
Terveysportti  
ammattilaisen apuna





Tietokannat 
päivittäisen 
työsi tueksi
Terveysportti-verkkopalvelu helpottaa ja nopeuttaa tervey-
denhuollon 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 kiireel-
lisestä hoitotilanteesta tai hoitosuositusten taustojen perus-
teellisesta tutkimisesta.

• Nopea ja helppokäyttöinen
• Jatkuvasti päivittyvä
• Yli 100 miljoonaa tapahtumaa vuodessa
• Käyttäjänä niin perusterveydenhuolto kuin erikois-  
 sairaanhoitokin sekä lukuisat apteekit, yliopistot,   
 oppilaitokset ja lääkäriasemat
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Kliinistä työtä tukevat tietokannat
Lääkärin tietokannat
Lääkärin tietokannat tarjoaa 
nopean väylän tiiviisiin ja käy-
tännönläheisiin hoitosuosituksiin, 
jotka on suunnattu erityisesti avo-
hoidossa ja sairaaloiden poliklini-
koilla toimiville lääkäreille. 

Lääkärin tietokantojen tärkein 
sisältökokonaisuus on lähes  
1 200 artikkelia sisältävä Lääkärin 
käsikirja. Sen artikkelit ottavat 
kantaa mm. sairauksien toteami-
seen, diagnostiikkaan, hoitoon ja 
seurantaan.

Hoito-ohjeisiin on linkitetty 
yli 7 500 näytönastekatsausta, 
joissa kuvataan ohjeiden taustalta 
löytyvää tutkimustietoa ja sen 
vahvuutta. Käsikirjan kirjoittaji-
na on yli 500 maamme eturivin 
lääketieteen asiantuntijaa.

Lääkärin käsikirjan artikkelei-
den lisäksi tietokannasta löytyvät 

Muita Terveysportin sisältöjä ovat:

•  Sairaanhoitajan tietokannat
•  Hammaslääketiede ja    
 suun terveys
•  Työterveys ja kuntoutus
•  Lääketieteelliset kuvastot ja    
 Etsi diagnoosi

•  Pitkäaikaissairaudet
•  Lääketieteen termit
•  Lääketieteen suomi-   
 englanti-suomi-sanakirja
•  DynaMed Plus

 

mm. Käypä hoito -suositukset, 
Duodecim-lehden artikkelit, las-
kurit ja lomakkeet sekä kuvatieto-
kanta. Artikkelit on linkitetty ICD-
10 tautiluokitukseen, Duodecim 
lääketietokantaan sekä moniin 
muihin aiheeseen liittyviin sisäl-
töihin sekä Terveysportissa että 
muualla internetissä.

ICD-10 
ICD-10-hakuohjelma on yksi 
Terveysportin eniten käytetyistä 
aputietokannoista. Terveysportin 
hakuohjelma perustuu Terveyden 
ja hyvinvoinnin laitoksen kään-
tämään ja ylläpitämään ICD-
10-luokituksen lähdeaineistoon. 
Terveysportin ICD-10-hakuoh-
jelman luokitusta on täydennetty 
hakuja helpottavilla nimikkeiden 
synonyymeillä ja hakusanoilla.
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Akuuttihoito puhelimeesi 
Akuuttihoidon voit hankkia nyt myös puhelimeesi 
ladattavana sovelluksena (Google Play, Apple  
Store). Sovellukseen sisältyvät myös Akuutti- 
hoidon lääkkeet ja Myrkytysten hoito-opas.

Valtakunnallisesti yhtenäiset toimintaohjeet 
turvaavat hoidon laadun ja tukevat ammattilaisia 
työssään.
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Duodecim 
lääketietokannasta  
kattavin lääketieto
Jatkuvasti päivittyvän Duodecim lääketietokannan hakuken-
tästä voi hakea tietoa lääkevalmisteen nimellä, vaikuttavalla 
aineella tai käyttöaiheella. Tietokanta sisältää muun muassa 
lääkkeiden valmisteyhteenvedot, hinta-, pakkaus- ja korvatta-
vuustiedot, lääkeinteraktiot ja lääkehaitat ja tiedot lääkkeiden 
käytöstä munuaisten ja maksan vajaatoiminnassa sekä raskau-
den ja imetyksen aikana. Lääkeuutiset-palstalta voi seurata 
ajankohtaisia lääkealan uutisia sekä viranomaistiedotteita.

 Lääketietokannasta löytyy myös erityislupavalmisteet,  
kasvirohdosvalmisteet, kliiniset ravintovalmisteet, SV-korvatta-
vat perusvoiteet, ex tempore -valmisteet, ravintolisät ja uudet 
lääkeaineet.
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Muita Terveysportin lääketietokantoja ovat:
•  Lääkityksen kokonaisarvio
•  Lääkkeiden ristiyliherkkyydet
•  Luontaistuotteet
•  Farmakogenetiikka
•  Hoitotyön Pharmaca Fennica

Lääkkeen virallisesta valmisteyhteenvedosta ei aina  
löydy riittävästi tietoa liittyen lapsiin, vanhuksiin tai seksiin.  
Duodecim lääketietokantaan onkin koottu omiksi kokonai-
suuksiksi tiedot

•  lääkkeiden annostuksesta vastasyntyneille ja lapsille
•  lääkityksen soveltuvuudesta vanhuksille
•  lääkkeen vaikutuksesta seksuaalisuuteen. 



Kustannus Oy Duodecim
PL 874, Kaivokatu 10 A
00101 Helsinki
p. (09) 618 851
www.duodecim.fi

Terveysportti tehokäyttöön!

Järjestämme käyttäjäkoulutusta 
Terveysportin hakuominaisuuksista 

ja uusista sisällöistä.
Varaa koulutus osoitteesta 
terveysportti@duodecim.fi

www.terveysportti.fi 


