Helsingin Puumiehet tutustumassa Medilaser Oy:n
Kokoonnuimme ylimääräiseen yhdistyskokoukseen 14.11.2016 Tikkurilan Peltolantie 5:ssä. Kokouksen
alussa meidät toivotti tervetulleeksi Medilaser Oy:n puolesta silmätautien erikoislääkäri Kimmo Koskela.
Hän esitteli meille Medilaserin toimintaa ja saimme kuulla yrityksen olevan maanlaajuinen
taittovirhekirurgiaan ja kaihileikkauksiin perehtynyt yritys. Yhtiön pääkonttori on Tampereella ja
sivukonttoreita ympäri Suomea kolmellatoista paikkakunnalla.
Medilaserin taittovirhekirurgian tarina alkoi 1997 Oulussa, kun silmälääkärit Harri Koskela ja Petri Oksman
alkoivat tehdä taittovirheleikkauksia paikallisessa yrityksessä. Varsin pian tämän jälkeen he perustivat
Medilaser Oy:n.
Medilaserin ensimmäinen toimipiste perustettiin Kuopioon paikallisen sairaalan tiloihin vuonna 1998.
Seuraava toimipiste perustettiin Tampereelle vielä samana vuonna. Ensimmäiset taittovirhekirurgiset
leikkaukset tehtiin 21.4.1999 ja samana vuonna aloitettiin myös kaihileikkaukset. Vuonna 2014 Medilaser
oli tarjonnut suomalaisille nykyaikaisia silmäkirurgisia palveluja jo 15 vuoden ajan. Medilaserilla on
toimipisteitä kolmellatoista paikkakunnalla ympäri Suomea. Pohjoisin klinikka on Kuopiossa.
Harri Koskela kertoi yrityksen toiminnasta lähinnä kaihileikkausten osalta. Hän selvitteli asiaa diojen avulla
ja kertoi kaihin tulevan kaikille ihmisille iän myötä. Medilaserissa kaihileikkauksia on tehty ihmisille, joiden
ikä on vaihdellut 40:stä 100 vuotiaisiin. Hän kertoi harmaakaihin johtuvan silmän oman mykiön
samenemisesta, jolloin valon pääsy verkkokalvolle huononee ja tästä johtuen näöntarkkuus heikkenee.
Silmän taittoarvo muuttuu ja se aiheuttaa silmälasien jatkuvan vaihdon. Kaihin aiheuttama näkökyvyn
heikkeneminen ei ole pysyvää, koska leikkauksella samentunut mykiö vaihdetaan kirkkaaseen linssiin. Kaihi
ei ole sairaus, sillä se tulee kaikille ajan myötä. Keskimääräinen kaihileikkauksen tekoaika Medilaserin
potilailla on 73 vuotta.
Hän kertoi myös ikänäöstä, joka tulee myös kaikille näköarvoista riippumatta. Plusnäköisille oireet alkavat
yleensä aiemmin ja myös kaukonäkö saattaa heiketä. Likinäköinen näkee lukea ilman laseja, mutta
kaukolaseilla lukuetäisyys loittonee. Asiakkaat kokevat ikänäön silmälasikorjaukset hankaliksi.
Moniteholaseissa on vääristymiä ja niillä joutuu päätä kääntelemällä etsimään oikeaa kohtaa. Liki- ja
kaukolasien vaihtaminen koetaan myös hankalaksi.
Medilaserilla linssileikkaus poistaa tällaisia ongelmia. Leikkauksella voidaan korjata sekä lähi-, että
kaukonäköä ja sillä tavoin päästään eroon silmälaseista. Monitoimimykiöllä saadaan kauko- ja lähinäkö
erittäin hyväksi. Asiakastyytyväisyys on korkea ja yli 90 % asiakkaista ei käytä silmälaseja ollenkaan tai vain
satunnaisesti. Riskeistä kaihileikkauksessa oli myös puhetta. Suurin riskitekijä on leikkausta suorittava
kirurgi. Kokenut kirurgi pienentää riskejä. Muita riskitekijöitä ovat potilaan omat sairaudet: silmän
rakenteelliset heikkoudet, hilseilytauti, vammat, silmänpainetauti, ikä ja verenkiertosairaudet.
Komplikaatiot ovat hoidettavissa ja asianmukaisella hoidolla jättävät äärimmäisen harvoin pysyvää haittaa.
Yhteenvetona voi todeta, että kaikkiin näköongelmiin (taittovirhe, ikänäkö) löytyy kirurginen ratkaisu. Jos
silmä- tai piilolaseista aiheutuu ongelmaa esim. työssä tai harrastuksissa, taittovirhekirurgia voi parantaa
elämän laatua merkittävästi. Silmälaseista eroon pääsy on huomattavasti helpompaa ja niiden
käyttötarvetta voi myös vähentää merkittävästi. Perusteellisella esiselvityksellä selvitetään potilaalle
parhaiten soveltuva leikkausmenetelmä.

Esitys oli mielenkiintoinen ja keskusteltiin vielä vilkkaasti esiin tulleista asioista. Tilaisuuden jälkeen käytiin
tutustumassa toimenpidehuoneen tiloihin.

Kuva 1. Silmätautien erikoislääkäri Kimmo Koskela esittelee leikkauslaitteistoa

Kuva 2. Puumiehiä toimenpidehuoneessa.
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Terveisin: Matti Suominen, Helsingin Puumiehet ry, sihteeri

