ja tilanne tulee todennäköisesti tasaantumaan. Lääkäriliiton
ennusteiden mukaan alaa saattaakin
tulevaisuudessa uhata ylikoulutus.
Silmälääkäreitä on huolestuttanut
vuodesta 2013 lähtien optikoiden te-

Miksi kuulua eri yhdistyksiin?

Erikoislääkärin
edunvalvoja

Erikoislääkäri 2/2017 • 27 vsk

• SELY on erikoislääkärin edunvalvoja, joka turvaa toimintaedellytyksiäsi erikoislääkärinä työskentelemiselle;
palkka, työaika yms.
• Erikoisalayhdistykset vaikuttavat erityisesti oman erikoisalan koulutukseen, ammatilliseen osaamiseen ja tutkimukseen
• Lääkäriliitto on kaikkien lääkärien yhteinen ammattijärjestö, jossa päätöksiä valmistelee ja tekee SELY yhdessämuiden lausunnonantajajärjestöjen kanssa.

kemät silmänpohjakuvaukset. Tällöin
optikoiden koulutus muuttui, ja optikoilla on nyt oikeus tehdä silmänpohjakuvaus näöntarkastuksen yhteydessä. Silmälääkäreitä huolestuttaa
tämä, koska optikon aiheeseen liittyvä
lisäkoulutus on hyvin vähäistä eikä se
sisällä kliinistä harjoittelua. Tämä lisää
riskiä sille, että todellisia muutoksia
jää havaitsematta ja toisaalta viattomia
muutoksia tulkitaan väärin.
Silmälääkärien työkenttä vaihtelee suuresti ja silmälääkärit ovat
perinteisesti pitäneet runsaasti yksityispraktiikkaa. Myös kokoaikaisten
yksityislääkärien osuus on suuri. Kelan korvaustilastojen mukaan ala on
käyntimäärien perusteella suurin yksityissektorin erikoisala. Alan haasteena
on huomioida koko työskentelykentän
erityispiirteet ja tulevaan sote-uudistukseen liittyvät muutokset. Silmätautialalla tekninen kehitys tulee todennäköisesti aiheuttamaan muutoksia
työnkuvaan ja silmälääkäritarpeeseen,
koska osa työstä voi siirtyä sairaanhoitajille tai optikoille ja mahdollisesti
myös koneellistua.
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