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DynaMed Plus
– uusi kansainvälinen tietokanta täydentää
Terveysportin tarjontaa

Vuonna 1995 julkaistun DynaMedtietokannan (the Dynamic Medical
Information System) päämääränä
on toimia hyödyllisimpänä päivittäisessä työssä käytettävänä tiedonlähteenä
terveydenhuollon
ammattilaisille.
Maailmassa, jossa oppikirjat ja
hoitosuositukset eivät pysy näytön
tuottamisen vauhdissa, DynaMed
tuottaa pätevää kliinistä tietoa
seuraamalla systemaattisesti kirjallisuutta (1, 2). DynaMedin käyttämässä kirjallisuuden seurannassa
on seitsemän vaihetta (3): näytön
löytäminen systemaattisella kir-

jallisuusseurannalla,
hyvätasoisimman näytön valinta, kriittinen
arviointi, näytön puolueeton raportointi, tiedon synteesi kliinistä
käyttöä varten, päätelmien teko ja
tiedon jatkuva päivittäminen. Seurattavien lähteiden joukossa on yli
500 lehteä, joista etsitään systemoidut katsaukset ja satunnaistetut tutkimukset, ja yli 120 hoitosuosituksia tekevää organisaatiota
(4). Näiden perusteella DynaMediin laaditaan katsauksia ja niihin
luetelmatyyppisiä tiivistelmiä nopeaa kliinistä käyttöä varten. Satunnaistetussa tutkimuksessa on
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osoitettu, että DynaMed pystyy
vastaamaan useimpiin perusterveydenhuollossa esitettyihin kliinisiin kysymyksiin (5). DynaMedin
ajantasaisuus ja luotettavuus on
osoitettu useissa riippumattomissa
tutkimuksissa (6, 7, 8, 9, 10, 11).
DynaMed Plus vastaa maailmanlaajuisesti kliinisten erikoisalojen
tiedontarpeeseen. DynaMed Plus
‑tietokantaan kuuluu muissa maissa tuotettua sisältöä. Tietokanta
tarjoaa systemaattisesti tuotettuja
suosituksia ja nopeuttaa kiireisten
kliinikoiden työtä. Seitsenvaiheisen
kirjallisuudenseurantamenetelmän
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rinnalle on tullut yhdeksänvaiheinen sisällöntuotantomenetelmä,
jossa värvätään kliinikkoasiantuntijat, määritellään sisältörunko,
tehdään tiedonhaut, arvioidaan
sisällön laatua ja käytettävyyttä
usealla arviointikierroksella sekä
tuotetaan artikkelien alkuun tiivis
suositusosa kansainvälisiä menetelmästandardeja soveltaen. Suositusosan laatimismenetelmä on
läpinäkyvä, millä varmistetaan se,
että suositukset perustuvat parhaaseen näyttöön ja kliiniseen
asiantuntemukseen sekä se, että

päätöksenteossa otetaan huo
mioon potilaiden arvot ja valinnat.
Suositukset esitetään tiiviissä ja
soveltamiskelpoisessa muodossa,
ja niistä pääsee helposti taustalla
oleviin alkuperäislähteisiin.
Yli 4 500 kliinisen artikkelin lisäksi DynaMed Plus sisältää yli 2 000
artikkelia lääkkeistä ja yli 600 artikkelia laboratoriotutkimuksista
Micromedexin Clinical Knowledge
Suite ‑kokoelmasta sekä yli 100 ensihoito-ohjetta.
DynaMed Plus ‑tietokannan hakutoiminnot hyödyntävät 670 000
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toa, jonka avulla hakusanat yhdistetään sisältöä kuvaaviin käsitteisiin. Hakuosumiksi tulee artikkeleiden pääotsikoiden lisäksi niiden
sisältämien kappaleiden otsikoita,
joihin käyttäjä pääsee suoraan osumalistasta. Erillisiksi hakuosumiksi tulee lisäksi noin 5 000 kuvaa ja
500 laskuria. Haun tekemisestä
vastauksen löytymiseen kuluva

