
18  Kustannus Oy Duodecim  Kevät 2016



19

KIRJA- 
UUTUUDeT
Kustannus Oy Duodecimin julkaisemat erikoisalojen laajat
perusteokset ja käytännön työn tueksi suunnatut oppaat
tarjoavat ajantasaista ja luotettavaa lääketieteellistä
tietoa. Yleiset tietokirjamme on suunnattu omasta
ja läheistensä terveydestä ja hyvinvoinnista
kiinnostuneille lukijoille.



Kirjan päätoimittaja on ylilääkäri, lastenpsykiatrian 
professori (Itä-Suomen yliopisto) Kirsti Kumpulainen.
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Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria 

Kirjauutuudet

Lastenpsykiatria ja 
nuorisopsykiatria
Kirsti Kumpulainen, Eeva Aronen, 
Hanna Ebeling, Eila Laukkanen, 
Mauri Marttunen, Kaija Puura, Andre 
Sourander

Nykyisen tutkimustiedon perusteella 
lasten ja nuorten mielenterveyden häi-
riöiden ennaltaehkäisy on mahdollista 
ja myös taloudellisesti kannattavaa. 
Uudessa Lastenpsykiatria ja nuoriso-
psykiatria -oppikirjassa käsitellään 
lasten ja nuorten tavallisimmat mie-
lenterveyden häiriöt, niiden tunnetut 
etiologiset tekijät ja hoidossa yleisim-
min käytettävät menetelmät sekä myös 
lasten ja nuorten mielenterveyteen ja 
sen hoitoon liittyviä lastenpsykiatrian 
ja nuorisopsykiatrian erityiskysymyksiä 

ILMESTYY 3/2016
1. painos 2016, sid., n. 600 s.
ISBN 978-951-656-461-9
KL 59.56
Sh. 115 €
D-jäsen 86,25 €
D-opiskelija 69 €

Ymmärrys perintötekijöiden, 
inhimillisen vuorovaikutuksen 
ja elämäntapahtumien välisten 
vastavuoroisten yhteyksien 
vaikutuksista aivojen kehityk-
seen ja mielen rakentumiseen 
on avannut uusia näkökulmia 
lasten ja nuorten mielenter-
veyden häiriöihin ja niiden 
hoitoon. elämän varhaisvaihei-
den merkitys sekä psyykkiselle 
että somaattiselle terveydelle 
ja varhaisen tuen ja hoidon 
tärkeys tunnistetaan yleisesti. 
Kielteiset asenteet mielenter-
veyden ongelmia kohtaan ovat 
myös lieventyneet, ja etenkin 
nuoremmat ikäluokat ymmär-
tävät psyykkisten seikkojen ja 
mielenterveyden merkityksen. 

Teksti / Kirsti Kumpulainen
Kuva / Pentti Vänskä

ja lainsäädäntöä. Sekä lastenpsykiat-
rian että nuorisopsykiatrian asiantun-
temus yhdistyvät kirjassa molempia 
erikoisaloja edustavina kirjoittajapa-
reina ja -ryhminä.

Kirjan kohderyhmänä ovat erityisesti 
lääketieteen ja sen lähialojen opiske-
lijat, erikoistuvat lääkärit sekä lasten 
ja nuorten kanssa työskentelevät muut 
ammattilaiset. Teoksesta on hyötyä 
myös terveydenhuollon, sosiaalihuol-
lon, päivähoidon, koulutoimen ja nuo-
risotoimen parissa työskenteleville.

nuorten mielenterveyden häi- 
riöihin liittyvät ominaispiir-
teet ja huomioida ne lapsia ja 
nuoria kohdatessaan. Lieviä 
häiriöitä pitää hoitaa jo perus-
terveydenhuollossa etsien 
ratkaisuja ja toimintamalleja 
yhdessä lapsen tai nuoren ja  
hänen vanhempiensa sekä 
muiden lähiaikuisten kanssa. 
Perustasolla tulee entistä enem-
män hyödyntää myös saatavilla 
olevaa moniammatillista osaa-
mista. Vanhemman sairastuessa 
psyykkisesti myös perheen 
lapset ja nuoret pitää erityisesti 
ottaa huomioon. Mitä aiemmin 
tukevat, hoitavat ja kuntouttavat 
toimet aloitetaan, sitä parem-
piin tuloksiin päästään. 

Samanaikaisesti lasten ja 
nuorten mielenterveyden 
häiriöiden hoitoonohjaus on 
lisääntynyt. Nuoret itse hakeu-
tuvat entistä useammin mie-
lenterveyspalveluihin, ja myös 
vanhempien oma-aloitteinen 
halukkuus hakea apua lapsel-
leen on lisääntynyt.

