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TERVEYSPORTTI
ammattilaisen apuna

Terveysportista on moneksi!
Hoitosuositukset ja pikaohjeet lääketieteellisen tiedon
tarpeeseen
Terveysportista löydät tarvitsemasi
tiedon, olipa kyse kiireellisestä hoitotilanteesta tai hoitosuositusten taustojen perusteellisesta tutkimisesta.
Lääkärin tietokannat tarjoaa nopean
väylän tiiviisiin ja käytännönläheisiin
hoitosuosituksiin, jotka on suunnattu
erityisesti avohoidossa ja sairaaloissa
toimiville lääkäreille. Tietokannat
sisältää 23 tietokantaa, noin 60 000
artikkelia ja yli 3 500 kuvaa. Sen
tärkein tietokanta on Lääkärin käsikirja, jonka yli tuhanteen artikkeliin
on liitetty yli 2 000 näytönastekatsausta hoito-ohjeiden tueksi. Muita
keskeisiä tietokantoja ovat Käypä

hoito -suositukset, Duodecim-lehden
artikkelit, laskurit ja lomakkeet sekä
kuvatietokanta.
Sairaanhoitajan tietokannat on sairaanhoitajien ja muiden hoitotyön
ammattilaisten päivittäinen työväline.
Tietokannasta löytyy Sairaanhoitajan
käsikirjan lisäksi mm. teokset Traumapotilaan hoito ja Terveet jalat.
Hammaslääketiede ja suun terveys
on tarkoitettu hammaslääkäreille ja
muille terveydenalan ammattilaisille. Tietokannan keskeinen teos on
Therapia Odontologica. Hammaslääketieteellisten artikkelien lisäksi

Terveysportti-verkkopalvelu helpottaa ja nopeuttaa
terveydenhuollon ammattilaisten päivittäistä työtä tarjoa
malla työssä tarvittavan lääketieteellisen tiedon yhdestä
paikasta. Tiedon tuottajina ovat Duodecimin laaja asian
tuntijaorganisaatio ja yhteistyökumppanit.

tietokannassa on hammashoidon
tuotteita ja palveluita, alan uutisia,
yhteystietoja sekä Terve suu -teos ja
Suomen Hammaslääkärilehden tieteelliset artikkelit.
Työterveys ja kuntoutus työterveyden ammattilaisille kattaa tarvittavat
tiedot työterveyshuollossa toimiville
ammattilaisille. Tietokanta ohjeistaa
mm. terveystarkastuksien suunnitte
lussa ja toteutuksessa, ja lisäksi se
tarjoaa tietoa kuntoutuksesta eri
tilanteissa. Keskeisiä teoksia ovat
mm. Terveystarkastukset työterveyshuollossa, Työstä terveyttä, Fysiatria,
Kuntoutuminen ja Toimintakyky.

Pitkäaikaissairaudet kokoaa yhteen
käytännönläheiset tiedot kustakin
sairaudesta ja sen hoidosta sekä mm.
suositeltavasta ruokavaliosta, liikunnasta, työelämässä selviämisestä ja
sosiaaliturvasta. Ohjeistukset ovat
kansallisten Käypä hoito -suositusten
mukaisia.
Akuuttihoidon tietokannat
Akuuttihoidosta löytyy nopeasti tarvittava käytännön tieto akuuttihoito
tilanteisiin, ja samalla haulla saa esille tietokannan kaikkien aineistojen
tulokset. Valtakunnallisesti yhtenäiset
toimintaohjeet turvaavat hoidon
laadun ja tukevat ammattilaisia työssään. Artikkelit ovat helppolukuisia,
tiiviiseen luetelmamuotoon laadittuja
muistilistoja.

Kaikki lääketieto yhteen koottuna
– Duodecim lääketietokannat
• Hinta-, pakkaus- ja korvattavuustiedot

• Akuuttihoidon lääkkeet

• Valmisteyhteenvedot

• Farmakologia toksikologia

• Yli 1 500 erityislupavalmistetta, vitamiinia, ravintolisää ja CE-merkittyä
laitetta

• Lapsi ja lääke

• Kasvisrohdosvalmisteet

• Reseptiopas

• SV-korvattavat perusvoiteet ja
kliiniset ravintovalmisteet
• Ex tempore -valmisteet

• Potilaan lääkeopas: 400 lääkeaineesta
tulostettavat ohjeet, jotka tukevat
lääkärin määräämää lääkehoitoa

• Lääkeyritysten potilasohjeet

• Lehdet: Sic! ja Dosis

Lääkityksen kokonaisarvio (LKA)

Lääke ja laboratorio

Edistää lääkehoidon turvallisuutta sekä
opastaa vaihtoehtoisten ja turvallisempien lääkkeiden käyttöön.

Lääkkeen vaikutus laboratoriotutkimuksiin – uusittu käyttöliittymä.

Farmakogenetiikka (GeneRX)
Tietokanta sisältää lääkkeet, joiden
metaboliassa voi olla geneettisistä eroista
johtuvaa yksilöllistä vaihtelua.

• Seksi ja lääke
• Syöpälääkeopas

Hoitotyön Pharmaca Fennica
Hoitajille suunniteltu lääkehoidon
verkkopalvelu.

Lääkkeiden yhteisvaikutukset ja
haittariski

Raskaus- ja imetystietokanta

Sovellus sisältää lyhyen, jatkuvasti päivittyvän tiedon yli 20 000 lääkeyhteisvaikutuksesta sekä 1 400 lääkeaineen
haittavaikutusprofiilin.

