Terveysportti
ammattilaisen apuna

Tietokannat
päivittäisen
työsi tueksi
Terveysportti-verkkopalvelu helpottaa ja nopeuttaa terveydenhuollon ammattilaisten päivittäistä työtä tarjoamalla
työssä tarvittavan lääketieteellisen tiedon yhdestä paikasta.
Tiedon tuottajina ovat Duodecimin laaja asiantuntija
organisaatio ja yhteistyökumppanit.
Palvelusta löydät tarvitsemasi tiedon, olipa kyse kii
reellisestä hoitotilanteesta tai hoitosuositusten taustojen
perusteellisesta tutkimisesta.
• Nopea ja helppokäyttöinen
• Jatkuvasti päivittyvä
• Yli 100 miljoonaa tapahtumaa vuodessa
• Käyttäjänä kaikki Suomen terveyskeskukset ja koko 		
erikoissairaanhoito sekä yli 750 apteekkia
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Kliinistä työtä tukevat tietokannat
Akuuttihoito
Akuuttihoidosta löytyy nopeasti
tarvittava käytännön tieto akuuttihoitotilanteisiin. Valtakunnallisesti yhtenäiset toimintaohjeet turvaavat hoidon laadun ja tukevat
ammattilaisia työssään. Artikkelit
ovat helppolukuisia, tiiviiseen
luetelmamuotoon laadittuja
muistilistoja.

Hammaslääketiede ja
suun terveys
Tietokanta on tarkoitettu
hammaslääkäreille ja muille
terveydenhuollon ammattilaisille.
Tietokannan keskeinen teos
on Therapia Odontologica.

Hammaslääketieteellisten artikkelien lisäksi tietokannassa on
hammashoidon tuotteita ja pal
veluita, alan uutisia, yhteystietoja
sekä Terve suu -teos ja Suomen
Hammaslääkärilehden tieteelliset
artikkelit.

Työterveys ja kuntoutus
Tietokanta on suunnattu työterveyden ammattilaisille. Se ohjeistaa mm. terveystarkastuksien
suunnittelussa ja toteutuksessa
sekä tarjoaa tietoa kuntoutuksesta
eri tilanteissa. Keskeisiä teoksia
ovat Terveystarkastukset työterveyshuollossa, Työstä terveyttä,
Fysiatria, Masennus, Kuntoutuminen ja Toimintakyky.

Lääkärin tietokannat
Lääkärin tietokantojen ytimen muodostaa Lääkärin käsikirja,
johon on koottu käytännönläheisiä ohjeita erityisesti avohoidon ja sairaaloiden poliklinikoiden lääkäreille. Nopealukuisiin
artikkeleihin on liitetty syventävää oheisaineistoa, kuten yli
4 200 näytönastekatsausta ja amerikkalainen DynaMedtietokanta. Tietokanta sisältää lisäksi useita kokonaisuuksia,
joista keskeisimpiä ovat Käypä hoito -suositukset, Duodecimlehden artikkelit, laskurit, lomakkeet, potilasohjeet sekä laaja
kuvatietokanta.
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Muita Terveysportin sisältöjä ovat mm.
• Sairaanhoitajan tietokannat
• Pitkäaikaissairaudet
• Lääketieteen termit
• Lääketieteen suomienglanti-suomi-sanakirja

• Lääketieteelliset kuvastot ja
Etsi diagnoosi
• DynaMed Plus
• Hoitotyön Pharmaca Fennica
• Lääkeaineiden vaikutukset
laboratoriotuloksiin
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Kaikki lääketieto
yhteen koottuna
– Duodecim
lääketietokannat

• Hinta-, pakkaus- ja
korvattavuustiedot

• Lääkeyritysten potilasohjeet ja
riskinhallintamateriaalit

• Valmisteyhteenvedot

• Farmakologia ja toksikologia

• Yli 1 500 erityislupavalmistetta,
vitamiinia, ravintolisää ja CEmerkittyä laitetta

• Lapsi ja lääke

• Kasvisrohdosvalmisteet
• SV-korvattavat perusvoiteet ja
kliiniset ravintovalmisteet
• Ex tempore -valmisteet
• Akuuttihoidon lääkkeet

• Seksi ja lääke
• Syöpälääkeopas
• Reseptiopas
• Potilaan lääkeopas: 400
lääkeaineesta tulostettavat
ohjeet, jotka tukevat lääkärin
määräämää lääkehoitoa
• Lehdet: Sic! ja Dosis
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UUTUUS

Vanhus ja lääke – Duodecim lääketietokannassa
Sovellus ilmoittaa, jos lääke aiheuttaa haittaa
erityisesti iäkkäille.
Lääkityksen kokonaisarvio (LKA)
Edistää lääkehoidon turvallisuutta sekä opastaa vaihtoehtoisten
ja turvallisempien lääkkeiden käyttöön.

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

Lääkkeiden ristiyliherkkyydet
(Xreactbase)
Näyttöön perustuvaa tietoa lääkkeiden ristiyliherkkyyksistä, jotka
aiheuttavat estettävissä olevia
lääkehaittoja.

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

Luontaistuotteet (Herbalbase)
Haittavaikutukset, vastaaiheet, raskauden ja imetyksen
aikaisen käytön turvallisuus sekä
merkittävät yhteisvaikutukset yli
250 keskeisimmästä aineesta.

Raskaus- ja imetystietokanta
(Gravbase & Lactbase)
Päivitetty tieto yli 1 200 lääkeja nautintoaineen raskauden
ja imetyksen aikaisen käytön
turvallisuudesta. Mukana
erityislupavalmisteita.

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

Terveysportti tehokäyttöön!
Järjestämme käyttäjäkoulutusta
Terveysportin hakuominaisuuksista
ja uusista sisällöistä.
Varaa koulutus osoitteesta
terveysportti@duodecim.fi
www.terveysportti.fi
Kustannus Oy Duodecim
PL 874, Kaivokatu 10 A
00101 Helsinki
p. (09) 618 851
www.duodecim.fi

