Kansalaisen Terveyskirjasto:
tieteelliseen näyttöön perustuva tieto jokamiehen käytettävissä
Terveyskirjaston tarkoituksena on tuoda riippumatonta, luotettavaa ja ajantasaista
terveyttä ja sairauksia koskevaa tietoa selkeällä suomen kielellä jokaisen kansalaisen
ulottuville. Palvelu tarjotaan kansalaisille pääasiassa kuntien ja sairaanhoitopiirien
omien palvelusivustojen kautta.

Terveystieto on Internetin haetuinta tietoa
Suuri yleisö joutuu tällä hetkellä turvautumaan hyvin hajanaisiin ja tasollisesti kirjaviin
tietolähteisiin. Hakukoneet (mm. Google) ovat suosituimmat terveystiedon hakulähteet ja
niistä sekä muista lähteistä luotettavan ja ajantasaisen tiedon suodattaminen on maallikolle
usein lähes mahdotonta.
Yhtenäiselle, luotettavalle ja kansantajuiselle riippumattomalle kansalliselle palvelulle on
selkeä tarve, joka on tiedostettu valtionhallinnossa, sairaanhoitopiireissä ja kuntatasolla.
Kattavien, ajantasaisten ja luotettavien sisältöjen tuottaminen vaatii aikaa ja resursseja ja on
luonteeltaan jatkuvaa ja pitkäjänteistä toimintaa.
Duodecimin tuottama materiaali nyt jokamiehen käyttöön
Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on tuottanut laadukasta lääktetieteellistä tietoa
lääkäreille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille vuodesta 1881 lähtien. Kustannustoiminta on keskitetty kokonaisuudessaan Kustannus Oy Duodecimille, Lääkäriseuran omalle
kustantamolle. Duodecimin kirjoittajina toimii noin 2 500 lääketieteellistä huippuasiantuntijaa
ja yhteistyökumppaneina ovat maamme johtavat sisällöntuottajat kuten KTL, Stakes, SPR,
Lääketietokeskus, Myrkytystietokeskus, Suomen Apteekkariliitto jne. Duodecimin tuottamasta
terveydenhuollon ammattilaisille suunnatusta www.terveysportti.fi palvelusta avataan vuonna
2006 yli 20 miljoonaa artikkelia.
Edellä mainittujen toimijoiden kanssa kypsyi ajatus Duodecimin tuottaman terveystiedon
saattamiseksi myös suuren yleisön ulottuville. Potilaiden hakiessa omatoimisesti yhä
enemmän tietoa sairauksistaan, hoitosuhteen kannalta on tärkeää, että tieto perustuu
samaan lähteeseen. Näin syntyi kansalaisille suunnattu Terveyskirjasto-palvelu, joka voidaan
integroida alueellisiin ja kansallisiin tietojärjestelmiin. Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi
hankkeen koekäyttöön Kansallisen Terveysprojektin hankemäärärahaa vuosiksi 2005–2006.
Hankkeessa ovat mukana Duodecimin lisäksi KTL, Kuntaliitto ja maamme kaikki
sairaanhoitopiirit.
Koekäyttö on alkanut
Terveyskirjaston koekäyttö on alkanut lähes kaikissa sairaanhoitopiireissä ja mukaan liittyy
jatkuvasti uusia kuntia. Terveyskirjasto on otettu erittäin hyvin vastaan – artikkeleita avataan
kuukausittain yli 500 000. Ne kunnat ja piirit, jotka ovat jo liittäneet Terveyskirjaston osaksi
kotisivujaan ovat alkaneet myös markkinoida sitä asukkaillensa. Esimerkiksi Espoon kaupunki

on teettänyt palvelusta julistemateriaalia ja mukaan jaettavia esitekortteja saadakseen
kuntalaisensa saman terveystiedon pariin, joita sen lääkäritkin käyttävät hoitoja
määrätessään.
Terveyskirjasto kuntien ja piirien kotisivuille
Terveyskirjasto tarjotaan kansalaisille pääasiassa kuntien ja sairaanhoitopiirien omien
palvelusivustojen kautta. Terveyskirjaston myötä sairaanhoitopiireillä ja kunnilla on
kustannustehokas tapa hankkia luotettavia sisältöjä osaksi omia kotisivujaan ja
tietojärjestelmiään. Näin vältetään päällekkäinen työ lääketieteellisen perustietämyksen
tuottamiseksi maamme eri kunnissa ja sairaanhoitopiireissä. Keskitetty sisällöntuotanto
mahdollistaa parhaiden asiantuntijoiden käyttämisen sekä investoimisen jatkuvaan
päivitykseen, sisällön strukturointiin ja luettavuuden kehittämiseen.
Lisätietoa asiasta: hannu.helisalo@duodecim.fi tai 09-61885 430 ja www.terveyskirjasto.fi .
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