Päivitetty tieto noin 1 200 lääkeja nautintoaineen raskauden ja
imetyksen aikaisen käytön turvallisuudesta. Mukana erityis
lupavalmisteita.

Lääkkeiden käyttö munuaisten
vajaatoiminnassa (Renbase)
Ajantasaiset tiedot lääkkeiden turvallisesta käytöstä munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla potilailla.

Lääkkeiden käyttö maksan
vajaatoiminnassa (Heparbase)
Yli 1 500 lääkeaineen lääkemuoto
kohtaiset annossuositukset maksan
lievää, keskivaikeaa tai vaikeaa vajaatoimintaa sairastaville.

(Gravbase & Lactbase)

Luontaistuotteet
– näyttöön perustuvaa tietoa
luontaistuotteiden tehosta ja
turvallisuudesta (Herbalbase)
Haittavaikutukset, vasta-aiheet,
raskauden ja imetyksen aikaisen
käytön turvallisuus sekä merkittävät
yhteisvaikutukset yli 250 keskeisimmästä aineesta.

Lääkkeiden ristiyliherkkyydet
(Xreactbase)

Näyttöön perustuvaa tietoa lääkkeiden ristiyliherkkyyksistä, jotka
aiheuttavat estettävissä olevia lääkehaittoja.

Kuvastot, diagnoosit ja
sanakirjat
Lääketieteelliset kuvastot ja
Etsi diagnoosi

ICD-10 ja toimenpideluokitukset

Lääketieteelliset kuvastot sisältää
noin 9 000 ihotautikuvaa, 6 000
röntgen- ja magneettikuvaa sekä
1 000 anatomiakuvaa, jotka koostuvat keskeisistä Waldeyerin Anatomia
des Menschen -teoksen kuvista sekä
Henry Grayn ja Henry Vandyke
Carterin piirtämistä anatomiakuvista.
Lisäksi kuvastoista löytyvät lasten
normaalit röntgenkuvat ja röntgenanatomiakuvaparit, joita on yhteensä
noin 2 000, sekä suomenkielinen
anatomiakuvasto, joka sisältää yli
400 Waldeyerin keskeistä anatomiakuvaa, joiden latinankieliset nimet
on vaihdettu suomenkielisiin.

ICD-10-luokitukseen kuuluvat kansainväliset koodit ja kansalliset lisäkoodit. Diagnoosit ovat suomeksi,
ruotsiksi ja latinaksi.

Etsi diagnoosi -hakuohjelman päätavoitteena on tukea vastaanotolla tehtävää diagnoosin valintaa sekä tarjota
nopea mahdollisuus erotusdiagnoosien kartoittamiseen. Ohjelma sisältää
noin 2 500 eri diagnoosia ja noin
16 000 kuvaa. Kuvista on linkit myös
Duodecimin Oppiportti-palvelun
oppikirjoihin.

Pohjoismaiseen toimenpideluokitukseen (NOMESCO) sisältyvät yhteispohjoismaiset koodit ja Suomen
kansalliset lisäkoodit.

Sanakirjat
Terminologian tietokannat yhdistää
Lääketieteen termit ja Lääketieteen
suomi-englanti-suomi-sanakirjan
yhteiseen hakuohjelmaan, joka sisältää myös tärkeimmät suomenkieliset
sanastot, luokitukset ja luettelot (mm.
kansainvälinen MeSH-sanasto). Sanakirjat sisältää yhteensä yli 155 000
termiä ja Lääketieteen termit yli
40 000 termiä.

DynaMed Plus -tietokanta
kliinisten erikoisalojen
tiedon tarpeeseen
EBSCO:n kustantama DynaMed Plus
-tietokanta on kaikkien Terveysportin
tilaajien käytössä. DynaMed Plus
tukee erinomaisesti sairaalalääkärin
työtä ja täydentää näin osittain avohoitoon painottuvaa Terveysportin
sisältöä.
DynaMed Plus sisältää kustakin
aiheesta tiiviin yleiskatsaus- ja suosituskappaleen sekä tiivistelmät niin
systemaattisten katsausten ja kuin laadukkaiden alkuperäisartikkeleidenkin
tuloksista. Tuoreimmat tutkimustulok-

set löytyvät aiheittain järjestettyinä,
arvioituina ja tiivistettyinä, ja kaikkien erikoisalojen hoitosuositukset eri
maista on helppo löytää.
Linkki DynaMediin löytyy Terveys
portin etusivulta. Se on lisäksi inte
groitu osaksi Lääkärin tietokantoja.
Yli 4 500 kliinisen artikkelin lisäksi
DynaMed Plus sisältää yli 2 000 artikkelia lääkkeistä ja yli 600 artikkelia
laboratoriotutkimuksista Micromedexin Clinical Knowledge Suite -kokoelmasta sekä yli 100 ensihoito-ohjetta.

Kustannus Oy Duodecim
PL 874, Kaivokatu 10 A
00101 Helsinki
p. (09) 6188 5420
www.duodecim.fi

Terveysportti tehokäyttöön!
Järjestämme käyttäjäkoulutusta
Terveysportin hakuominaisuuksista
ja uusista sisällöistä.
Varaa koulutus osoitteesta
terveysportti@duodecim.fi