Lapsen ja nuoren mielenter-
veyden häiriön hoitaminen eh-
käisee aikuisiän mielentervey-
den häiriöitä. Tietoa kehitykseen 
myönteisesti vaikuttavista 
tekijöistä ja ongelmakohdista 
on tärkeä levittää sekä suurelle 
yleisölle että eritoten eri alojen 
ammattilaisille. Jokaisen tervey-
denhuollon ammattilaisen tulee 
tunnistaa tavallisimpiin lasten ja 



Kirjoittaja Heli Nurmi on psykologi ja psykoterapeutti, joka on  
ohjannut työuupuneiden kuntoutuskursseja vuodesta 2009 lähtien.  
Hän työskentelee Härmän Kuntokeskuksessa.
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Teksti / Heli Nurmi
Kuva / Studio Petteri Kitti

Työuupumuksen itsehoito tukee jaksamista 

Työuupumuksen 
itsehoito
Kuinka kierrän karikot
Heli Nurmi

Työuupumuksen itsehoito – Kuinka 
kierrän karikot tarjoaa nykypäivän 
kiristyneessä työtahdissa psykologisen 
työkalupakin työssä jaksamisen tueksi. 
Tavoitteena on auttaa toipumaan 
työuupumuksesta ja ennaltaehkäistä 
uupumuksen uusiutumista itsehoidon 
avulla. Pohdinnan kautta on pyrkimyk-
senä siirtyä tarkoituksenmukaiseen 
toimintaan, joka palvelee entistä 
paremmin hyvinvointia. 

Lähestymistapa on eri suuntauksia 
yhdistelevä. Menetelmissä painottu-
vat kognitiivinen ja käyttäytymiseen 
vaikuttava ote sekä ratkaisukeskeinen 

ILMESTYY 3/2016
1. painos 2016, nid., n. 250 s.
ISBN 978-951-656-533-3
KL 59.563, 36.13
Sh. 36 €
D-jäsen 36 €
D-opiskelija 36 €

Työelämässä on kiire lisäänty-
nyt ja työuria pitäisi pidentää. 
Työuupumus on melko yleinen 
ilmiö nykypäivänä, ja työuu-
pumuksen taustatekijöinä ovat 
usein sekä työhön että yksilöön 
liittyvät tekijät. Riski uupu-
mukseen on suuri silloin, kun 
työssä on liikaa kuormitusta ja 
yksilön selviytymiskeinot sekä 
stressinhallinta on riittämätöntä 
tilanteen tasapainottamiseksi.

Heli Nurmen kirjassa Työuu-
pumuksen itsehoito – Kuinka 
kierrän karikot keskitytään 
pitkälti työuupumuksesta toipu-
misen psykologiseen puoleen: 
miten voisi itse ajatella tai 
toimia toisin, jotta työuupumus 
hellittäisi, olo helpottuisi ja 
kokonaisvaltainen jaksaminen 
parantuisi. Myös hyvinvoinnin 
psykologisia esteitä käsitellään.

lähestymistapa. esimerkkien kautta 
tuodaan esiin tyypillisiä työuupumuk-
seen liittyviä ilmiöitä, yleisiä ajattelu- 
ja toimintamalleja sekä toipumiseen 
liittyviä ajatuksia. 

Työuupumuksen itsehoito on 
suunnattu niille työntekijöille, jotka 
haluavat välttää työuupumuksen, 
jaksamisen äärirajoilla meneville 
työntekijöille, työuupuneille sekä 
jäsennykseksi alan ammattilaisille, 
jotka tukevat asiakkaidensa työssä 
jaksamista. 

työuupuneiden kuntoutukseen. 
Kuntoutuksessa taas painotetaan 
itsehoitoon ohjaamista. Tämä 
kirja keskittyy työuupumuk-
sen psykologiseen puoleen ja 
siihen, miten ihminen itse voi 
vaikuttaa omaan hyvinvoin-
tiinsa. Itsehoito ei ole kaikissa 
tilanteissa riittävä ratkaisu 
työuupumuksesta toipumiseksi, 
mutta tämän kirjan tavoittee-
na on tukea itseymmärryksen 
vahvistumista ja työuupumuk-
sesta toipumista omakohtaisen 
pohdinnan avulla. Työelämän 
paineiden ja kiireen keskellä 
tärkeää on pitää tärkeimmästä 
työkalusta eli omasta työkyvys-
tään hyvää huolta.

– Kuntoutuspsykologin työssä 
työuupuneiden kurssien vetäjä-
nä olen voinut tukea uupuneen 
ihmisen hyvinvointia, ohjata 
häntä itsehoitoon ja auttaa 
pohtimaan omia ajattelu- ja toi-
mintamallejaan. Näin työuupu-
mus ilmiönä ja siitä toipumisen 
prosessi on tullut vuosien koke-
muksen myötä tutuksi. Työuu-
pumuksesta toipumiseen liittyy 
usein hyvinvointia tukevia ajat-
telu- ja toimintamallimuutoksia, 
joita olen kuntoutujien kanssa 
yhdessä voinut kuntoutuksessa 
edelleen vahvistaa, Heli Nurmi 
kertoo.

Pitkästä kokemuksesta ja kou-
luttautumisesta syntyi malli, jota 
Nurmi käyttää omassa työssään.

– Kouluttauduin kognitiivi-
seksi psykoterapeutiksi saa-
dakseni toimivia menetelmiä 

Kirjauutuudet



Kirjan päätoimittaja Minna 
Stolt on terveystieteiden 
tohtori, jalkaterapeutti (AMK). 
Hän työskentelee yliopisto-
opettajana Turun yliopiston 
hoitotieteen laitoksella. 
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Teksti / Kirsi Haikarainen
Kuva / Studio Petteri Kitti

– Jalkaterveyttä ja jalkavaivoja 
hoitavien ammattilaisten peruskou-
lutus vaihtelee paljon ja hoitoyh-
teistyö eri ammattiryhmien välillä 
on tärkeää, siksi on suuri tarve alan 
suomenkieliselle käytännön työtä 
tukevalle moniammatilliselle perus-
teokselle, toteaa Jalkaterveys-kirjan 
päätoimittaja Minna Stolt.

