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TERVEYS

• Fysioterapia ja kuntoutus
• Hieronta ja urheiluhieronta
• Ultraääni- ja sähköterapiahoidot
• Lääkärin lähetteellä 
 KELA korvaus heti
• Hoidot myös ilman lähetettä

Maria Ruohomäki p. 044 26 27 567
Jukka Reunanen p. 044 54 24 190
Annankatu 18, Pori, katutasossa
annan@annanfysioterapia.fi
www.annanfysioterapia.fi

KAJAVA-TERAPEUTTI

Merja Tolonen
✆  044 9744 339

Osuuskunta Satatuuli
Myös Lahjakortteja

ONKO SINULLA?
• hartiat jumissa • päänsärkyä • selkäkipua
• iskiasvaivaa • verenkierto-ongelmia ym...

Kajava-terapia on lääk. kirurg. prof. Yrjö Kajavan kehittämä hierontamuoto.
Hieronnassa käsitellään lihaksia, lihasten reunoja sekä kiinnityskohtia. 

Merja Tolonen
Itsenäisyydenkatu 42, 28130 PORI, 3.kerros. 

koulutettu hieroja - ravintoneuvoja

Itsenäisyydenkatu 42, 28130 PORI, 3.kerros. 
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NOPEASTI HYVÄÄN 
HOITOON

terveystalo.com

Itsenäisyydenkatu 33 
ma–pe 7–20

la–su ja pyhät 9–18
puh. 030 6000*

* Asiakaspalvelu on avoinna vuorokauden ympäri läpi vuoden. Puhelun hinta on lankaliittymästä
8,35 snt/puhelu + 3,20 snt/min, matkapuhelinliittymästä 8,35 snt/puhelu + 19,33 snt/min.

KAPPAS, 
PIKKU TAPATURMAN 
RISKI KASVOI JUURI.

Kun tapahtuu ja sattuu, tule meille.
Tapaturmapäivystys nyt avoinna myös viikonloppuisin.

Hoidamme myös kaikkien vakuutusyhtiöiden
asiakkaita. Tervetuloa Terveystalo Poriin.

 SUOMESSA glaukoomaa sai-
rastaa Kelan lääkerekisterin 
mukaan yli 90 000 henkilöä 
ja arviolta yhtä moni ei tie-
dä sairaudestaan.  

– Glaukooma etenee hi-
taasti oireettomana ja voi 
hoitamattomana vaurioit-
taa näköhermoa. Siitä voi 
aiheutua pysyviä näkökent-
täpuutoksia tai jopa sokeu-
tuminen, kertoo Glaukoo-
mayhdistys ry:n puheenjoh-
taja Ritva Kivimäki.

RITVAN OMA sairaus löydet-
tiin noin kymmenen vuot-
ta sitten, kun hän hakeutui 
silmälääkäriin oikean sil-
män sumentumisen takia. 
Ritva oli käynyt silmälääkä-
rillä kahden vuoden välein 
seitsemänvuotiaasta asti li-
kinäköisyyden vuoksi. Edel-
lisestä käynnistä oli kulunut 
vajaa vuosi. Sumentuminen 
johtui verkkokalvon päälle 
kasvaneesta ryppykalvos-
ta, mutta lääkäri totesi Rit-
valla myös korkean silmän-
paineen. 

– Toisen silmän paine oli 
32 mmHg (millimetriä elo-
hopeaa) ja toisen 26, kun 
normaali silmänpaine on 
10–21. Lääkäri epäili heti 
glaukoomaa, Ritva kertoo. 

Ritvan glaukoomadiag-
noosi vahvistui myöhem-
min lisätutkimusten myötä. 

– Säikähdin, että tulen-
ko minä nyt sokeaksi, Ritva 
muistelee.

RITVAN GLAUKOOMA saatiin 
onneksi hyvin kuriin ja sil-
mänpaineet laskemaan päi-
vittäin tiputettavilla silmäti-
poilla. Ritva käy säännölli-
sesti lääkärintarkastuksis-
sa ja vuosittain hänelle teh-
dään näkökenttätutkimus 
sekä näköhermon pään ja 
verkkokalvon hermosäie-
kerroksen kuvaukset.

– Näköni ei ole juurikaan 
huonontunut. Vain sivu-
näkö on ehkä jonkin ver-
ran kaventunut näkökent-
täpuutoksien johdosta, Rit-
va kertoo.

Ritva haluaa kannustaa 
toisia glaukoomadiagnoo-
sin saaneita. 

– Kyllä glaukooman kans-
sa pärjää, kunhan käy sään-
nöllisesti lääkärissä ja käyt-
tää lääkkeitään ohjeiden 
mukaisesti. Toki toisilla sai-
raus voi olla vakavampi.

TÄRKEÄÄ RITVAN mielestä olisi 
todeta glaukooma mahdol-
lisimman varhaisessa vai-
heessa.

– Silloin hoito voitaisi 
aloittaa jo ennen vaurioi-
den syntymistä. 

SÄÄNNÖLLISIÄ SILMÄLÄÄKÄ-
RISSÄKÄYNTEJÄ suositellaan-
kin yli 45-vuotiaille ja eten-
kin niille, joilla on suvussa 
glaukoomaa. 

Glaukoomassa korkea sil-
mänpaine saattaa aiheut-
taa vaurioita näköhermos-

sa ja verkkokalvolla. Osa sil-
mistä sietää korkeaa painet-
ta ja toisaalta glaukooma voi 
syntyä myös normaalipai-
neisissa silmissä. Glaukoo-
matyyppejä on kymmeniä 
erilaisia. Sairauden syytä ei 
tiedetä. Suurin riskitekijä on 
kohonnut silmänpaine sekä 
ikääntyminen, perimä, liki-
näköisyys ja diabetes. Glau-
kooman pystyy varmuudel-
la toteamaan vain silmälää-
käri.

Glaukoomayhdistys ry on valtakunnallinen 
potilasjärjestö. Yhdistys järjestää eri paik-
kakunnilla sairauteen liittyviä teemapäiviä, 
seminaareja ja luentoja jäsenille ja suurel-
le yleisölle. 
Yhdistys järjestää vertaistukitoimintaa yh-
dellätoista paikkakunnalla. 

Tänä syksynä glaukoomakerho aloite-
taan myös Porissa. Kokoontumispaikkana 
on Satakunnan Näkövammaiset ry:n toimi-
tila osoitteessa Otavankatu 4 C 49. 

Glaukoomakerhoon voi osallistua, vaik-
ka ei olisikaan yhdistyksen jäsen. Lue lisää: 
www.glaukoomayhdistys.fi

”Tärkeää olisi todeta glaukooma 
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.”

Glaukooma eli silmänpainetauti on maailman yleisin peruuttamattoman näön heikkenemisen syy.

Salakavala glaukooma voi 
sokeuttaa – Ritvan tarina

Glaukoomakerho alkaa Porissa

Ritva Kivimäen glaukooma löydettiin noin kymmenen vuotta sitten, kun hän hakeutui silmälääkäriin oikean silmän sumentumisen takia.

TERVEYS  
–TEEMA

joka keskiviikko


