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Oppi- ja käsikirjat

Aivovammojen kuntoutus
Sirkku Lindstam, Aarne Ylinen (toim.)

Aivovammat ja niiden kuntoutus ovat yksi haasteellisimmista kysymyksistä sosiaali- ja terveysalalla. 
Aivovammojen kuntoutus -kirja tarjoaa käytännönläheistä tietoa aivovammojen diagnosoinnin tuek-
si ja esittelee aivovammojen kuntoutuksen eri osa-alueet. Kirja on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan 
ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään aivovammautuneita.

1. painos 2012, ISBN 978-951-656-382-7 
Sh. 49 €

Lapsen kaltoinkohtelu
Annlis Söderholm ja Satu Kivitie-Kallio (toim.)

Suureen tarpeeseen tulevan Lapsen kaltoinkohtelu -teoksen toinen, täysin uudistettu painos on alan 
perusteos niin lääketieteen kuin sosiaalialankin asiantuntijoille. Kirjan ensimmäisen painoksen 
ilmestymisen jälkeen on voimaan astunut uusi lastensuojelulaki, johon on mm. selkeästi kirjattu 
yhteistyön velvoite.

2., uudistettu painos 2012, KL 59.6, ISBN 978-951-656-394-0

Nefrologia
Amos Pasternack (toim.)

Nefrologia käsittää aikuisnefrologian keskeisimmät aiheet diagnostiikan uusimmista menetelmistä 
dialyysihoitoihin ja munuaisensiirtoihin. Nefrologia on tarkoitettu ensisijaisesti oppikirjaksi lääke-
tieteen opiskelijoille, yleislääkäreille ja lääkäreille, mutta soveltuu myös muille terveydenhuollon 
ammattilaisille.

1. painos 2012, KL 59.536, ISBN 978-951-656-282-0
Sh. 104 €

Duodecimin oppi- ja käsikirjat tarjoavat lääketieteen erikoisalojen perustiedon 
tieteellisen luotettavasti ja hyvällä suomenkielellä. Teokset on suunnattu laajalle 
lukijakunnalle opiskelijoista alan erikoislääkäreihin. Ne sopivat myös kaikille 
muille terveydenhuollon opiskelijoille ja ammattilaisille.



Oppi- ja käsikirjat

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

Peruselintoimintojen häiriöt ja niiden hoito -kirjassa käsitellään potilaan tilan arvio, diagnostiikka, 
hoidon tarpeen tunnistaminen, välittömät hoitotoimet ja peruselintoimintojen valvonta. Kirja on  
laadittu käytännön työn tueksi lääkäreille ja hoitoon osallistuville sairaanhoitajille. Kirja on  
ilmestynyt aiemmin suppeampana nimellä Nestehoito.

1. painos 2012, KL 59,41, ISBN 978-951-656-384-1

Psykoterapiat
Matti Huttunen, Hely Kalska (toim.)

Psykoterapiat-teoksessa esitellään Suomessa käytössä olevia psykoterapiasuuntauksia ja psykotera-
peuttisia työtapoja. Teos on suunnattu erityisesti lääketieteen, psykiatrian, psykologian, sosiaalityön, 
sairaanhoidon, sielunhoidon ja muun hoitotyön opiskelijoille. Kirja soveltuu myös tietoteokseksi 
kaikille psykoterapioista kiinnostuneille.

1. painos 2012, ISBN 978-951-656-388-9

Urologia
Kimmo Taari, Sirpa Aaltomaa, Martti Nurmi, Teija Parpala-Spårman, Teuvo Tammela (toim.)

Urologia-kirja on koko alan kattava perusteos. Kirjassa käsitellään perusteellisesti virtsateiden ja 
miehen sukupuolielinten anatomiaa ja fysiologiaa, niiden sairauksien etiologiaa ja patofysiologiaa, 
diagnostiikkaa ja uusimpia hoitomuotoja.