– Terveydenhuollossa ihminen 
pilkkoutuu osiin, joista osa nimeltä 
jalat ei tunnu kuuluvan kenelle-
kään. Taustalla saattaa olla myös 
tiedonpuute siitä, miten jalkoja 
tulisi hoitaa tai kenen puoleen 
kääntyä, jos tunnistaa potilaan 
jaloissa jalkavaivoja. Alan uusim-
paan tutkimustietoon perustuvan 
teoksen avulla lisätään paitsi alalla 
toimivien tietämystä ja osaamista 
myös kiinnostusta jalkaterveyteen, 
jalkavaivojen hoitoon ja hoidon 
kehittämiseen. 

– Jalkaterveyden tärkeyden 
huomaa usein vasta silloin, kun 
jalkoihin sattuu tai niissä on jokin 
päivittäisiä toimia haittaava vaiva. 
Jalkavaivat, esimerkiksi kovettumat, 
vaivaisenluu ja toiminnalliset vai-
vat, aiheuttavat kipuja, heikentävät 
toimintakykyä ja elämänlaatua. 

– Jalkavaivoja on kaiken ikäisillä, 
mutta eniten ikääntyneillä. Terveys-
alan ammattilaisten tulee kiinnittää 
huomiota erityisesti ikääntyneiden 
jalkoihin, koska monet ikääntyneis-
tä eivät kykene enää itse huolehti-
maan omista jaloistaan tai he eivät 
tiedä, miten jalkoja tulisi hoitaa.

– Maastamme puuttuu kokonaan 
jalkavaivoja ennaltaehkäisevät pal-
velut ja käytänteet. Jalkaterveyteen 
pätee sama periaate kuin suun-
terveyden hoitoon, päivittäinen  
ja säännöllinen omahoito oikein  
toteutettuna ylläpitää jalkaterveyt-
tä. Jokainen on itse vastuussa 
omista jaloistaan ja niiden hoito  
on aloitettava tänään. 

ILMESTYY 4/2016
1. painos 2016, sid., n. 450 s.
ISBN 978-951-656-506-7
KL 59.52
Sh. 79 €
D-jäsen 59,25 €
D-opiskelija 47,40 €

Jalkaterveys
Minna Stolt, Anne Flink, Riitta Saarikoski, Otso Virrantaus, Petri  
Väyrynen (toim.)

Jalkaterveys sisältää ohjeet jalkavaivojen 
tunnistamisesta ja tutkimisesta, hoitamises-
ta, kuntoutuksesta ja potilaiden ohjaukses-
ta. Kirja auttaa ymmärtämään alaraajojen 
anatomiaa, biomekaniikkaa sekä rakenteel-
lisia ja toiminnallisia ongelmia. Perustiedot 
luovat pohjan jalkaterveyden ja -vaivojen 
moniammatilliselle hoidolle ja hoidon  
ohjaukselle.

Lähes kaikilla on jalkavaivoja jossakin 
elämänvaiheessa ja yleensä vaivat lisään-
tyvät ikääntymisen myötä. Monissa pitkä-
aikaissairauksissa, kuten nivelreumassa ja 
diabeteksessa, jalkojen hyvällä hoidolla on 
tärkeä merkitys.

Kirjauutuudet
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Käytännön 
lastenkardiologiaa
Tiina Ojala, Juha-Matti Happonen, 
Eero Jokinen, Jaana Pihkala (toim.)

Käytännön lastenkardiologia -kirja 
on lastenlääkäreille tarkoitettu 
lastenkardiologian kliiniset pe-
rusasiat käsittävä teos. Se tiivistää 
lastenkardiologian viimeisimmän 
tutkimustiedon helposti saatavaan 
muotoon. Kirja on aihealueiltaan 
jaettu neljään osaan: Alussa käsi-
tellään verenkiertoelimistön tutki-
muksia lapsuusiällä. Tutkimuksia 
seuraavissa osissa tarkastellaan 
synnynnäisiä rakenteellisia sydän-
vikoja ja muita sydänsairauksia. 
Viimeinen osa perehdyttää luki-
jansa synnynnäisten sydänvikojen 
hoitoon ja seurantaan.

ILMESTYY 5/2016
1. painos 2016, nid., n. 300 s.
ISBN 978-951-656-505-0
KL 59.534
Sh. 79 €
D-jäsen 59,25 €
D-opiskelija 47,40 €

Kardiologia
Juhani Airaksinen, Katriina Aalto-
Setälä, Juha Hartikainen, Heikki 
Huikuri, Mika Laine, Jyri Lommi,  
Pekka Raatikainen ja Antti Saraste 
(toim.)

Teoksessa käsitellään mm. 
sydämen ja verenkiertoelimistön 
metaboliaa, fysiologiaa, potilaan 
tutkimista, sydämen kuvantamista 
sekä sairauksien epidemiologiaa, 
diagnostiikkaa ja hoitoa. Paino-
pisteinä ovat sepelvaltimotauti, 
sydäninfarkti, läppäviat sekä 
rytmihäiriöt. Kirjan rakenne ja 
ulkoasu ovat uudistuneet. Kirja on 
suunnattu lääketieteen opiskeli-
joille ja niille terveydenhuollon 
ammattilaisille, joiden työhön 
sisältyy sydänsairauksien diagnos-
tiikkaa, hoitoa tai seurantaa. Kirja 
soveltuu myös lääketieteen jatko-
opintoihin. 

