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Tietoa kaikille terveysalan asiantuntijoille

Hoitotyön tuki Tietokannat E-kirjat Lehdet E-lehdet

Opettajat ja
kouluttajatTutkijatJohto

Muu
terveydenhuoltoSairaanhoitajatLääkärit

Tarvittavassa muodossa
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EBSCO Health - näyttöön perustuva toimitusprosessi

Parhaan, soveltuvan näytön systemaattinen kartoittaminen

Parhaan näytön systemaattinen valitseminen

Valitun näytön systemaattinen arviointi (kriittinen tarkastelu)

Löydetyn tiedon ja näytön laadun objektiivinen raportointi

Useiden näyttöraporttien syntetisointi

Johtopäätösten ja suositusten tekeminen

Johtopäätösten päivittäminen, kun uutta soveltuvaa, parasta
mahdollista näyttöä saadaan
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Dynamic Health
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EBSCO Health - sairaanhoidon tietoaineistot

Käytäntöön
sovellettavaa tietoa,

tietotaidon kehittämistä

Lehtiartikkelit,
tutkimuskirjallisuus

Helposti
hahmotettavaa tietoa
näyttöön perustuvina

tiivistelminä
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Sairaanhoidon taidot Kulttuurikompetenssi

Potilasohjaus
Ravitsemusterapia
Työterapia
Fysioterapia
Hengitysterapia
Sosiaaltyö
Puheterapia

Aihealueita
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Tiedon
käyttötarkoitus ja
tärkeät huomiot.

Tiedon
käyttötarkoitus ja
tärkeät huomiot.
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Alakohdasta toiseen
navigointia onnistuu
vasemman laidan
sisällysluettelon

avulla.

Alakohdasta toiseen
navigointia onnistuu
vasemman laidan
sisällysluettelon

avulla.

“Nursing Considerations”
antaa taustatietoa.

“Nursing Considerations”
antaa taustatietoa.
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EBSCO Healthin erikoisalaa
ovat näyttöön perustuva hoito

ja tutkimuskirjallisuuden
helppo löytäminen.

EBSCO Healthin erikoisalaa
ovat näyttöön perustuva hoito

ja tutkimuskirjallisuuden
helppo löytäminen.
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Osiot voi laajentaa tai
pienentää

Osiot voi laajentaa tai
pienentää
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“Procedure Steps” -osio
sisältää ohjeistuksia

askel askeleelta.

“Procedure Steps” -osio
sisältää ohjeistuksia

askel askeleelta.
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“Checklist” välilehdeltä löytyy
tarkistuslista mm. alaisen tai

opiskelijan taitojen
arvioimiseen...

“Checklist” välilehdeltä löytyy
tarkistuslista mm. alaisen tai

opiskelijan taitojen
arvioimiseen...
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...tai
muistettavat

kohdat
toimenpidettä

tai potilaan
kohtaamista

varten.

...tai
muistettavat

kohdat
toimenpidettä

tai potilaan
kohtaamista

varten.
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Tiedon muokattavuus oman organisaation tarpeisiin

• Aineistoa voidaan muokata omiin tarpeisiin
−piilottamalla sisältöä, joka ei ole tarpeellista tai soveltuvaa.
− lisäämällä muistiinpanoja.
− lisäämällä omia ohjeita.
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“Hide Content” –napista
admin voi piilottaa osioita,
jotka eivät ole tarpeellisia

oman organisaation
käyttäjille.

“Hide Content” –napista
admin voi piilottaa osioita,
jotka eivät ole tarpeellisia

oman organisaation
käyttäjille.
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The content is currently hidden from Springfield Hospital users

Admin näkee aina,
mitkä osiot on

piilotettu.

Admin näkee aina,
mitkä osiot on

piilotettu.
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Kaikki piilotetut
aiheet löytyvät

yhdestä paikasta.

Kaikki piilotetut
aiheet löytyvät

yhdestä paikasta.

Springfield Hospital
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Organisaatiokohtaisia
muistiinpanoja voidaan
lisätä mihin tahansa.

Organisaatiokohtaisia
muistiinpanoja voidaan
lisätä mihin tahansa.

Westside
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Kaikki oman organisaation
käyttäjät näkevät lisätyn

muistiinpanon.

Kaikki oman organisaation
käyttäjät näkevät lisätyn

muistiinpanon.

Westside
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WESTSIDE HOSPITAL

Westside

Admin voi myös
lisätä omia osioita!

Admin voi myös
lisätä omia osioita!
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Täyttämällä nämä kentät
voidaan luoda paikallinen

ohjeistus “Workplace Skill”.

Täyttämällä nämä kentät
voidaan luoda paikallinen

ohjeistus “Workplace Skill”.

Westside
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“Save & Publish” tallentaa
tietueen kaikkien oman
organisaation käyttäjien

nähtäväksi ja löytyy myös
haussa.

“Save & Publish” tallentaa
tietueen kaikkien oman
organisaation käyttäjien

nähtäväksi ja löytyy myös
haussa.
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WESTSIDE HOSPITAL

Westside

Kaikki paikalliset ohjeistukset
löytyvät yhdestä paikasta

otsikon “Workplace
Skills” alta, jossa admin voi

lisätä ja poistaa niitä.

Kaikki paikalliset ohjeistukset
löytyvät yhdestä paikasta

otsikon “Workplace
Skills” alta, jossa admin voi

lisätä ja poistaa niitä.
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Videot ja kuvat

• Tuhansia videoita ja kuvia
• 3D- ja 2D-animaatioita
• Tekstitettyjä videoita
• Piirroksia ja valokuvia
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Tukea visuaaliselle
oppijalle.

Tukea visuaaliselle
oppijalle.
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Evidence-based training and support for nurses and
allied health professionals

Enhanced search
functionality improves

accuracy by better
understanding the

users’ intention

Enhanced search
functionality improves

accuracy by better
understanding the

users’ intention
“Älykäs” hakusanan
ehdotus auttaa haun

tekemisessä

“Älykäs” hakusanan
ehdotus auttaa haun

tekemisessä
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Integrointi

• Voidaan integroida potilastietojärjestelmään
• Voidaan integroida oppimisalustoille
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Mobiilikäyttö

• Skaalautuu mobiililaitteille
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Evidence-based training and support for nurses and
allied health professionals
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Med vänliga hälsningar| Med vennlig hilsen| Med venlig hilsen| Ystävällisin terveisin

Bestu kveðjur| Parimate soovidega| Inussiarnersumik Inuulluaqqusillunga

Chris Holmkvist, Account Executive
Tel: +44 (0)208 447 4114| Email: cholmkvist@ebsco.com

Veera Mujunen, Regional Sales Manager
Tel:: +358 40 754 7503 | Email: vmujunen@ebsco.com

Muharrem Yilmaz, Implementation Manager
Tel: + 47 406 58 082 | Email: myilmaz@ebsco.com

Pohjoismaiden EBSCO Health –tiimi:
Ert Nordiska EBSCO Health Team:
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