3., uudistettu painos 2012, KL 59.536, ISBN 978-951-656-317-9



Oppaat

Duodecimin oppaat ovat ammattilaisten käytännön työn ajantasaisia apuväli-
neitä. Lyhyistä luetelmamuotoisista artikkeleista tarvittavat tiedot on helppo ja 
nopea tarkistaa.

Ensihoito-opas 
Tom Silfvast ym. (toim.)

Oppaan uudistetussa, 6. painoksessa ensihoitopalvelua ja sen järjestämistä koskevia osioita on  
päivitetty vastaamaan uudistunutta lainsäädäntöä, ja myös elvytyssuositukset on saatettu ajan  
tasalle. Ensihoito-opas sisältää käytännön toimintaohjeet ensiauttajille ja ensihoidon ammattilaisille.

6., uudistettu painos 2012, KL 59.23, ISBN 978-951-656-406-0

Vastasyntyneiden tehohoito
Vineta Fellman, Päivi Luukkainen, Tiina Asikainen (toim.)

Opas sisältää toimenpide-, lääkitys- ja hoito-ohjeet vastasyntyneiden hätätilanteisiin ja tehohoitoa  
vaativiin sairauksiin ja elimistön toimintahäiriöihin. Teoksessa käsitellään myös prenataalisten 
ongelmien tunnistamista ja hoitoa. Uudistetussa, 3. painoksessa sisältö on tarkistettu ja päivitetty 
kauttaaltaan. Sisällön ajantasaistamisen ohella huomiota on kiinnitetty taulukoiden selkeyteen.

Opas toimii vastasyntyneiden hoidossa työskentelevän lääkärin tukena jokapäiväisten päivystys- 
ongelmien ratkaisemisessa, mutta se on käyttökelpoinen muillekin terveydenhuollossa työskentele-
ville. Oppaasta hyötyvät myös alaa opiskelevat.

3., uudistettu painos 2012, KL 59.6, ISBN 978-951-656-420-6



Hyvä hoito

Hyvä hoito -sarjan kaikissa kirjoissa esitetään käytännönläheisesti tiedot  
kustakin sairaudesta ja sen hoidosta sekä mm. suositeltavasta ruokavaliosta,  
liikunnasta, työelämässä selviämisestä ja sosiaaliturvasta. Sarjan kirjat paran-
tavat potilaan osaamista ja motivaatiota sekä luovat yhteistä tietopohjaa koko 
hoitotiimille ja tukevat yhteistyötä. Hyvä hoito -sarjan kirjat on tarkoitettu  
potilaille, heidän omaisilleen sekä hoidon ammattilaisille. 

Lihavuus
Kirsi Pietiläinen, Pertti Mustajoki, Patrik Borg (toim.)

Lihavuutta voi hoitaa ja on mahdollista laihtua pysyvästi, joko omin neuvoin tai terveydenhuollon 
asiantuntijoiden avustuksella. Lihavuus-kirja kuvaa kattavasti ja käytännönläheisesti lihavuuden 
hoitoa. Lihavuus on tarkoitettu potilaille ja heidän omaisilleen sekä potilaita ohjaaville ja hoitaville 
lääkäreille, sairaanhoitajille, muille ammattilaisille sekä alaa opiskeleville.

1. painos 2012, ISBN 978-951-656-374-2



Yleiset tietokirjat

Duodecimin yleiset tietokirjat tarjoavat tieteellisesti luotettavaa terveystietoa 
sekä näkökulmia kiinnostaviin lääketieteellisiin aiheisiin. Mukana on myös  
ammattilaisille suunnattuja opaskirjoja. Kirjojen kirjoittajat ja toimittajat ovat 
alansa huippuasiantuntijoita. Teokset on suunnattu omasta ja läheistensä 
hyvinvoinnista kiinnostuneille lukijoille sekä terveydenhuollon ja lääketieteen 
ammattilaisille.

Eutanasia – hyvä kuolema
Juha Hänninen

Terhokodin johtaja, ylilääkäri Juha Hänninen kertoo kirjassaan saattohoidon mahdollisuuksista ja 
eutanasiasta sekä kuvaa, kuinka aiemmin eutanasiaa vastustaneesta saattohoitolääkäristä tuli ajan 
saatossa armokuoleman mahdollisuuden hyväksyjä.

