NÄKÖVAMMAREKISTERI
Näkövammarekisteri kerää ja jakaa tietoa näkövammaisuudesta
Suomessa. Lisäksi rekisteri harjoittaa ja edistää alan tutkimusta.
Mikä on näkövammarekisteri?
Näkövammarekisterin tehtävänä
on selvittää näkövammojen esiintyvyyttä Suomessa. Rekisteriin kerätään tietoa maamme näkövammaisista. Rekisteritietoa käytetään
näkövammojen ehkäisyn ja hoidon
sekä näkövammaisten kuntoutusja muiden erityispalveluiden suunnittelun pohjana. Lisäksi rekisteri tarjoaa aineistoa silmätautien ja
näkövammaisuuden tutkimukselle
sekä pyrkii eri tavoin edistämään ja
tukemaan alan tutkimustoimintaa.
Näkövammarekisteri on Terveyden
ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) rekisteri, jota ylläpitää Näkövammaisten liitto ry. Lääkintöhallitus
perusti rekisterin vuonna 1983.
Näkövammarekisterin toimintaa säätelevät laki (556/89) ja ase-

tus (774/89) terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä. Lain mukaan terveydenhuollon
viranomaiset ja laitokset ovat velvollisia antamaan näkövammaisista asetuksessa mainitut tiedot rekisteriin.
Ilmoitus näkövammarekisteriin
Rekisteri-ilmoituksen tiedot saadaan silmätautien erikoislääkäreiltä. Näin varmistetaan tietojen luotettavuus.
Ilmoitus tehdään pysyvästi näkövammaisista henkilöistä, joiden paremman silmän korjattu näöntarkkuus on vähemmän kuin 0.3 tai joiden näkö on jostain muusta syystä vastaavalla tavalla heikentynyt.
Ilmoitus tehdään sekä kaikista uusista näkövammaisista että myös
sellaisista jo aiemmin ilmoitetuis-

ta henkilöistä, joiden näkökyky on
merkitsevästi muuttunut tai joiden
suhteen on epäselvää, onko ilmoitus jo tehty.

vammarekisteri julkaisee mm. erillistutkimuksia ja koosteita rekisterin järjestämistä seminaareista sekä muuta tiedotusmateriaalia.

Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä kartoitetaan näkövammaisuuteen liittyviä tutkimusaiheita, ylläpidetään yhteyksiä alan tutkijoihin, osallistutaan tutkimusyhteistyöhankkeisiin ja kansainväliseen toimintaan sekä järjestetään
tutkimusseminaareja.

Rekisterilomakkeeseen merkitään
näkövammaisen
• henkilötiedot
• diagnoosit (näkövammautumiseen johtaneet sairaudet)
• etiologia (näkövamman syy)
• lisävammat ja pitkäaikaissairaudet
• näkövammaisuuden kesto
• näöntarkkuudet
• näkökenttätiedot
Rekisteri-ilmoituslomakkeen tiedot
päivitetään Väestön keskusrekisterissä, josta saadaan tieto mm. näkövammaisen äidinkielestä, siviilisäädystä sekä mahdollisesta kuolinpäivästä. Tilastokeskuksesta päivitetään kuolinsyytiedot.
Näkövammarekisterin sisältämät
tiedot ovat salassapidettäviä, eikä
niitä näin ollen käytetä yksittäistä näkövammaista koskevaan päätöksentekoon. Näkövammarekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tutkijoille ilman THL:n tutkimuslupaa.
Näkövammaistutkimuksen
edistäminen
Näkövammaisuuden profiilia Suomessa kuvaavat keskeiset tilastotiedot esitetään vuosittain julkaistavassa vuosikirjassa. Lisäksi näkö-

Näkövammarekisterin
yhteystiedot
Rekisteri toimii Näkövammaisten
palvelu- ja toimintakeskus Iiriksessä Näkövammaisten liitto ry:n tiloissa.
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