ILMESTYY 5/2016
3., uud. painos 2016, sid., n. 1200 s.
ISBN 978-951-656-441-1
KL 59.534
Sh. 162 €
D-jäsen 121,50 €
D-opiskelija 97,20 €

Lastentaudit
Jukka Rajantie, Markku Heikinheimo, 
Marjo Renko (toim.)

Lastentaudit-kirjan viides uudis-
tettu painos käsittelee terveen 
lapsen kasvua ja kehitystä sekä 
lasten tavallisimpia sairauksia 
ja niiden hoitoa. Kirjan sisältö 
on jaettu entistä selkeämmin 
kolmeen osaan: Terve lapsi, Sairas 
lapsi ja Sairaudet ja erotusdiag-
nostiikka. Uusia lukuja ovat Lii-
kunnan merkitys lasten terveyteen 
ja Reumataudit. Myös Infektio-
sairaudet-luku on uudistettu. Kirja 
on tarkoitettu lapsia hoitaville 
terveydenhuollon ammattilaisille 
ja alan opiskelijoille. Kirja sisältää 
myös hyödyllistä tietoa lasten 
vanhemmille.

ILMESTYY 3/2016
5., uud. painos 2016, sid., n. 650 s.
ISBN 978-951-656-514-2
KL 59.6
Sh. 115 €
D-jäsen 86,25 €
D-opiskelija 69 €
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Lääketieteen 
termit 
Veijo Saano ym. (toim.)

Kirja on vakiinnuttanut paikkansa 
lääketieteen suomen kielen perus-
teoksena. Hakusanoina teoksessa 
ovat ensisijaisesti suomenkieliset 
termit ja suomalaistetussa asussa 
olevat vierasperäiset ilmaukset. 
Kirja on selittävä sanakirja, jossa 
hakusanoille annetaan tiiviit 
ja selkeät määritelmät. Lisäksi 
kerrotaan hakusanojen latinaiset, 
englantilaiset ja ruotsalaiset vasti-
neet sekä etymologiset tiedot. Kir-
jan kuudes painos on edeltäjiään 
huomattavasti laajempi. Hakusa-
nat on tarkistettu ja mukaan on 
otettu runsaasti uusia hakusanoja.

Fysiatria
Jari Arokoski, Marja Mikkelsson, 
Timo Pohjolainen, Eira Viikari-Juntura 
(toim.)

Fysiatrian keskeinen tavoite on 
sairauksien ja vammojen seurauk-
sena syntyvien toimintahäiriöi-
den ehkäisy, hoito ja kuntoutus 
tavalla, joka huomioi potilaan 
elämäntilanteen kokonaisuutena. 
Fysiatria-kirjan viides painos on 
päivitetty viimeisten Käypä hoito 
-suositusten mukaiseksi. Kirjassa 
tuodaan fysiatrian perustieto-
jen lisäksi esille toiminnallinen 
anatomia, elinkohtainen kliininen 
tutkiminen, sairauksien ja oireyh-
tymien diagnostiset kriteerit sekä 
toimintakyvyn arvioinnin ja tera-
peuttisen harjoittelun perusteet.

5., uud. painos 2015, sid., 570 s.
ISBN 978-951-656-492-3
KL 59.41
Sh. 127 €
D-jäsen 95,25 €
D-opiskelija 76,20 €

ILMESTYY 1/2016
6., uud. painos 2016, sid., n. 1400 s.
ISBN 978-951-656-295-0
KL 59
Sh. 135 €
D-jäsen 101,25 €
D-opiskelija 81 €

Lääketieteellinen 
genetiikka
Kristiina Aittomäki, Jaakko Ignatius, 
Jukka Moilanen, Markus Perola (toim.)

Lääketieteellinen genetiikka on 
nimeään myöten uusiutunut 
Perinnöllisyyslääketiede-kirja. 
Kirja antaa yleiskuvan geenien 
ja kromosomien toiminnasta ja 
perinnöllisyyden mekanismeis-
ta. Kirjassa esitellään monen 
tautiryhmän genetiikkaa omina 
lukuina, kuten Kardiovaskulaari-
set sairaudet ja Aineenvaihdun-
tasairaudet. Kirjassa on paljon 
esimerkkejä suomalaisesta tauti-
perinnöstä. Teoksessa kerrotaan 
tutkimustuloksista, joita on tullut 
runsaasti edellisen kirjan julkaise-
misen jälkeen. Kirjassa pohditaan 
myös lääketieteellisen genetiikan 
etiikkaa.

ILMESTYY 3/2016
1. painos 2016, sid., n. 500 s.
ISBN 978-951-656-467-1
KL 56.4
Sh. 92 €
D-jäsen 69 €
D-opiskelija 55,20 €

Kirjauutuudet
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Kuntoutuminen
Ilona Autti-Rämö, Marketta Rajavaara, 
Anna-Liisa Salminen, Aarne Ylinen 
(toim.)

