
Terveydenhuollon ammattilaiset pyrkivät antamaan potilaille parasta mahdollista 
hoitoa, joka perustuu tutkimuksista, käytännön työstä ja potilaiden kokemuksista 
saatuun näyttöön.

Auta heitä tämän tavoitteen saavuttamisessa tuomalla ulottuville maailman 
johtavan näyttöön perustuviin käytäntöihin erikoistuneen organisaation Joanna 
Briggs Instituten (JBI) resurssit – nyt Ovidissa!

JBI:n mallia pidetään terveydenhuollossa uraauurtavana: se rohkaisee 
terveydenhuollon ammattilaisia soveltamaan tehokkaasti näyttöön perustuvia 
käytäntöjä parhaan mahdollisen hoidon tarjoamiseksi potilaille.

Joanna Briggs Instituten 
resurssit nyt Ovidissa®

JBI:n näyttöön perustuvat 
käytännöt Ovidissa

Sisältö ja työkalut, jotka 
helpottavat näyttöön 
perustuvien käytäntöjen 
toimeenpanoa

Systemaattiset 
kirjallisuuskatsaukset, 
suositellut käytännöt, 
yhteenvedot jne. 

Kliinisiä käytäntöjä tukevat 
tiedot JBI:n globaaleista 
kumppanikeskuksista

Tutkimusten yhteenvedot 
helposti haettavassa, 
ymmärrettävässä ja 
jaettavassa muodossa

Resurssit, jotka on suunniteltu 
tukemaan tutkimuksen laadun 
arviointia

  JBI Database of Systematic Reviews and Implementation  
Reports, Wolters Kluwer

Näyttöön perustuvien käytäntöjen johtavan organisaation 
Joanna Briggs Instituten (JBI) ja sen kansainvälisten 
kumppanikeskusten JBI Database of Systematic Reviews and 
Implementation Reports -julkaisu sisältää systemaattisia katsauksia protokollista 
ja terveydenhuollon tutkimuksista, joissa noudatetaan maailmanlaajuista Joanna 
Briggs Instituten näyttömenetelmää.

Julkaisu sisältää JBI:n toteuttamisraportteja, joissa esitellään löydöksiä 
laadunparannushankkeista, joissa parhaat näyttöön perustuvat tiedot pyritään 
muuntamaan käytäntöön. Kokonaisvaltainen indeksointi: Embase®, Scopus®, 
Mosby’s Index® ja CINAHL®.
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Miksi JBI:n resurssit ovat Ovidissa?
Runsaaseen näyttöön perustuva sisältö ja työkalut johtavalta 
organisaatiolta – vain Ovidissa

Tutkimusten yhteenvedot helposti haettavassa, ymmärrettävässä ja 
jaettavassa muodossa

Laadukkaat resurssit, jotka on suunniteltu kiireisille ammattilaisille 
nykyisten näyttöjen nopeaa arviointia varten

Potilastulosten parantaminen laitokselle tai yhteisölle mukautettuja 
kliinisiä käytäntöjä laajentamalla

UUSI 
JULKAISU!



Resurssit erikoisaloittain:

•	 ikääntyneiden	hoito
•	 palovammojen	hoito
•	 syövän	hoito
•	 kardiovaskulaarinen	hoito
•	 krooniset	sairaudet
•	 ensiapu	ja	traumat
•	 yleislääketiede

•	 terveydenhoito	ja	arviointi	
•	 infektioiden	torjunta
•	 mielenterveys
•	 naistentaudit	ja	

synnytykset
•	 pediatria
•	 kuntoutus

•	 munuaistaudit
•	 kirurgia
•	 infektio-	ja	trooppiset	

taudit
•	 haavojen	hoito
•	 ja	paljon	muuta.

Ovid tarjoaa JBI:n näyttöön perustuvat tiedot myös seuraavilta erikoisaloilta:

Tiedot vastaanotolle:

JBI:n tietokanta sisältää ainutlaatuisen valikoiman tietoa, joka auttaa terveydenhuollon  

ammattilaisia näyttöön perustuvien käytäntöjen soveltamisessa. 

International Journal of Evidence-Based Healthcare  

•	 Yhteenvedot näytöistä: kirjallisuuskatsaukset kokoavat yhteen tiedot kansainvälisistä julkaisuista 
terveydenhuollon interventioista ja toimista

•	 Näyttöön	perustuvat suositellut käytännöt: toimenpidetietokanta, joka perustuu parhaaseen 
saatavilla olevaan näyttöön ja jossa kuvataan ja/tai suositellaan käytäntöjä erilaisilta kliinisiltä 
aihealueilta

•	 Parhaiden käytäntöjen esitteet: tietolehtiset on suunniteltu erityisesti terveydenhoidon 
ammattilaisille

•	 Systemaattiset katsaukset: kattava kokoelma kansainvälisen tutkimuskirjallisuuden 
systemaattisia katsauksia, jotka ovat koonneet koulutetut JBI-arvioijat

•	 ja	paljon	muuta.

•	 Lippincott/JBI	Synthesis	Science	in	Healthcare	-kirjasarja	(online)

Saatavana myös: 

JBI:n näyttöön perustuvat käytännöt Ovidissa

JBI_Content-0816

www.ovid.com

Muut myyntitoimistomme 
sijaitsevat seuraavissa kaupungeissa 
ja maissa:

Alphen aan den Rijn, Alankomaat

Berliini, Saksa

Bologna, Italia

Dubai,	Yhdistyneet	arabiemiirikunnat

Hongkong

Ilsan, Etelä-Korea

Kuala Lumpur, Malesia

Lontoo,	Yhdistynyt	kuningaskunta	

Madrid, Espanja

Mumbai, Intia

New Delhi, Intia

Norwood,	Massachusetts,	Yhdysvallat

Pariisi, Ranska

Peking, Kiina

Riad, Saudi-Arabia

Sandy,	Utah,	Yhdysvallat

Sydney, Australia

Tokio, Japani

Tukholma, Ruotsi

Varsova, Puola

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

www.ovid.com Lisätietoa JBI:n resursseista saat ottamalla yhteyttä Ovidin 
edustajaan tai osoitteeseen sales@ovid.com.
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Wolters Kluwer on Joanna Briggs Instituten ylpeä yhteistyökumppani.  
JBI on itsenäinen ja voittoa tavoittelematon tieteellinen organisaatio.