DynaMed Plus
sisältää linkit
17 000 hoitosuositukseen.
aika on lyhyempi kuin tavanomaisia haku- ja selaustoimintoja käyttävissä tietokannoissa.
Tietokannan käyttäjät ovat toivoneet, että siitä löytyisi linkit kansallisiin hoitosuosituksiin riippumatta siitä, millaisin menetelmin
nämä suositukset on laadittu. DynaMed Plus sisältää linkit tai viitteet yli 17 000 hoitosuositukseen,
jotka on järjestetty ensisijaisesti
aiheen ja toissijaisesti maan tai
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alueen mukaan. Laadukkaimmat ja
arvostetuimmat hoitosuositukset
on tiivistetty osaksi DynaMed Plus
‑tietokannan artikkeleita ja arvioitu kriittisesti yhdessä tuoreimman
näytön kanssa, joka ei vielä ole ehtinyt osaksi hoitosuosituksia. DynaMed Plus sisältää näin tiivistelmänäkymän maailmanlaajuisesti
tuotettuun parhaaseen näyttöön ja
suosituksiin.
DynaMed Plus ‑tietokannan
arvoa lisää yhteistyö muiden organisaatioiden kanssa. Kanadan
lääkäriliitto tarjoaa DynaMedin
jäsenilleen ja on tuottanut kaikki
Choosing Wisely Canadan (www.
choosingwisely.org)
suositukset
sen osaksi. Myös Yhdysvaltain ja
Australian Choosing Wisely ‑suositukset ovat mukana. Yhdysvaltain
sisätautilääkäreiden yhdistys tar
joaa DynaMed Plus ‑tietokannan
jäsenilleen ja tuottaa siihen sisältöä sisätautien alalta.
Suomessa DynaMed Plus on liitetty osaksi Terveysporttia lokakuusta 2015 lähtien. Se täydentää
Terveysportin sisältöä erityisesti
sairaalassa työskentelevien lääkäreiden tarpeisiin. DynaMedin myö-

tä tuoreimmat tutkimustulokset
löytyvät aiheittain järjestettyinä,
arvioituina ja tiivistettyinä, ja kaikkien erikoisalojen hoitosuositukset
eri maista on helppo löytää. Haku
DynaMed Plus ‑tietokannasta tulee
osaksi Lääkärin tietokantoja niin,
että suomeksi kirjoitettu hakusana
käännetään automaattisesti englanniksi DynaMedia varten. Lääkärin käsikirjan näkymäuudistuksen
myötä sen artikkelit sisältävät suorat linkit samaa aihetta käsitteleviin DynaMed Plus ‑artikkeleihin.
Lääkärin käsikirjan artikkeleiden sisältä tehdään täsmälinkkejä DynaMedin artikkeleiden sisälle. DynaMedin sisältöä tullaan tarjoamaan
käyttäjille Terveysportin ohella
myös potilaskohtaisesti räätälöity-

nä Duodecimin EBMeDS-päätöksentuen kautta.
Kustannus Oy Duodecimin ja
DynaMedia kustantavan EBSCO
Healthin yhteistyö ulottuu Suomen ulkopuolelle. Ensimmäinen
yhteinen tuote on Lääkärin käsikirjan saksankielisen version ja
englanninkielisen DynaMed Plus
‑tietokannan yhdistelmä, jossa sisältöjen yhdistäminen toteutetaan
samalla tavalla kuin Terveysportissa. EBSCO markkinoi ja myy sitä
saksankielisissä maissa. EBMeDSpäätöksentuesta
suunnitellaan
uutta tapaa liittää DynaMed Plus
‑tietokannan sisältöä sähköisen
potilaskertomuksen
yhteyteen
kaikissa maissa, joissa EBMeDS on
käytössä. Duodecim on EBSCO:lle

hyvä kumppani Lääkärin käsikirjan useiden käännösversioiden ja
EBMeDS-päätöksentukipalvelun
ansiosta, kun molempien sisällöntuotantomenetelmällä on laatuleimana Englannin NICE:n akkreditointi (12). ■
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