Kuntoutuminen-kirja kuvaa 
yksilön kuntoutumisen edelly-
tyksiä ja erityispiirteitä elämän-
kulun eri vaiheissa ja erilaisissa 
ympäristöissä. Kirjan artikkeleissa 
tarkastellaan vaikuttavan ja 
kuntoutumista tukevan hyvän 
kuntoutuskäytännön ydinpiirteitä. 
Kirjassa esitellään myös WHO:n 
ICF-luokitus, joka konkretisoi  
arjen toimintojen moniulottei-
suutta ja mahdollistaa yhden-
mukaisten käsitteiden käytön 
kuntoutuksen toimijoiden kesken. 
Kirja on tarkoitettu sosiaali- ja 
terveydenhuollon toimijoille sekä 
muilla toimialoilla kuntoutusta 
toteuttaville.

ILMESTYY 5/2016
1.  painos 2016, sid., n. 470 s.
ISBN 978-951-656-464-0
KL 59.4
Sh. 102 €
D-jäsen 76,50 €
D-opiskelija 61,20 €

Kognitiivis-
analyyttinen 
psykoterapia
Leena Särkelä, Soile Tikkanen,  
Pirkka Haanpää (toim.)

Kognitiivis-analyyttinen psyko-
terapia (KAT) on ensimmäinen 
suomenkielinen kognitiivis- 
analyyttista tieteellistä tietoa ja 
psykoterapiakäytäntöä yhdiste-
levä kirja. Teoksessa esitellään 
KAT:n perusteita ja prosessia, 
psykoterapeuttista muutosta, 
psykoterapiatutkimusta, KAT:n 
eri sovellusalueita (mm. työter-
veyshuolto) ja KAT:n ja muiden 
terapiainterventioiden (mm. trau-
matyöskentely) integroimista. Teos 
avaa psykoterapiatyöskentelyä 
myös psykoterapeutin ominai-
suuksien, voimavarojen ja työn 
arvioinnin näkökulmasta.

ILMESTYY 12/2016
1. painos 2015, nid., n. 300 s.
ISBN 978-951-656-523-4
KL 59.562
Sh. 75 €
D-jäsen 56,25 €
D-opiskelija 45 €

ILMESTYY 12/2016
3., uud. painos 2015, sid., n. 650 s.
ISBN 978-951-656-484-8
KL 59.49
Sh. 115 €
D-jäsen 86,25 €
D-opiskelija 69 €

Palliatiivinen hoito
Tiina Saarto, Juha Hänninen,  
Anneli Vainio, Riitta Antikainen 
(toim.)

Palliatiivinen hoito -kirjan  
3. painos on uudistettu sekä 
rakenteellisesti että sisällöllises-
ti. Teosta on laajennettu mm. 
somaattisten oireiden ja eri 
potilasryhmien osalta. Käypä 
hoito -suosituksen ja palliatiivisen 
lääketieteen erityispätevyyden 
teoreettisen koulutusohjelman 
myötä tietoa on päivitetty näyt-
töön pohjautuvan tutkimustiedon 
valossa. Näyttö perustuu paljolti 
syöpäpotilaiden hoitoon, mutta 
päivityksessä on huomioitu myös 
kuolevan vanhuspotilaan hoidon 
näkökulma sekä muihin kuin syö-
päsairauksiin kuolevat potilaat. 
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Psykoterapiat
Matti O. Huttunen, Hely Kalska 
(toim.)

Psykoterapiat-teoksen uudistetussa pai-
noksessa esitellään Suomessa käytössä 
olevia yleisimpiä psykoterapiasuun-
tauksia ja psykoterapeuttisia työtapoja, 
jotka pohjautuvat omiin teorioihinsa 
oireiden ja ongelmien taustoista ja 
psykoterapeuttisesta muutoksesta.

3., uud. painos 2015, nid., n. 440 s.
ISBN 978-951-656-519-7
KL 59.56
Sh. 74 €
D-jäsen 55,50 €
D-opiskelija 44,40 €

Psykoterapeuttinen 
hoitosuhde
Marko Lindberg, Olavi Louheranta, 
Kati Mustonen, Olli Salo, Jaakko 
Stenius

Psykoterapeuttinen hoitosuhde on 
käytännönläheinen kuvaus psyko-
dynaamisen hoitosuhteen perusteista. 
Siinä tarkastellaan, miten psyykkisiä 
ongelmia ja niiden hoitamista voi 
ymmärtää yksilötasolla, psykodynaa-
misesta viitekehyksestä käsin.

1. painos 2015, nid., 220 s.
ISBN 978-951-656-518-0
KL 59.562
Sh. 54 €
D-jäsen 40,50 €
D-opiskelija 32,40 €

Veritaudit
Kimmo Porkka, Riitta Lassila, Kari 
Remes, Eeva-Riitta Savolainen (toim.)

Valtaosin uudelleen kirjoitetussa 
Veritaudit-kirjassa on huomioitu he-
matologisten tautien diagnostiikassa, 
seurannassa ja hoidossa tapahtuneet 
merkittävät muutokset. Aiempaa laa-
jemmin tilaa ovat saaneet hyytymis-
häiriöt, kantasolujen siirrot ja lasten 
hematologiset ongelmat.