1. painos 2012, ISBN 978-951-656-458-9

Tanssii bakteerien kanssa – Pidä bakteereistasi huolta!
Pentti Huovinen

Tanssii bakteerien kanssa – Pidä bakteereistasi huolta! kiinnittää huomion ihmisen limakalvolla, 
suolistossa ja iholla asuviin bakteereihin. Uusien tutkimustulosten mukaan bakteeristo vaikuttaa 
allergian, diabeteksen ja monen muun sairauden ilmentymiseen. Ja tämä on vasta alkua, sillä 80 % 
suoliston bakteerilajeista on meille tuntemattomia.

1. painos 2012, ISBN 978-951-656-454-1



Onni

Onni-sarjan kirjat tarjoavat luotettavaa tietoa, käytännön ohjeita ja virkistäviä 
uusia ajatuksia kaikille terveyttä, tasapainoa ja tyytyväisyyttä arvostaville ja 
etsiville lukijoille.

Peace! – Selviytymisopas nuorten vanhemmille
Katja Myllyviita

Parhaatkin ihmissuhdetaidot joutuvat koetukselle, kun oma lapsi tulee teini-ikään. Peace! – Selviyty-
misopas nuorten vanhemmille korostaa kohtaamisen ja läsnäolon tärkeyttä teini-ikäisen perheessä. 
Kirja kertoo tunteiden säätelystä ja niiden ilmaisemisen tarkkuudesta. Kirjan harjoitukset perustuvat 
dialektisen käyttäytymisterapian menetelmiin, joita hyödynnetään tässä kirjassa ensi kertaa perhe-
terapiassa.

1. painos 2012, ISBN 978-951-656-453-4



Kotineuvola – Terveys syntymästä kouluikään
Elina Hermanson

Lapsen syntymä muuttaa vanhempiensa elämän. Kotineuvola – Terveys syntymästä kouluikään  
-kirjaan on koottu joukko tuoreita vanhempia ja isovanhempia kiinnostavia  terveysaiheita.  
Millainen on terve lapsi eri ikäkausina? Mitä neuvolassa seurataan? Milloin pitää mennä lääkärille?

Kirjassa kerrotaan myös, miten vanhemmaksi tullaan ja miten lasta kasvatetaan. Loppuun on koottu 
lista tahoista, joista lapsiperheet voivat hakea apua.

1. pokkaripainos 2012, ISBN 978-951-656-430-5
Sh. 10 €

Siittiökato – Mikä meitä ympäristössä oikeasti uhkaa?
Jouko Tuominen

Siittiökato – Mikä meitä ympäristössä oikeasti uhkaa? esittelee havainnollisesti elinympäristömme 
monet riskit. Teoksessa nostetaan esiin sellaisia riskitekijöitä, jotka ovat terveytemme kannalta 
merkittäviä, mutta joita ei aina ymmärretä kovin tärkeiksi. Toisaalta teoksessa pyritään asettamaan 
kohdalleen ne riskit, jotka aiheuttavat huolta ilman syytä. Kuinka määritellään riski, kun monet 
kemikaalit ovat pieninä määrinä hyödyllisiä, mutta suurina määrinä myrkyllisiä?

1. pokkaripainos 2012, ISBN 978-951-656-429-9

D-pokkarit

D-pokkarit tarjoavat taskukokoista terveystietoa suurelle yleisölle. Kirjat ovat  
ilmestyneet aikaisemmin Duodecimin yleisinä tietokirjoina. Parasta D-pokka-
reissa on luotettavan tiedon lisäksi edullinen hinta sekä laaja saatavuus.  
D-pokkari kulkee helposti mukana.



Kustannus Oy Duodecim
PL 874 (Kalevankatu 20)
00101 Helsinki
Puh. 09 618 851
kustannus@duodecim.fi
www.duodecim.fi

Arvostelukappaleet
kirjat@duodecim.fi

Tilaa uutiskirje kotisivuiltamme!


