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a) Verkkopalvelun ulkoasu
Huom! Tredulla ei ole käyttöoikeutta harmaalla värillä merkittyihin tietokantoihin
Terveysportin -verkkopalvelun etusivu koostuu seuraavista osista:
a) Lääkärin tietokannat
- Sisältää erityisesti avohoidossa ja sairaaloiden hoitoklinikoilla
toimiville lääkäreille tarkoitettuja hoitosuosituksia
b) Sairaanhoitajan tietokannat
- Sisältää seuraavat tietokannat: Sairaanhoitajan käsikirja,
Sairaanhoitajan vastaanoton ohjeet, Elvytys, Terveet jalat,
Traumapotilaan hoito
c) Hammaslääketiede
- Sisältää hammaslääkäreille sekä muille terveydenhuollon
ammattilaisille tarkoitettuja hammaslääketieteeseen liittyviä
tietokantoja
d) Akuuttihoito
- Sisältää akuutti- ja tehohoidossa tarvittavaa käytännön tietoa
e) Pitkäaikaissairaudet
- Sisältää seuraavat verkkokirjat: Alkoholiriippuvuus, Allergia,
Diabetes, Keliakia, Masennus, Reuma, Sydänsairaudet
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a) Duodecim lääketietokanta
- Sisältää lääkkeiden valmisteyhteenvedot, hinta- ja
korvattavuustiedot, SFINX- lääkeinteraktiot sekä
tiedot lääkkeiden käytöstä raskauden ja imetyksen
aikana
b) Lääkkeet ja hinnat
- Sisältää Suomen apteekeissa myynnissä olevien
lääkkeiden tiedot, valmisteyhteenvedot ja hinnat
c) SFINX-PHARAO
- Sisältää lyhyet tiedot yli 16 000 lääkkeen
yhteisvaikutuksesta sekä yli 1300 lääkeaineen
kuvaukset niiden haittavaikutusten osalta
d) Raskaus ja imetys
- Sisältää tietoa noin 1 100 lääkkeen, vitamiinin sekä
nautintoaineen turvallisuudesta raskauden ja
imetyksen aikana.
e) Lääkkeet ja munuaiset
- Sisältää tietoa yli 1 300 lääkeaineen
antotapakohtaisesta annostuksesta ja käytön
turvallisuudesta munuaisten vajaatoiminnan eri
vakavuusasteissa.

f) Lääkkeet ja maksa (koekäytössä 2013 loppuun)
- Sisältää tietoa yli 1 300 lääkeaineen
antotapakohtaisesta annostuksesta ja käytön
turvallisuudesta maksan vajaatoiminnan eri
vakavuusasteissa
g) Luontaistuotteet
- Tietokanta, jossa yli 200 luontaistuotteen teho ja
turvallisuus on arvioitu näyttöön perustuvan
lääketieteen menetelmin.
h) Lääke ja laboratorio
- Sisältää 57 eri laboratoriotutkimuksen tiedot
liittyen lääkkeiden vaikutuksiin
laboratoriotutkimuksissa
i) Kodin Lääkeopas
- Sisältää tiedot 1800 markkinoilla olevasta
lääkevalmisteesta
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a) ICD-10
- ICD-10-tautiluokitus on kansainvälinen [maailman
terveysjärjestön ylläpitämä / WHO] kuolemansyitä,
sairauksia, tapaturmia ja terveyspalveluiden käytön syitä
kuvaava tautiluokitus
b) Toimenpideluokitus
- Toimenpideluokituksen lähtökohtana on, että
potilas/asiakastoimenpiteitä tekevän ammattihenkilön tulee
voida yksilöidä jokainen tehty toimenpide tietyllä koodilla
mahdollisimman tarkasti
c) Etsi diagnoosi
- Sisältää 2 500 eri diagnoosia ja yli 9000 kuvaa. Päätavoitteena
on tukea vastaanotolla tehtävää diagnoosin valintaa sekä
tarjota nopea mahdollisuus erotusdiagnoosien
kartoittamiseen.
d) Laskurit, lomakkeet ja lähetteet
- Palvelu kokoaa yhteen Terveysportissa olevat laskurit,
lomakkeet ja lähetteet.
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Kirjasto
- Sisältää erilaisia terveyden hoitamiseen liittyviä
hoitosuosituksia sekä sanakirjoja.
Nämä ovat:
1) Käypä hoito
Tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia
hoitosuosituksia
2) Tietoa potilaalle
Tietoa sairauksista
3) Hoidon perusteet
Sisältää suositukset hoitoon pääsemisen
ehdoista
4) McMaster
Lääkärin käsikirjan artikkeleihin liittyvä
kirjallisuusviitetietokanta
5) EBMG
Lääkärin tietokantojen englanninkielinen versio
6) Cochrane
Sisältää tietoa sairauksien ennaltaehkäisyn,
hoidon ja kuntoutuksen vaikuttavuudesta

7) Lääketieteen sanakirja + Lääketieteen termit
Sisältää lääketieteen suomenkielistä sanastoa
8) EKG
Sisältää käytännön työssä yleisimmin esiintyvät
ja potilaiden hoidon kannalta olennaisimmat
EKG-muutokset
9) Ensihoito
Ensihoito-opas auttaa määrittämään ne
oikeudet ja velvoitteet, joita hoitolaitosten
ulkopuolella ensihoitotyössä toimivilla
henkilöillä on
10) Matkailijan terveys
Käsikirja terveydenhuollon ammattilaisille,
jotka antavat matkailuun liittyvää neuvontaa
ja rokotuksia
11) Allergiaohjelma
Allergiaohjelman aineistojen lisäksi tämä
tietokanta sisältää kokonaiskatsauksen
allergiaan sekä astmaan liittyvään tietoon
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b) Aineiston hakeminen Terveysportissa
Terveysportin -verkkopalvelussa voit hakea aineistoa 2 eri tavalla. Nämä ovat:

1. Aineiston hakeminen kohdan Haku avulla
a) Voit hakea aineistoa asiasanalla (esim. astma)

b) Valitse tämän jälkeen haluamasi tietokanta (esim. Käypä hoito)

2. Aineiston hakeminen tietystä tietokannasta
a) Klikkaa haluamasi tietokannan linkkiä (esim. Pitkäaikaissairaudet)
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b) Kirjoita tämän jälkeen etsimäsi aihe a) hakukenttään (esim. astma) tai b) selaile tietokantoja (esim.
alkoholiriippuvuus)

Lisäksi voit tehdä hakuja suoraan seuraavista tietokannoista
- Lääkärin tietokannat
- Sairaanhoitajan tietokannat
- Duodecim lääketietokanta
- PudMed
- Google

[Terveysportin tietokanta]
[Terveysportin tietokanta]
[Terveysportin tietokanta]

[Lääke- ja terveystieteiden sekä lähialojen kansainvälinen kirjallisuusviitetietokanta
/ ilmainen/ ei Terveysportin tietokanta]
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c) Aineiston tulostaminen Terveysportissa
Haettuasi aineiston (esim. Tieto potilaalle: Raskaus ja iho) voit tulostaa kyseisen artikkelin klikkaamalla
sivun yläreunassa sijaitsevaa kohtaa ”Tulosta”

Huom! Lisää Terveysportti -verkkopalvelun käyttämiseen liittyviä ohjeita löydät täältä.