4., uud. painos 2015, sid., 699 s.
ISBN 978-951-656-425-1
KL 59.534
Sh. 125 €
D-jäsen 93,75 €
D-opiskelija 75 €

Verkkokauppa
www.duodecim.fi

Kliininen 
neuropsykologia
Mervi Jehkonen, Tiia Saunamäki,  
Liisa Paavola, Juhani Vilkki (toim.)

Kirja sisältää sekä sairauskohtaista 
tietoa että neuropsykologisen tutki-
muksen ja kuntoutuksen yleisperi-
aatteita. Pääpainona ovat keskeisiin 
neurologisiin sairauksiin liittyvät 
kognitiiviset oirekuvat ja kuntoutumi-
nen sekä ajokykyisyys, oikeustoimi-
kelpoisuus ja työkykyisyys.

1. painos 2015, nid., 475 s.
ISBN 978-951-656-502-9
KL 14.1
Sh. 89 €
D-jäsen 66,75 €
D-opiskelija 53,40 €

Kehitysbiologia
Solusta yksilöksi
Hannu Sariola, Mikko Frilander, Tapio 
Heino, Jukka Jernvall, Juha Partanen, 
Kirsi Sainio, Marjo Salminen, Irma 
Thesleff, Kirmo Wartiovaara

Kirjan toinen, uudistettu painos 
tarjoaa dynaamisen alan tiiviin ja 
ajantasaisen katsauksen. Teoksessa 
kuvataan uusimmatkin tavat tutkia 
geenejä ja niiden toimintaa eliön 
kehityksessä. 

2., uud. painos 2015, sid., 340 s.
ISBN 978-951-656-462-6
KL 59.1
Sh. 97 €
D-jäsen 72,75 €
D-opiskelija 58,20 €

Kirjauutuudet
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Akuuttihoito-opas
Markku Mäkijärvi, Veli-Pekka Harjola, 
Hannu Päivä, Juha Valli, Eija Vaula 
(toim.)

Akuuttihoito-oppaan käytännön-
läheiset, suomalaisten asiantun-
tijoiden laatimat ja uusimpien 
hoitosuositusten mukaiset ohjeet 
palvelevat kaikkia päivystystyötä 
tekeviä. Yli 35 vuoden ajan käy-
tössä ollut opas on otettu monissa 
hoitoyksiköissä päivystystyön 
perusohjeistukseksi. Opas auttaa 
määrittämään toimenpiteiden ja 
tutkimusten kiireellisyyttä ja ohjaa 
hyvien hoitokäytäntöjen mukai-
seen toimintaan päivystystilan-
teessa. Akuuttihoito-oppaan 19. 
painokseen on päivitetty keväällä 
2016 voimaan tulevat elvytyssuo-
situkset.

ILMESTYY 2/2016
19., tark. painos 2016, nid., n. 768 s.
ISBN 978-951-656-543-2
KL 59.23
Sh. 85 €
D-jäsen 63,75 €
D-opiskelija 51 €

Korva-, nenä- ja 
kurkkutaudit – 
päivystäjän opas
Timo Atula, Karin Blomgren (toim.)

Oppaassa esitetään kaikki korva-, 
nenä- ja kurkkutauteihin liittyvät 
akuutit tilanteet ja myös harvinai-
sempia päivystyksellisiä hätätilan-
teita. Diagnostiikkaa ja toimen-
piteiden tekemistä tukee kirjan 
runsas kuvitus. Kirja antaa selkeät 
toimintaohjeet yleisimmistä päi-
vystyksessä esiintyvien korvatau-
tien diagnostiikasta ja hoidosta. 
Oppaassa kerrotaan myös muista 
kuin puhtaasti korva-, nenä- ja 
kurkkutautialan sairauksista ja an-
netaan konkreettiset ensiapuneu-
vot esimerkiksi usein pulmallisiin 
hammasvammoihin. 

5., uud. painos 2015, nid., n. 200 s.
ISBN 978-951-656-545-6
KL 59.59
Sh. 59 €
D-jäsen 44,25 €
D-opiskelija 35,40 €

ensihoito-opas
Tom Silfvast, Maaret Castrén,  
Jouni Kurola, Vesa Lund,  
Matti Martikainen (toim.)

Ensihoito-opas sisältää käytännön 
toimintaohjeet ensihoidon  
ammattilaisille. Uudistetussa,  
7. painoksessa tiedot on päivitet-
ty vastaamaan nykyisiä suosi-
tuksia. Toimintaohjeet kattavat 
hälytyspäivystäjän, ensiauttajan, 
perustason ja hoitotason työteh-
tävät. Opas auttaa määrittämään 
ensihoitotyössä työskentelevän 
oikeudet ja velvoitteet. Ohjeet 
perustuvat kirjoittajien vankkaan 
kokemukseen ensihoidon kenttä-
työstä ja ohjauksesta.

ILMESTYY 2/2016
8., uud. painos 2016, nid., n. 430 s.
ISBN 978-951-656-525-8
KL 59.23
Sh. 68 €
D-jäsen 51 €
D-opiskelija 40,80 €
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Lapsivuodeaika
Maila Deufel,  
Elisabet Montonen

Kirjassa kuvataan toimintamallit 
äidin ja vauvan tarkkailuun ja 
hoitoon synnytysosastolta syn-
nytysvuodeosaston kautta kotiin 
ja neuvolaan. Kirjassa käydään 
läpi lapsivuodeaika FinnCC:n 
toimintaluokituksen mukaan. 
Lapsivuodeaika on tarkoitettu 
synnytysosastojen ja synnytysvuo-
deosastojen lääkäreille, kätilöille, 
sairaanhoitajille ja lastenhoitajille 
sekä neuvoloiden lääkäreille 
ja terveydenhoitajille. Kirja on 
perusteos myös näiden alojen 
opiskelijoille.  Kirja toimii lisäksi 
apuna uuden työntekijän pereh-
dytyksessä. 

