
Lehdistötiedote 8.5.2017

Silmäkirurgit perustivat oman silmäsairaalan potilaan etu mielessä
Intohimo ja ammattiylpeys omaa työtä kohtaan sai lääkärit perustamaan oman silmäsairaalan, jossa potilaan ihmisläheinen hoito,
vahva osaaminen ja alan viimeisintä teknologiaa omaavat laitteet kohtaavat. Tavoitteena on olla Suomen johtava ja paras
silmäsairaalaketju. Silmäsairaala Valo avautuu 15. toukokuuta.

Suomen arvostetuimpien silmäkirurgien joukkoon kuuluvat Pasi Allinen , Mika Harju, Nina Lindbohm, Samy Mrena ja Ilpo Tuisku ovat
perustaneet yhdessä Silmäsairaala Valon. Lääkäreiden omistama klinikka työllistää avautuessaan noin kymmenen henkilöä, mutta tarkoitus on
laajentaa toimintaa lähitulevaisuudessa. 

”Silmäsairauksien laadukkaalle hoidolle on kysyntää myös tulevaisuudessa. Perustimme oman klinikan, koska haluamme taata potilaillemme
parhaan mahdollisen hoidon ja asioinnin saman tutun lääkärin kanssa”, Silmäsairaala Valon toimitusjohtaja ja lääketieteen tohtori, silmäkirurgi
Ilpo Tuisku toteaa. 

Kaihi, glaukooma, sarveiskalvosairaudet ja taittovirhekirurgia ovat klinikan perustajien erityisosaamista, joten näiden silmäsairauksien
huippuosaajat löytyvät nyt Silmäsairaala Valosta. 

”Pitkä potilaan hoitosuhde takaa laadukkaan ja ihmisläheisen hoidon sen sijaan, että potilas ravaa eri lääkärien tai sairaaloiden vastaanotoilla.
Ammattiylpeys ja intohimomme työtämme kohtaan ohjaa klinikkamme toimintaa. Koemme, että omalla klinikalla voimme hoitaa potilaitamme
parhaiten”, Tuisku jatkaa. 

Viimeisin teknologia käytössä 

Silmäsairaala Valon leikkaussaleissa käytetään teknologiaa ja laitteita, jotka klinikan perustajat ovat itse valinneet työkokemuksensa
perusteella. Valossa on kaksi leikkaussalia, joissa suoritetaan muun muassa kaihi-, laser-, glaukooma-  ja silmäluomileikkauksia.
Laserleikkauksia varten Silmäsairaala Valoon tulee Smile-leikkaukset mahdollistava laser. Lisäksi Valo tuo ensimmäisenä Suomeen uuden
Bausch + Lomb Technolas 317 Teneo Model 2 -laserlaitteen yhteistyössä Mehiläisen kanssa. Tällä laserilla on mahdollisuus suorittaa silmän
ikänäön korjausleikkauksia (SUPRACOR).

Silmäsairaala Valo tekee yhteistyötä optikkoketju Instrumentariumin kanssa. Instrumentarium tarjoaa asiakkailleen Valon osaamista, kun
asiakkaan silmissä havaitaan tarvetta lisätutkimuksille tai leikkauksille. Potilaan niin halutessa hänen potilastietonsa näkyvät sekä
Instrumentariumin että Valon tietokannassa, mikä helpottaa asiointia ja takaa oikean hoidon saamisen. 

Silmäsairaala Valo sijaitsee Helsingissä Stockmann-tavarataloa vastapäätä osoitteessa Mannerheimintie 4. Valon toinen silmäsairaala sijaitsee
Kouvolassa Pohjola-talossa Mehiläisen toimipisteen yhteydessä, osoitteessa Kauppamiehenkatu 4. 

Silmäsairaala Valon perustajat: Nina Lindbohm (vas.), Samy Mrena, Mika Harju, Ilpo Tuisku, Pasi Allinen

Lisätietoja:

Ilpo Tuisku, toimitusjohtaja, Silmäsairaala Valo, p. 050 323 1333 ja 010 19 2020, ilpo.tuisku@silmasairaalavalo.fi

Silmäsairaala Valo on suomalainen silmälääkärien omistama yksityinen silmäsairaalaketju. Valo aloittaa toimintansa samana vuonna, kun
Suomi täyttää 100 vuotta. Ensimmäiset toimipisteet sijaitsevat Helsingissä ja Kouvolassa. Valo toimii yhteistyössä Instrumentariumin kanssa. 
www.silmasairaalavalo.fi
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