Terveydenhuollon
ammattilaisten elinikäiseen
oppimiseen

Kouluttaudu
ajasta ja paikasta
riippumatta
Oppiportti palvelee terveydenhuollon ammattilaisten
osaamisen ylläpitämisessä ja täydentämisessä.
Palvelu sisältää kymmenittäin verkkokoulutuksia lääkäreille
ja hoitohenkilökunnalle. Oppiportti tarjoaa myös
• runsaan valikoiman alan oppikirjoja
• laiteajokorttimateriaaleja
• potilastapauksia
• videoita.
Koulutuskokonaisuuksia voi hyödyntää osana erikoistumisopintoja.
Oppiportin käyttöoikeuden hankkineen organisaation
työtekijät voivat työpaikallaan luoda palveluun henkilökohtaiset tunnukset, mikä mahdollistaa mm. Oppiportin
sisältöjen etäkäytön esimerkiksi kotoa.
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Verkkokoulutukset
Oppiportissa on yli 70 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.

Koulutuskokonaisuudet
Koulutuskokonaisuudet kokoavat yhteen toisiaan täydentäviä
sisältöjä Oppiportista. Niille on
myönnetty teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen pisteitä
erikoislääkärikoulutukseen.
Lisätietoja löytyy Oppiportista
koulutuskokonaisuuksien esittelysivuilta.

Oppikirjat - laaja
ammattikirjallisuuden
kokoelma aina käytössä
Oppiportissa on tarjolla viimeisin
päivitetty aineisto Duodecimin
verkko-oppikirjoista. 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.
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Laiteajokortit
Laiteajokorttiverkkokoulutukset
luovat pohjan laitteiden yleisten
käyttöperiaatteiden ymmärtämiselle ja toimintatapojen oppimiselle. Verkkokoulutukset sisältävät
laite- tai laiteryhmäkohtaisen
itsenäisesti opiskeltavan aineiston
sekä verkkotentin. Lisäksi laiteajokorttiin kuuluu työpaikalla
annettava näyttö.

Aineistot on laadittu itsenäistä
opiskelua varten. Ne ovat hyödyllisiä uusien työntekijöiden
perehdytyksessä, laiteajokortin
suorittamiseen liittyvään näyttöön
valmistauduttaessa sekä laitteiden
käytön oikeellisuuden arvioimisessa ja tarkistamisessa.

Vuoden 2018 laiteajokorttikoulutukset
Anestesiatyöasema
Defibrillaattorit
EKG-laitteet
Imulaitteet
Kajoavat hengityslaitteet
Kannettavat lääkeannostelijat
Kirurgiset polttolaitteet
Munuaiskorvaushoidon
laitteet

Nesteen ja veren lämmittimet
Potilaslämmittimet
Ruiskupumput ja
infuusioautomaatit
Valvontamonitorit
Verenglukoosimittarit
Verenpesulaite
Verikaasuanalysaattorit
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Oppiportin muut aineistot
Luennot

Testaa tietosi

Oppiportin verkkoluennoilla voit
seurata alojensa erikoisasiantuntijoiden esityksiä milloin ja mistä
vain.

Oppiportissa julkaistaan Aikakauskirja Duodecimin Testaa tietosi -katsausartikkeleita ja niihin
liittyviä kysymyssarjoja. Tehtävien
avulla käyttäjä voi testata katsaukseen liittyvät tietonsa ja tallentaa suoritusmerkinnän omiin
opintoihin.

Vinkistä vihiä
-potilastapaukset
Vinkistä vihiä on Aikakauskirja
Duodecimin suosituimpia palstoja. Samaa oivaltamisen iloa
löytyy nyt myös Oppiportista.
Vinkistä vihiä -aineistojen pohjalta tuotetut lyhyet pähkinät koostuvat potilastapauksen esittelystä,
kysymyksistä sekä oikeista vastauksista lisäaineistoineen.

Videot
Oppiportin videokokoelman
aiheet käsittelevät
• tavallisia kaikukuvauslöydöksiä
• kliinisiä löydöksiä
• diagnostisia toimenpiteitä
• hoitotoimenpiteitä.
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Usein kysytyt kysymykset
Miten saan käyttöoikeuden?

Miten pääsen palveluun
kotoa?

Oppiportin käyttöoikeus tarjotaan terveydenhuollon organisaatioiden ja oppilaitosten
kautta. Jos organisaatiosi on
hankkinut käyttöoikeudet, saat
Oppiportin sisällöt käyttöösi organisaatiosi verkossa osoitteessa
www.oppiportti.fi.

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.
Jos sinulla on jo Duodecimkäyttäjätili, kirjaudu tunnuksillasi
kertaalleen Oppiporttiin oman
organisaatiosi lähiverkosta. Näin
käyttäjätilillesi liitetään automaattisesti organisaatiosi hankkimat
Oppiportin käyttöoikeudet.

Miksi minun kannattaisi rekisteröityä?
Oppiporttiin rekisteröityminen tuo 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.

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