
Henkilöstökoulutuksella  tietokantojen tehokäyttöön

Verkossa käytettävien tietokantojen ominaisuudet monipuolistuvat jatkuvasti.  Erityisesti
Terveysportin monet tietokannat ovat kehittyneet tärkeiksi tiedonlähteiksi niin lääkäreille
kuin myös hoitotyöhön.  Niiden osaava käyttö potilastyössä edistää toiminnan laatua ja
tehokkuutta ajantasaisten tietojen löytyessä nopeasti ja vaivattomasti.

Medupro Oy on erikoistunut tuottamaan verkkoperustaisia  lääketieteellisiä oppimateriaaleja.
Tietokantojen käyttöön valmentaa verkkokurssi Terveysportin tehokäyttö, josta on käytössä
oma versio lääkäreille ja hoitohenkilöstölle.

                              Verkkoperustainen täydennyskoulutus

Perinteisesti toteutettu henkilöstön täydennyskoulutus yleensä vaatii poissaoloa työpaikalta
koulutustilaisuuteen osallistumisen takia. Verkkokurssina toteutettu opiskelu sen sijaan
mahdollistaa täydennyskoulutuksen tietokoneen äärellä  itseopiskeluna. Menetelmä on
erityisen sovelias tapa opiskella tietokantojen käyttöön liittyviä taitoja.

Terveysportin tehokäyttö  -verkkokurssi mahdollistaa lisätaitojen opiskeluun ajasta ja
paikasta riippumatta. Sen videomuotoinen oppimateriaali  kattaa keskeiset Terveysportin
tietokannat ja sisältää myös harjoitustehtäviä.  Kurssilainen saa niiden suorituksesta heti
palautetta ja näkee tehtäväratkaisun lyhyenä videona.  Lyhytluentoja on noin 20 kpl ja niiden
kokonaiskesto on noin 50 minuuttia.
Verkkokurssin perusteelliseen opiskeluun kuluu 3-4 tuntia ja se soveltuu niin alkeiden
harjoitteluun kuin edistyneiden taitojen päivittämiseen. Alla näkymä verkkokurssista.

Lyhytluentojen asiantuntijaselostus yhdessä tekstin ja videokatkelmien kanssa perehdyttää nopeasti
tietokantojen käyttöön.  Esitykset ovat omia kokonaisuuksiaan ja tarjoavat opastusta tietokantojen
käyttöön halutussa järjestyksessä.
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Lyhytluennot videoina

Terveysportin tehokäyttö verkkokurssi on toteutettu Moodle-ympäristössä jossa katsottavat
lyhytluennnot (kesto 2-4 min) sisältävät asiantuntijaluentoja  ja  videodemonstraatiota tietokantojen ja
muiden informaatiosovellusten käytöstä.

Lyhytluennon avulla omaksutaan kyseisen tietokannan käyttöperiaatteet ja -tekniikka. Lisäksi
ratkaistaan aiheeseen liittyviä harjoituksia, jotka ovat tiedonhakutehtäviä.  Kun kurssilainen syöttää
oman ratkaisunsa Moodleen, saa hän välittömästi palautteen suorituksestaan ja voi katsoa
malliratkaisun lyhyenä (alle 60 sek) videona.

Esimerkkinä  Terveysportin tehokäyttö  –verkkokurssin sisältö

-Lääkärin tietokantojen (LTK)  käyttö- ja hakutekniikka (5 videota)
-Sairaanhoitajan tietokannat
-Duodecim Lääketietokanta (2 videota)
-SFINX–PHARAO -tietokanta
-Raskaus ja imetys -tietokanta
-Lääke ja munuaiset –tietokanta
-Lääke ja maksa –tietokanta
-Lääkehoidon kokonaisarvio
-Luontaistuotteet -tietokanta
-Akuuttihoidon tietokannat
-Terveysportin kliiniset laskurit apuna potilastyössä
-Diagnoosikoodien  sujuva haku  ICD-10:sta
-Osoitetietokanta
-Terveyskirjaston käyttö
-Terveysportin  integroidut potilasohjeet
-Paperitulostamisen hallinta Terveysportin tietokannoissa
-Automaattiset lomakkeet lääkärin käytössä
-Kuva-  ja videotietokantojen käyttö
-Aikakauskirja Duodecimin arkiston tehokäyttö

Medupro Oy on vuodesta 2007 erikoistunut lääketieteellisten tietolähteiden ja tietokantojen käyttökoulutukseen. Tuotamme
erityisesti itseopiskeluun suunniteltuja multimediatuotteita perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa toimivien

ammattilaisten tarpeisiin
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