
Terveysportin tehokäyttö ja suun terveydenhuolto

Verkossa käytettävien tietokantojen ominaisuudet monipuolistuvat jatkuvasti.  Erityisesti Terveysportin
monet tietokannat ovat kehittyneet tärkeiksi ammattilaisten tiedonlähteiksi  myös suun terveyden-
huollossa.  Tietokantojen osaava käyttö terveydenhuollossa edistää toiminnan laatua ja tehokkuutta
ajantasaisten tietojen löytyessä nopeasti ja vaivattomasti.

        Aktivoiva verkkokoulutus on luentoa tehokkaampi oppimismenetelmä

Perinteisesti toteutettu henkilöstön täydennyskoulutus yleensä vaatii poissaoloa työpaikalta koulutus-
tilaisuuteen osallistumisen takia. Sen sijaan verkkokurssi koulutus mahdollistaa opiskelun omaa tahtia
oman tietokoneen äärellä tai tablet/iPad –laitteella itseopiskeluna. Verkkokurssista on omat versiot
hammaslääkäreille ja hoitohenkilöstölle (shg/hh).

Terveysportin tehokäyttö verkkokurssi mahdollistaa opiskeluun ajasta ja paikasta riippumatta. Se
kattaa keskeiset Terveysportin tietokannat ja sisältää videoituja lyhytluentoja sekä harjoitustehtäviä.

Harjoitustehtävistä saa heti palautetta ja mallivastauksen voi katsoa lyhytvideona.  Lyhytluentoja on
noin 15 kpl ja niiden kokonaiskesto on  n.  50 minuuttia.  Verkkokurssin opiskeluun kuluu aikaa 2-3
tuntia (keskiarvo 151 min). Opiskelun voi suorittaa kerralla tai osissa. Kurssi soveltuu niin alkeiden
harjoitteluun kuin edistyneiden taitojen päivittämiseen.  Kurssin suorittaneista >85% kokee oppineensa
käyttämään uusia tietokantoa ja käyttötekniikka on muuttunut sujuvammaksi.
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Lyhytluennot videoina

Terveysportin tehokäyttö verkkokurssi on toteutettu Moodle-ympäristössä, jossa opiskeltavat
multimediaesitykset (kesto 1-3 min) sisältävät asiantuntijaluentoja  ja  videodemonstraatiota
tietokantojen ja muiden informaatiosovellusten käytöstä.

Aineistojen avulla omaksutaan kyseisen tietokannan käyttöperiaatteet ja -tekniikka. Lisäksi ratkaistaan
aiheeseen liittyviä harjoituksia, jotka useimmiten ovat tiedonhaku-tehtäviä.  Kun kurssilainen syöttää
oman ratkaisunsa Moodleen, saa hän välittömästi palautteen suorituksestaan ja voi katsoa
malliratkaisun lyhyenä (n. 30 sek) videona.

Hammaslääkärin ’Terveysportin tehokäyttö suun terveydenhuollossa’  –verkkokurssin sisältö:

-Terveysportin tietokantojen tehokas käyttötekniikka
-Terveysportti -monihaku
-Hammaslääketiede ja suun terveys -tietokannat
-Terve suu -tietokanta
-Duodecim Lääketietokanta
-SFINX-PHARAO  –tietokanta
-Raskaus ja imetys -tietokanta
-Lääke ja munuainen -tietokanta
-Terveysportin kuvatietokannat
-Osoitetietokanta
-Paperitulostamisen hallinta Terveysportin tietokannoissa
-Terveyskirjaston käyttö
-Potilasohjeet Terveysportissa
-Tehokas työskentelytapa tietotekniikan parissa
-Kurssiin voidaan liittää maksutta myös Lääkärin tietokannat (6 lyhytluentoa)

Medupro Oy on vuonna 2007 perustettu yritys, joka on erikoistunut lääketieteellisten tietolähteiden ja
tietokantojen käyttökoulutukseen.   Tuotamme koulutusratkaisuja terveydenhuollon tarpeisiin.
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