ILMESTYY 1/2016
1. painos 2016, nid., n. 300 s.
ISBN 978-951-656-480-0
KL 59.6
Sh. 55 €
D-jäsen 41,25 €
D-opiskelija 33 €

Päivystyskirurgian 
opas
Ari Leppäniemi, Jarkko Pajarinen,  
Eero Hirvensalo, Reijo Haapiainen 
(toim.)

Päivystyskirurgian oppaan kolmas 
painos kattaa lähes kaikki aikuis-
ten päivystyskirurgiset tilanteet. 
Opas on laadittu kirurgipäivys-
täjien ja kirurgisia toimenpiteitä 
tekevien työn tueksi. Se tarjoaa 
päivystyskirurgisista tilanteista 
ajantasaiset ja keskeiset käytän-
nön toimintaohjeet. Lisäksi se 
on hyödyllinen päivystyspotilaita 
kohtaaville lääkäreille diag-
nostiikan, läheteperusteiden ja 
hoitopaikka-arvion tekemisen 
kannalta. Oppaassa on yli 250 
artikkelia, ja kaikki edellisen pai-
noksen artikkelit on tarkistettu.

ILMESTYY 4/2016
3., uud. painos 2016, nid., n. 480 s.
ISBN 978-951-656-436-7
KL 59.48
Sh. 75 €
D-jäsen 56,25 €
D-opiskelija 45 €

Peruselin-
toimintojen häiriöt 
ja niiden hoito
Seppo Alahuhta, Tero Ala-Kokko,  
Kai Kiviluoma, Esko Ruokonen,  
Tom Silfvast (toim.)

Kirjassa kuvataan peruselintoi-
mintojen häiriöiden patofysiolo-
gia ja häiriöiden tunnistaminen 
sekä annetaan ohjeet hoidon 
aloittamisesta ja potilaan seuran-
nasta. 2. painoksessa kirjan tiedot 
on tarkastettu. elintoimintojen 
häiriöiden tunnistaminen ja hoito 
ovat lääkärin työn ydinosaamista. 
Peruselintoimintojen fysiologian 
ja patofysiologian ymmärtäminen 
ovat lähtökohtia häiriöiden tun-
nistamiselle. Sisältöä havainnol-
listavat kuvat ja tapausesimerkit. 
Tiivistelmät tukevat kirjan tietojen 
soveltamista käytännön työssä.

ILMESTYY 2/2016
2., uud. painos 2016, nid., n. 300 s.
ISBN 978-951-656-535-7
KL 59.2, 59.5
Sh. 77 €
D-jäsen 57,75 €
D-opiskelija 46,20 €

Kirjauutuudet
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Terveet jalat
Riitta Saarikoski,  Minna Stolt (toim.)

Kirja sisältää tutkimustietoon 
perustuvia ohjeita jalkojen oma- 
hoidosta. 6., uudistetussa painok-
sessa sisältö on tarkistettu ja 
muokattu kauttaaltaan. Hyvien 
kenkien ominaisuudet sekä  
kevytjalkineiden ja paljasjalka- 
kävelyn sekä erilaisten harjoittei-
den merkitys jalkaterveyden edis-
tämisessä on tuotu monipuolisesti 
esille. Kirja tuo esille jalkatervey-
den merkityksen osana ihmisen 
kokonaisterveyttä.  Kehon tasapai-
noista kuormittamista ja käyttöä 
kannattaa harjoitella, koska siten 
voi ehkäistä monia alaraajojen ja 
jalkaterien vaivoja.

ILMESTYY 5/2016
6., uud. painos 2016, nid., n. 300 s.
ISBN 978-951-656-536-4
KL 59.52
Sh. 45 €
D-jäsen 45 €
D-opiskelija 45 €

epilepsia
Reetta Kälviäinen, Mirja Järviseutu-
Hulkkonen, Tapani Keränen,  
Heikki Rantala (toim.)

Kirja käsittelee käytännönlähei-
sesti epilepsian kokonaisvaltaista 
hoitoa ja epilepsiaa sairastavan 
elämää. Kirjan keskeisen osan 
muodostavat epilepsian hoidon 
periaatteita ja toteutusta, kuntou-
tumista sekä potilaan arkielä-
män selviytymistä käsittelevät 
artikkelit. Kirjassa tarkastellaan 
epilepsian hoitoa kokonaisuute-
na ja tuodaan esille hoidon eri 
osa-alueiden merkitys. esillä ovat 
myös sairauteen liittyvät ennak-
koluulot, mahdollisuudet hyvään 
elämään sairaudesta huolimatta 
sekä työelämään liittyvät asiat.

ILMESTYY 1/2016
Hyvä hoito -sarja
1. painos 2016, nid., n. 200 s.
ISBN 978-951-656-373-5
KL 59.55
Sh. 52 €
D-jäsen 52 €
D-opiskelija 52 €

Alkoholiriippuvuus
Mauri Aalto, Hannu Alho,  
Kalervo Kiianmaa, Lolan Lindroos 
(toim.)

