
Lippincott ADVISOR
Oikeat vastaukset oikeaan aikaan. 

Yksi tietolähde nopeaan ja näyttöön perustuvaan 
kliiniseen päätöksentekoon

Ainoa hoitoympäristöön suunniteltu verkkotyökalu, joka tarjoaa viimeisimmät 

näyttöön perustuvat tiedot ja antaa varmuutta kliiniseen päätöksentekoon! 

Lippincott Advisor tuo kaikki tiedot suoraan hoitopaikalle ja kattaa taudit, 

lääkkeet, diagnostiset testit, potilaiden ohjeistuksen ja kliiniset käytännöt. Se 

sisältää myös parhaat käytännöt ydintoimenpiteistä ja hoitosuunnitelmista, 

täyden kirjaston referenssitekstejä ja linkkejä tutkimuksiin ja koulutusresursseihin.

VARMA JA KATTAVA TIETOLÄHDE 

Lippincott Advisor tuo luotetut kliiniset tiedot henkilöstön ulottuville intuitiivisen 

käyttöliittymänsä kautta, mikä tehostaa arviointia ja kriittistä ajattelua. Se auttaa 

hoitotyöntekijöitä löytämään vastaukset nopeasti yhdessä potilastietojen kanssa 

ja tukee myös parempaa pääsyä kattaviin ja oikeisiin terveystietoihin.

Lippincott Advisor sisältää yli 10 500 alkuperäistä, yhdistettyä ja näyttöön 

perustuvaa artikkelia ja potilastietolehtistä.

AVULLAMME VOIT PARANTAA 

hoidon laatua 

potilastuloksia 

standardoinnin tasoa 

hoitajien itsenäisyyttä.

Taudit ja vaivat 
Oireet ja merkit 
Diagnostiset testit 
Hoidot 
Lääkkeet 
Sairaalasta saadut vaivat 
Toimenpiteet (Lippincott Procedures ‑lisenssillä)

”Lippincott Advisor asettaa standardit.”
- Kliinisen koulutuksen johtaja, Tenet Health System

Sisältää MAKSUTTOMAN 
MOBIILIRATKAISUN laitoksen 
käyttöön!

KLIININEN DIAGNOSOINTI JA HOITO

Hoitosuunnitelmat lääketieteellisille diagnooseille 
Suunnitelmat hoitotyön diagnooseille

KLIININEN DIAGNOSOINTI JA HOITO
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Muut myyntitoimistomme 
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Pääkonttorimme: 
Ovid Worldwide Headquarters 
333 7th Avenue 
New York, NY 10001 
(646) 674-6300 
(800) 343-0064 
sales@ovid.com

www.ovid.com
Lisätietoa Lippincott Advisorista saat osoitteesta

sales@ovid.com

Lexicomp- ja UpToDate-potilastietolehtiset
MedFacts-potilastietolehtiset

POTILAIDEN OHJEISTUS

Ydintoimenpiteet
Kansalliset hoitosuositukset
Haittatapahtumat

LAATU JA TURVALLISUUS

TIEDOT KÄDEN ULOTTUVILLA
Vastaukset saa nopeasti ja luotettavasti missä ja milloin tahansa. Lippincott 
Advisor on suunniteltu tarjoamaan hoitajille heidän tarvitsemansa tiedot 
välittömästi hakutoiminnon avulla.

Vastauksia ei enää tarvitse etsiä kömpelöistä hakuteoksista tai epäluotettavista 

verkkolähteistä.

NÄYTÖT KÄYTÄNTÖÖN
Vuorokauden ympäri saatavilla olevat ja näyttöön perustuvat tiedot parantavat 
standardoinnin tasoa, hoidon laatua, potilastuloksia ja hoitajien itsenäisyyttä, kun 
ne ovat nopeasti ja helposti saatavilla.

Lippincott Advisor tuo hoitotyöntekijöiden tarvitseman kliinisen 
asiantuntemuksen heidän ulottuvilleen, ja hakutoiminnolla tarvitut tiedot löytyvät 
heti. Kaikki artikkelit pohjautuvat näyttöön perustuviin referensseihin
ja niihin on mahdollista liittää lisätietoja.

LISÄÄ TIETOA SITÄ HALUAVILLE
Lisää tutkimustietoja tarjoavat integroitavat PubMed-linkit ja laitoksen omat 
kirjastot. Lippincott Advisor sisältää myös oman 30 referenssitekstin kirjastonsa, 
johon kuuluu muun muassa teos Lippincott’s Manual of Nursing Practice, Woods: 
Cardiac Nursing, and Wallach: Interpretation of Diagnostic Tests.

AINA AJAN TASALLA
Säännöllisten päivitysten ansiosta hoitajilla on käytössään viimeisimmät tiedot, 
ohjeet ja parhaat käytännöt.

RÄÄTÄLÖITÄVÄ
Räätälöitäviä muistiinpanoja tai laitoksien omia protokollia voi lisätä lääkkeisiin, 
tauteihin, hoitoihin, diagnostisiin testeihin, sairaalasta saatuihin vaivoihin, 
hoitosuunnitelmiin ja oireisiin. Kaikkiin kategorioihin on myös mahdollista lisätä 
täysin uusia vaihtoehtoja.

Laadukas ympärivuorokautinen potilashoito edellyttää ympärivuorokautista tukea 
hoitajille. Potilaiden tapaan hoitajatkin ansaitsevat vain parasta.
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