Oppiportti
terveydenhuollon
täydennyskoulutukseen

Kouluttaudu ajasta ja
paikasta riippumatta
Oppiportti on työkalu terveydenhuollon ammattilaisten osaamisen ylläpitämiseen ja täydentämiseen.
Palvelu sisältää kymmenittäin verkkokoulutuksia lääkäreille ja hoitohenkilökunnalle. Oppiportti tarjoaa myös runsaan valikoiman alan keskeisiä oppikirjoja, potilastapauksia ja videoita. Koulutuskokonaisuuksia voi hyödyntää
osana erikoistumisopintoja.
Oppiportin käyttöoikeuden hankkineen organisaation työtekijät voivat työpaikallaan luoda palveluun henkilökohtaiset tunnukset, mikä mm. mahdollistaa Oppiportin sisältöjen etäkäytön esimerkiksi kotoa.

Verkkokoulutukset
Oppiportissa on yli 50 verkkokoulutusta lääkäreille ja hoitohenkilökunnalle.
Verkkokurssit ovat itseopiskelumateriaaleja. Niitä voidaan hyödyntää myös
osana toimipaikalla järjestettävää koulutusta.
Verkkokurssit päättyvät tenttiin. Todistuksen saaminen edellyttää,
että käyttäjä
• on kirjautunut henkilökohtaisesti Oppiporttiin
• käy koulutuksen läpi
• suorittaa tentin hyväksytysti

Tulossa 2017
Defibrillaattorin käyttö

Neurologinen päivystyspotilas

Happo-emästasapaino

Ratkaisukeskeinen lähestymistapa

Kliinisen rasituskokeen
suoritus ja tulkinta

Terveydenhuollon laskentatoimen
sovelluksia

Lasten hätätilanteet ja
elvytys

Tyypin 2 diabeteksen syyt,
ehkäisy ja komplikaatiot

Liikunta lääkkeenä

Tyypin 2 diabeteksen lääkehoito

Oppikirjat - laaja
ammattikirjallisuuden
kokoelma aina käytössä
Oppiportissa on tarjolla viimeisin päivitetty aineisto Duodecimin verkkooppikirjoista, joita on jo 40 kpl. Palvelun kautta kirjasto on käytettävissä
ajasta ja paikasta riippumatta.
Oppikirjojen lukunäkymässä on mahdollista tehdä sisältöihin omia muistiinpanoja, alleviivauksia tai kirjanmerkkejä sekä jakaa niitä sähköpostitse.
Toiminnot saa käyttöönsä kirjautumalla palveluun omilla henkilökohtaisilla
käyttäjätilin tunnuksilla.

Oppiportin muut aineistot
Vinkistä vihiä-potilastapaukset
Vinkistä vihiä on Aikakauskirja Duodecimin suosituimpia palstoja.
Samaa oivaltamisen iloa löytyy nyt myös Oppiportista. Vinkistä vihiäaineistojen pohjalta tuotetut lyhyet pähkinät koostuvat potilastapauksen
esittelystä, kysymyksistä sekä oikeista vastauksista lisäaineistoineen.
Testaa tietosi
Oppiportissa julkaistaan Aikakauskirja Duodecimin Testaa tietosi
-katsausartikkeleita ja niihin liittyviä kysymyssarjoja. Tehtävien avulla
käyttäjä voi testata katsaukseen liittyvät tietonsa ja tallentaa suoritusmerkinnän Omiin opintoihin.
Videot
Oppiportin videokokoelman aiheet käsittelevät
• tavallisia kaikukuvauslöydöksiä
• kliinisiä löydöksiä
• diagnostisia toimenpiteitä
• hoitotoimenpiteitä
Oma kansio ja raportit
Oppiportin käyttäjä voi sisään kirjauduttuaan tallentaa omaan kansioon
aineistoja myöhempää tutustumista varten. Omasta kansiosta löytyvät
helposti myös keskeneräiset ja jo suoritetut koulutukset.
Raportit-osiosta on mahdollista listata omat suoritukset sekä tulostaa näistä
todistukset. Organisaation nimeämä edustaja voi hakea raporteista yhteenvedot Oppiportin käytöstä organisaatiotasolla haluamillaan aika- ja sisältörajauksilla. Käyttäjäkohtaisia suoritustietoja ei luovuteta, ellei käyttäjä ole
erikseen antanut tähän suostumustaan.

Tulossa 2017
Verkkoluennot
Oppiportin ensimmäiset verkkoluennot julkaistaan vuoden 2017 aikana.
Uutuusluentojen aihekokonaisuudet liittyvät fysiatriaan ja kardiologiaan.
Verkkoluentojen avulla käyttäjät voivat osallistua haluamilleen luennoille
milloin ja missä vain.
BMJ Learning Hospital Collection
Oppiportin erikoissairaanhoitoon soveltuvien aineistojen valikoima
laajenee vuoden 2017 aikana, kun palvelussa avataan BMJ Learningpalvelun Hospital Collection. Kokoelma sisältää noin sata erikoissairaanhoidon tarpeisiin suunnattua verkkokoulutusta seuraavista aihealueista:
• Priority clinical collection
• Induction and preparing for working in the wards
• Safer prescribing
• Practical skills
• Interpreting tests
Aineistot ovat englanninkielisiä ja ne julkaistaan Oppiportissa kevään 2017
aikana.

Usein kysytyt kysymykset
Miten saan Oppiportin käyttöoikeuden?
Oppiportin käyttöoikeus tarjotaan terveydenhuollon organisaatioiden ja
oppilaitosten kautta. Jos organisaatiosi on hankkinut käyttöoikeudet,
saat Oppiportin sisällöt käyttöösi organisaatiosi verkossa osoitteessa
www.oppiportti.fi.
Miten pääsen Oppiporttiin kotoa?
Voit käyttää Oppiporttia missä vain, kun olet ensin rekisteröitynyt palvelun
käyttäjäksi organisaatiosi lähiverkossa (WLAN tai kiinteä verkkoyhteys) olevalta koneelta. Tämän jälkeen voit kirjautua tunnuksillasi palveluun mistä ja
milloin vain osoitteessa www.oppiportti.fi.
Jos sinulla on jo Duodecim-käyttäjätili, kirjaudu tunnuksillasi kertaalleen
Oppiporttiin oman organisaatiosi lähiverkosta. Näin käyttäjätilillesi liitetään
automaattisesti organisaatiosi hankkimat Oppiportin käyttöoikeudet.
Sisällöt aukeavat organisaation koneilta. Miksi minun kannattaisi
rekisteröityä ja kirjautua sisään henkilökohtaisesti?
Oppiporttiin rekisteröityminen ja kirjautuminen tuovat sinulle monia etuja.
Voit käyttää aineistoja työ- tai opiskelupaikkasi ulkopuolella, suorittaa
koulutuksia osissa ja saada niistä myös suoritusmerkinnät ja todistukset.
Lisäksi voit tehdä omia muistiinpanoja, alleviivauksia ja kirjanmerkkejä
oppikirjoihin.

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

Oppiportti tehokäyttöön!
Järjestämme käyttäjäkoulutusta
Oppiportin käytöstä ja uusista
sisällöistä. Varaa koulutus osoitteesta
oppiportti@duodecim.fi.
Lisätietoa Oppiportin
sisällöistä löydät osoitteesta
www.oppiportti.fi.