Kirja käsittelee tutkittuun tietoon 
perustuen alkoholiriippuvuuden 
tunnistamista, hoitomuotoja ja 
-järjestelmää sekä kuntoutumista. 
Muita aiheita ovat mm. riippu-
vuuden kehittyminen, alkoholin 
aiheuttamat sairaudet, lääkkeiden 
ja alkoholin yhteisvaikutukset, 
sekakäyttö, nuorten ja ikääntynei-
den alkoholinkäyttö. 3. painok-
sessa  tiedot on ajantasaistettu 
kauttaaltaan. Aikaisempaa laa-
jemmin käsitellään mm. vieroitus-
hoitoa sekä lääkehoitoa. Alko-
holi on työikäisten suomalaisten 
tärkein kuolinsyy ja merkittävä 
työkyvyttömyyden aiheuttaja.

Hyvä hoito -sarja
3., uud. painos 2015, nid., n. 300 s.
ISBN 978-951-656-504-3
KL 59.5672
Sh. 48 €
D-jäsen 48 €
D-opiskelija 48 €
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Irti pakko-oireisesta
Jan-Henry Stenberg, Riitta Suvanto-
Witikka, Eero-Matti Koivisto, Matti 
Holi, Grigori Joffe

Itsehoito-oppaan avulla voi oppia 
pääsemään eroon pakonomaisista 
ajatusmalleista tai pakkotoiminnoista. 
Opas pohjautuu HUS Mielenterveys-
talon kehittämään nettiterapiaan. 

ILMESTYY 1/2016
1. painos 2016, nid., n. 150 s.
ISBN 978-951-656-475-6
KL 59.56
Sh. 24 €
D-jäsen 24 €
D-opiskelija 24 €

Onnellisuusansa
elinvoimaa hyväksymisen ja 
omistautumisen avulla
Russ Harris (suomentanut Arto 
Pietikäinen)

Onnellisuusansa on itsehoitoteos 
niille, jotka haluavat luoda itselleen 
merkityksellistä ja elinvoimaista elä-
mää ja oppia välttämään onnellisuus-
ansaa. Suomentanut Arto Pietikäinen.

ILMESTYY 1/2016
2., tark. painos 2016, nid., n. 390 s.
ISBN 978-951-656-553-1
KL 59.562
Sh. 39 €
D-jäsen 39 €
D-opiskelija 39 €

Nälkäinen sydän
Parane bulimiasta
Pia Charpentier, Riikka Viljanen, 
Anna Keski-Rahkonen

Kirja tarjoaa paranemisohjelman, 
jonka avulla on mahdollista päästä 
irti bulimiasta. Syömiskäyttäytyminen 
ja siihen vaikuttavat tunne-elämän 
vaikeudet voi saada hallintaan teke-
mällä kirjan harjoituksia. 

ILMESTYY 2/2016
1. painos 2016, nid., n. 200 s.
ISBN 978-951-656-522-7
KL 59.5612
Sh. 29 €
D-jäsen 29 €
D-opiskelija 29 €

Rahapeliriippuvuus
Hannu Alho, Pekka Heinälä, Kalervo 
Kiianmaa, Tuuli Lahti, Antti Murto 
(toim.)

Kirja käsittelee rahapeliongelman 
syntymekanismeja, altistavia tekijöitä, 
tunnistamista sekä tuki- ja hoitomuo-
toja. Lisäksi kuvataan rahapelihait-
tojen ehkäisyä. Kirja on tarkoitettu 
rahapeliongelmasta kärsiville ja 
heidän läheisilleen sekä terveys- ja 
sosiaalialan ammattilaisille. 

1. painos 2015, nid., 224 s.
ISBN 978-951-656-485-5
KL 59.561
Sh. 32 €
D-jäsen 32 €
D-opiskelija 32 €

Lapsi uusissa oloissa
Tietoa sijaishuollosta ja 
adoptiosta
Jari Sinkkonen ja Kaisa Tervonen-Arnkil 
(toim.)

Kirjassa asiantuntijat valottavat adop-
tioon ja sijoitukseen liittyviä käytännön 
kysymyksiä. Teos soveltuu adoptio- ja 
sijaisvanhemmille, lastensuojelun 
työntekijöille sekä sosiaali- ja tervey-
denhuollon ammattilaisille.

1. painos 2015, nid., 278 s.
ISBN 978-951-656-499-2
KL 37.40
Sh. 34 €
D-jäsen 34 €
D-opiskelija 34 €

Pulassa lapsen kanssa  
Jari Sinkkonen, Laura Korhonen

Kirjaan on koottu yleisimpiä lasten ja 
nuorten henkiseen hyvinvointiin liit-
tyviä arjen tilanteita, jotka aiheuttavat 
lasten vanhemmissa huolta. Kirja on 
suunnattu lasten ja nuorten vanhem-
mille ja isovanhemmille sekä sosiaali- 
ja terveydenhuollon sekä päivähoi-
don ja koulun ammattilaisille.

1. painos 2015, nid., 312 s.
ISBN 978-951-656-500-5
KL 38.1
Sh. 32 €
D-jäsen 32 €
D-opiskelija 32 €

Kirjauutuudet


