DUODECIMIN TOIMINTAA

Oletko huomannut Duodecim
lääketietokannan uutuudet?
Sano se suomeksi:
do-not-do

Uudet lääkeaineet
Nyt on mahdollisuus pysyä kartalla
uusista lääkeaineista, joille Euroopan lääkevirasto EMA on antanut
myyntiluvan vuodesta 2015 lähtien. Tiedot perustuvat virallisiin
arviointiraportteihin. EMA hyväksyy vuosittain keskimäärin 20–30
uutta lääkeainetta, joista kaikkia ei
tuoda Suomen markkinoille.
Uusia lääkeaineita voi selata
Duodecim lääketietokannan etusivulla oikeassa reunassa (Valmisteet > Uudet lääkeaineet). Hakuja voi tehdä vaikuttavan aineen
nimellä tai kauppanimellä. Myös
lääkeluokituksessa edellä mainitut
lääkeaineet ovat näkyvissä, tällöin
aineen nimen perässä on u-ikoni.

muassa melatoniini- ja glukosamiinivalmisteilla. CE-merkityistä
laitteista uusia ryhmiä ovat silmätipat ja hyaluronihappoa sisältävät
injektiot sekä katetrin sulkunesteliuokset (Taurolock, Duralock). Tuotetietoja voi tarkastella nyt myös
laajemmin vatsan ja suoliston valmisteista, kuten ripuliin, ummetukseen, närästykseen ja ilmavaivoihin
käytettävistä CE-merkityistä tuotteista, joista useat ovat aiemmin
olleet lääkkeitä.
Tietoja on nyt noin 800 tuotteesta. Niitä voi hakea kauppanimillä tai tuoteluokkien otsikoilla
(esimerkiksi glukosamiini, omega,
kalsium) sekä selata oikean reunan
palkissa.

Päivitetty Lapsi ja lääke ‑tieto‑
kanta voi auttaa pulmatilanteissa
Oululaisten pediatrien ylläpitämä,
kirjallisuudesta löytyviin tietoihin
perustuva Lapsi ja lääke ‑tietokanta voi ohjeistaa lääkkeen annoksesta lapselle silloinkin, kun virallisia annostusohjeita ei ole.

Syöpälääkeopas on
täydentynyt videoilla
Syöpälääkeosien videot liittyvät
lääkkeiden valmistamiseen sairaalassa. Ne pitävät sisällään käsien
pesun, silmätippojen valmistamisen kuiva-aineesta, solunsalpaajakonsentraattiliuoksen lisäämisen
infuusionesteen joukkoon, intratekaaliannoksen valmistamisen,
vaahtoavan aineen käsittelyn sekä
solunsalpaajavahingon siivoamisen.

Tarvitsetko tietoa
hyaluronaatti-injektiosta?
Duodecim lääketietokannan osio
Ravintolisät, CE-laitteet on täydennetty uusilla tuoteryhmillä, muun
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Käypä hoito ‑suositusten rinnalle aletaan laatia ”do-not-do”ohjeita siitä, mitä toimenpiteitä hoidon yhteydessä ei kannata tehdä.
”Älä tee" -listojen tarkoitus
on ohjata välttämään interventioita, joilla ei ole vaikuttavuutta, joiden vaikuttavuus
suhteessa riskeihin ja haittoihin on epäedullinen tai joiden
kustannusvaikuttavuus
on
huonompi kuin vaihtoehtoisten interventioiden.
Mallille etsitään kuvaavaa
suomenkielistä nimeä.
– Otamme mielellämme
ehdotuksia vastaan, kannustaa Käyvän hoidon päätoimittaja Jorma Komulainen.
Ehdota nimeä ”do-not-do”
-suosituksille:
khpalaute@duodecim.fi

Uusi Käypä hoito -suositus yhdenmukaistaa
home- ja kosteusvaurioista oireilevien hoitoa
http://bit.ly/2do7v3V
#Käypähoito #lääketiede
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