

Puh:________________S-posti___________________________

Postinumero ja -toimipaikka____________________________

Lähiosoite____________________________________________

Nimi_ _______________________________________________

Päiväys______________________________________________

Jäsenmaksut sisältävät Retina-lehden vuosikerran.

 Haluan liittyä Retina ry:n kannatusjäseneksi.

 Haluan liittyä Retina ry:n varsinaiseksi jäseneksi.
Olen alle 15-vuotiaan retiniitikkolapsen vanhempi.

 Haluan liittyä Retina ry:n varsinaiseksi jäseneksi.
Lähettäkää minulle jäsentietolomake.
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puh. (09) 3960 5800

info@retina.fi
www.retina.fi
Facebook: Retina Finland

Tutkimusrahasto: FI32 8000 2710 2248 08
Jäsenmaksut:
FI55 8000 1670 1278 29
Muut maksut:
FI13 8000 1201 7422 60

Retina ry:n jäsenenä saat luotettavaa
tietoa retinitissairauksien kuntoutus- ja
hoitomahdollisuuksista, löydät vertaistukea ja tutustut muihin retiniitikoihin.

Kannatusjäsenenä ja lahjoittajana
tuet arvokasta työtä.

Perinnöllisiä silmänpohjan
rappeumasairauksia potevien asialla

Retina ry
perustettiin 1973 perinnöllisiä silmänpohjan
rappeumia sairastavien ja heidän läheistensä
tueksi ja tietopisteeksi. Yhdistys välittää jäsenistölle, alan ammattilaisille ja suurelle yleisölle tietoa retinitissairauksista sekä tukee ja
edistää niiden tutkimusta ja hoitomuotojen
kehittämistä. Jäsentoiminta painottuu vertaistuen tarjoamiseen henkisessä sopeutumisessa.
Retinitissairauksiin kuuluu suuri joukko
oireiltaan ja etenemiseltään vaihtelevia
verkkokalvon rappeumia. Yhteistä niille on
se, että jokin näkemisen kannalta tärkeä geeni
on viallinen. Periytyminen voi olla vallitsevaa,
peittyvää tai sukupuoleen sidottua.
Näköongelmia saattaa olla jo lapsena,
mutta useimmat ehtivät työikään, ennen
kuin näkövamma alkaa toden teolla haitata.
Etenevän vamman kanssa eläminen on
jatkuvaa sopeutumista.
Yleisimmät oireet ovat hämäräsokeus,
häikäisyalttius, näkökenttäpuutokset, hidas
sopeutuminen valaistustason muutoksiin,
näkökentässä ilmenevä värinä ja valoilmiöt
sekä vaikeudet kontrastien ja sävyerojen
havaitsemisessa. Joskus mukana on myös
kuulovamma.
Lupaavia lääketieteellisiä hoitomuotoja on
kehitteillä, ja monet niistä ovat jo kliinisessä
hoitotutkimusvaiheessa. Selviytymistä voidaan
helpottaa myös erilaisilla apuvälineillä.

Varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä henkilö,
jolla itsellään tai jonka alle 15-vuotiaalla
lapsella on lääkärin toteama perinnöllinen
silmänpohjan rappeumasairaus. Kannatus
jäseneksi ovat kaikki tervetulleita.

Keitä onkaan
vieressäni?
Näkökenttäpuutoksia
voi ilmetä yksilöllisesti
joko terävännäön tai
ääreisnäön alueilla.

Yhdistyksen jäsen- ja tiedotuslehti Retina
ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. Se sisältää
uusinta tietoa retinitistutkimuksesta,
kertomuksia retiniitikoiden elämästä sekä
tietoa yhdistyksen toiminnasta.
Vapaaehtoisilta retiniitikoilta ja heidän perheenjäseniltään saat vertaistukea ja tietoa
erilaisissa arkielämään liittyvissä kysymyksissä.
Jäsenet voivat tavata toisiaan vuosittain
järjestettävillä kesäpäivillä, syys- ja kevät
kokouksissa tai vaikkapa kansainvälisen
retiniitikon päivän Retina Dayn yhteydessä.
Suomalaisista silmä- ja perinnöllisyys
lääkäreistä ja -tutkijoista koostuva asian
tuntijaryhmä tukee yhdistystä lääke
tieteellisissä kysymyksissä.
Yhdistys kuuluu perustajajäsenenä kansain
väliseen Retina International -kattojärjestöön
ja on aktiivisesti mukana pohjoismaisessa
järjestöyhteistyössä.
Yhdistyksen talouden perustana ovat RAY:n
avustukset ja jäsenmaksut. Tutkimus- ja
kuntoutusrahastoja kartutetaan lahjoituksin
ja testamentein. Rahastojen kautta tuetaan
suomalaista retinitistutkimusta.

Kuinka
monta lautasta?
Putkinäkö kaventaa
näköaluetta, ja vain
osa kohteista näkyy
yhtäaikaisesti.

