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ibliothecarii
Medicinae Fenniae - BMF on
terveystieteiden ja lähialojen kirjastonhoitajien yhdistys, joka perustettiin
vuonna 1980. Yhdistys auttaa
jäseniään luomaan ammatillisia
verkostoja, kehittää heidän ammattitaitoaan järjestämällä koulutusta ja ylläpitää kansainvälisiä yhteyksiä. Jäseniä yhdistyksessä on noin 100.
Sairaalakirjastojen edustajat
järjestivät epävirallisen tapaamisen vuonna 1998 Jyväskylässä
ja keskusteluissa tuli esille tarve

Järjestyksessään kolmannet kansalliset
sairaalakirjastopäivät pidettiin Joensuussa 9.10.9.2004. Järjestäjinä toimivat Pohjois-Karjalan
sairaanhoitopiirin tieteellinen kirjasto ja BMF.

sairaalakirjastojen
yhteisestä
koulutus- ja keskustelufoorumista, jonka innoittamana ensimmäiset sairaalakirjastopäivät
järjestettiin Mikkelissä 2001 ja
päivät saivat jatkoa Vaasassa
vuonna 2002.

Tielopalvelupäällikkö
LeenaLodeniusluennoimassa..
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AMMATTIKORKEAKOULU

JOENSUUN PÄIVILTÄ
POIMITTUA
Joensuun
sairaalakirjastopäivien ensimmäisen päivän teemana oli 'Kirjastonhoitaja/informaatikko Duodecimin tietover-

kossa' ja toisen päivän teemana
oli 'Yhteistyöverkostoja ja palvelutarjontaa' .
Sairaalakirjastopäivien tarkoituksena on koota eri sairaaloissa
ja sairaanhoitopiireissä kirjastopalveluista vastaava henkilökunta tapaamaan, keskustelemaan
ja kouluttautumaan.
Osanottajia oli lähes 40 maan eri
sairaanhoitopiirien ja yliopistollisten sairaaloiden kirjastoista edustettuina pohjoinen Lappi
kuin myös eteläinen Helsinki.
Samoin paikalla oli yhteistyökumppaneita
ammattikorkea-

kouluista, tutkimuslaitosten
kirjastoista sekä viranomaistahoilta.
Sairaalakirjaston merkityksestä sairaalan toiminnalle kertoivat Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirin puheenvuoroissa
ylilääkäri Juha Mustonen
ja osastonhoitaja Arja Kaila.
- Lääkärin työssä tieteellisen
kirjaston merkitys tulee selvimmin näkyviin uuden tiedon ja
tutkimus- ja hoitotulosten
saamisessa sekä tutkimustyötä tehtäessä. Kirjasto hankkii nopeasti vaikeastikin saatavan aineiston.
Sähköisellä kirjastolla on hyvät puolensa, mutta hankaluuksiakin on.
- Vaikka moniin ammattijulkaisuihin onkin nykyään pääsy
elektronisen aineiston muodossa suoraan omalta päätteeItä,
kaipaavat niin kliinistä kuin tutkimustyötäkin
tekevät lääkärit
rauhallista kirjastotilaa, luku- ja
työskentelytiloja
sekä tutkijan
huonetta.
Osastonhoitaja
Arja Kailalle
kirjastot ovat tulleet tutuiksi ja
ne ovat tärkeitä sekä työn että
opiskelun vuoksi.
- Palvelut ja kokoelmat ovat
täällä Pohjois-Karjalan
sairaanhoitopiirin tieteellisessä
kirjastossa erittäin monipuolisia,
totesi Arja Kaila.
Oman alansa eli hoitohenkilöstön puolesta hän pahoitteli,
ettei palveluja osata käyttää ja
hyödyntää
tarpeeksi.
Käytännön hoitotyössä tutkimustiedon
käyttö ja tiedon hakeminen on
vähäistä. Syynä voi olla kiire ja
ehkä omassa
ydinosaamisen
tunnistamisessa
on puutteita,
samoin
koulutustaustalla
on

merkitystä. Nykyään myös hoitotyössä korostetaan
näyttöön
perustuvaa
toimintaa ja kirjaston palvelut ovat avainasemassa, että haasteeseen
pystytään
vastaamaan.

TERVEYSPORTTI
VAKIINNUTTANUT
ASEMANSA
Terveysportti on vakiinnuttanut
asemiaan yhtenä sairaanhoitopiirien hyväksi kokemana tiedonhaun portaalina. Uusia palveluita ovat mm. sairaanhoitajien tietokantaan
lisättävä diabetes-, jalkojen omahoito- ja elvytystietokannat,
uudet hoitosuositukset sekä raskaus-imetys
-tietokanta.
Pharmaca Fennica
-tietokantaan
tehdään vuosittain 24 hintapäivitystä
ja 9 aineistopäivitystä ja tietokannasta
on tehty 2,5 milj. hakua vuonna
2004. Lääkeinteraktiotietokantaa kehitetään yhteistyössä sosiaalija terveysministeriön
kanssa. Tämä tietokanta tulee
tarpeeseen, sillä yhteisvaikutusten tarkistaminen
käy hoitohenkilökunnalta
tämän tieto-

guage System. Sanastohankeen
tarkoituksena
on yhdistää terveydenhuoltoalan
eri sanastot ja
luokitukset
kuten
FinMeSH
(Duodecim),
YSA/lääketiede,
ICD-10,
toimenpideluokitus
(Stakes),
ATC, laboratorio- ja
rtg-tutkimukset (Kuntaliitto), terveystieteiden
erikoisalat (Duodecim), hoitotiede (SHKS). Metatesaurus on tärkeä työväline
terveydenhuollon
sähköistä
asiointia kehitettäessä.
Sanastotyö on laaja projekti
ja FinMeSH -tesauruksen tarkistustyö vaatii vielä voimavaroja
virheiden löytämiseksi.
Tähän
suomenkielisten
sanastojen kehitystyön
tueksi on kehitetty
avoin keskustelufoorumi
Termiitti( http://www.terveysporttiJi/pls/rex
), joka sisältää FinMeSH -haku ohjelman ja jossa
sanastotyön
ammattilaiset
voivat vaihtaa
mielipiteitään
ja
esittää korjauksia sanastoon.
Päivillä käytiin läpi myös
Cochrane-kirjaston
sisältöä ja
tulevaisuuden
näkymiä
sekä
kerrottiin Tilastokirjaston palveluista ja roolista.

kannan avulla nopeammin
ja
helpommin.
Yksi tervetulleista
uutuuksista
on hammaslääke-

SONETTI-OHJELMAN
VERKKO INFO-HANKE

tieteellinen tietokanta, joka perustuu Therapia Odontologia
kirjan 2. painokseen.
Sairaalakirjastopäivillä
esiteltiin myös Duodecimin ja Stakesin sanastoyhteistyötä,
jonka tavoitteena on terveydenhuoltoalan kattava sanasto Metatesaurus Rex, jonka kehitystyön pohjana on n. 100 lääketieteellistä
sanastoa ja luokitusta sisältävä
UMLS = Unified Medical Lan-

Kirjastonjohtaja,
informaatikko
Liisa Salmi ja kirjastonhoitaja
Tuulevi Ovaska Kuopiosta kertoivat Itä-Suomen sairaanhoitopiirien yhteisestä Sonetti -ohjelman VerkkoInfo
-hankkeesta,
jossa yhdenmukaisella
tiedon
organisointitavalla
on siirrytty
portaalipalvelusta
dynaamisen
integroidun
työpöydän malliin
(DID korostaen asiakirjojen sisällönkuvailua
ja haettavuutta

kirjastoammattilaisten
asiantuntemusta hyväksi käyttäen.
Hankkeen toteutuksessa
olivat mukana Itä-Suomen sairaanhoitopiirit: Etelä-Savo, Itä-Savo,
Kainuu, Pohjois-Karjala,
Pohjois-Savo, sekä Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
(ISO)
ja Keski-Suomen Medikes -hanke. Pilottikuntia olivat Siilinjärvi,
Leppävirta ja Nilsiä. Verkkoinfohanke on edennyt vuoden 2000
ykkösvaiheesta
kolmosvaiheeseen jatkuen aina vuoteen 2006
saakka. Tavoitteena on toimintaympäristö, jossa eri tasoilla, kansalaisten Internet, kumppanuusverkon Extranet, organisaatioiden sisäinen Intranet, tuotetaan
luotettavaa, ajantasaista ja helposti haettavaa ja löydettävää
tietoa eri terveydenhuollon
sektoreille, hoitohenkilökunnalle
ja
asiakkaille. Hanke kehittää sairaaloiden, terveyskeskusten
ja
kuntien sosiaalihuollon
välistä
alueellista tiedonvälitystä.

TIIVISTYV ÄÄ
YHTEISTYÖTÄ
SAIRAALAKIRJASTOJEN VÄLILLE
TOIVOTAAN
Koska sairaanhoitopiireillä
ei
ole mitään yhteistä konseptia
kirjastopalveluiden
järjestämisestä, on palvelut järjestetty eri
puolilla Suomea hyvin eri tavoin ja erilaisin voimavaroin.
Sairaalakirjastoilta
puuttuu yhteinen organisaatio
valtakunnan tasolta ja sen vuoksi yhteydenpito on entistä tärkeämpää
kirjastojen välillä.
Suomessa sairaaloiden kirjastoilta puuttuu valtakunnallinen
tuki ja rahoitus tyystin. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen
kirjastot saavat toimintaansa tukea opetusministeriön
kautta,
mutta Sosiaali- ja terveysministeriö ei tue lainkaan oman hallinnonalaansa
kuuluvia sairaalakirjastoja.
Näin sairaaloiden
ammatilliset kirjastot jäävät ulkopuolelle
mm. FinELib -konsortiosta ja rahoituksen
puutteessa ovat muutkin sairaalakirjastojen omat ratkaisut mahdot-

tomia toteuttaa..

Markkinointipäällikkö HannuKoski kertomassaTerveysportista.
SAIRAALA 9/2004-
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MIKKELIN KESKUSSAIRAALASSA

TIETOKANNAT
..
..
..
AHKERASSA
KAYTOSSA
SIRPA SAREN

ikkelin keskussairaalassa ei ole potilaskäyttöön tarkoitettua laitoskirjastoa. Mikkelin kaupungin
ylläpitämä laitoskirjasto lopetettiin viisi vuotta sitten.
- Silloin katsottiin, ettei potilaskirjastoa tarvita koska potilaiden hoitoajat ovat lyhentyneet ja erittäin huonokuntoiset
potilaat eivät jaksa lukea kirjallisuutta. Nykyään osastojen päivähuoneissa on lahjoituksina
saatuja kirjoja, kertoo kirjastonhoitaja Lea Hirvonen.
Sen sijaan henkilökunnan
käyttöön tarkoitettu ammattikirjasto on ahkerassa käytössä.
Sieltä löytyvät erikoislääkärikoulutukseen tarvittavat aineistot kuten ammattilehdet, kirjat
ja tietokannat, potilastyössä tarvittavat tiedonlähteet ja muuta
materiaalia terveydenhuollon
eri osa-alueilta.
- Kirjastossa käydään hakemassa jotain tiettyä artikkelia tai
kirjaa sekä valmistelemassa tulevia esityksiä ja lopputöitä.
Ilahduttavaa on, että nykyisin
kirjastossa asioi aktiivisesti
myös hoitohenkilökunta. Monet heistä osallistuvat alansa
täydennyskoulutukseen,
joten
kirjaston palvelut ovat heillekin
tarpeen.

KIRJOJA JA LEHTIÄ
TARVITAAN
EDELLEEN

M
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Kirjoja ja lehtiä käytetään elektronisen aineiston apuna. Yksiköt budjetoivat itse kirjoihin ja
lehtiin tarvittavan määrärahan,
jonka puitteissa hankinnat tehdään keskitetysti kirjaston kautta. Kirja- ja lehtihankintamäärät
ovat Lea Hirvosen mukaan pysyneet vuosien saatossa suunnilleen samoina eli elektroninen aineisto ei ole syrjäyttänyt
kirjoja ja lehtiä. Tosin hintojen
nousu on Lea Hirvosen mukaan aiheuttanut sen, ettei
määriä juuri voida lisätä.
Kirjastolla on omakin budjetti. Määrärahaa joudutaan Lea
Hirvosen mukaan vuosittain
suurentamaan,
koska kaikki
kirjaston tuotteet kallistuvat jatkuvasti.
Sairaalakirjastopäivillä
tuli
esiin sairaalakirjastojen tulevaisuudenhaasteet. Yksi haasteista voi lisääntyvässä määrin
olla potilaiden tiedontarpeeseen vastaaminen. Terveydenhuollon asiakkaat etsivät yhä
aktiivisemmin tietoa omasta tai
läheistensä sairaudesta ja hoidosta. Miten tähän haasteeseen
pystytään vastaamaan?
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TIETOKANNAT
VALTAAVATALAA
Lea Hirvonen on toiminut ammattikirjaston hoitajana jo kymmenen vuotta ja sitä ennen laitoskirjaston hoitajana. Työt ovat
tänä aikana muuttuneet valtavasti.
- On siirrytty painetusta materiaalista elektroniseen. Tiedot
ovat nykyään tietokannoissa.
Tästä on se hyöty, että tiedot
ovat nähtävissä jokaisessa työpisteessä ja viitetietokannat sekä ohjelmat palvelevat kaikkia
käyttäjiä verkon kautta.
Mikkelin keskussairaalassa
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Mikkelinkeskussairaalassa-

kin tästä on ollut puhetta. HyLeaHirvonen
pitäävuosittain
järjestettäviä
Sairaalakirjastopäiviä
erittäin
tarpeellisena.
vinkäällä on asiasta hyviä kokeKirjastonhoitajattoimivat
keskussairaaloissa
yksin,jotenonmukava
tavatakollegojaja muksia, samoin Ruotsissa on
keskustellatyöhönliittyvistäkysymyksistä.
Päivillätapaamyösyliopistokirjastojen tätä kokeiltu ja kokemukset
edustajia.Yliopistokirjastot
ovatedelläkävijöitä
näissäkirjastoonliittyvissäasioissaja
ovat sielläkin olleet myönteiset.
heiltäsaapaljonhyödyllistätietoa.
Vaikea sanoa miten se meillä
toteutuu. Monissa paikoissa resurssit eivät tähän riitä, pohtii

LeaHirvonen. .

käytetään Medline- lääketieteellistä tietokantaa, CinaW- hoitotieteen tietokantaa, Linda -tietokantaa ja lisäksi on vielä oma,
talon sisäinen kirjastotietokanta. Medline on heinäkuusta
1997 lähtien ollut haettavissa
Internetin kautta maksutta koko maailmassa. Cinahl-tieto-

kanta on hoitotieteen ja hoitotyön kansainvälinen viite- ja tiivistelmätietokanta, joka sisältää
myös terveydenhuollon hallintoa ja koulutusta käsittelevää
aineistoa. Linda on yliopistokirjastojen yhteinen tietokanta.

