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Λεπτομερείς Οδηγίες αναζήτησης βιβλιογραφίας   



Προηγμένη αναζήτηση βάσει οδηγιών (simple searching) 
θα σας βοηθήσει να μάθετε τα βασικά χαρακτηριστικά της οθόνης προηγμένης αναζήτησης, όπως τα 

κριτήρια περιορισμού και επέκτασης αναζήτησης, η δυνατότητα αποθήκευσης αναζητήσεων, η ρύθμιση 

ειδοποιήσεων αναζήτησης και περιοδικού, η αναζήτηση εκδόσεων και η περιήγηση στα ευρετήρια, καθώς 

και να μάθετε πώς να διαχειρίζεστε  τα αποτελέσματα αναζήτησης στον προσωπικό σας φάκελο  

(το Δικό μου EBSCOhost).  
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καθοδηγούμενη αναζήτηση (in advance searching) 

επιτρέπει να αναζητήσετε ταυτόχρονα διαφορετικούς όρους σε διαφορετικά πεδία παραπομπών 

άρθρων.   

Ξεκινήστε πληκτρολογώντας έναν όρο αναζήτησης στο πρώτο πεδίο Εύρεση (technology) και στη 

συνέχεια, επιλέξτε από την αναπτυσσόμενη λίστα (ΚΡΙΤΗΡΙΑ) το πεδίο στο οποίο επιθυμείτε να 

πραγματοποιηθεί η αναζήτηση σας, όπως το Subject Terms ή Title ή Author….. 
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Συνδυαστική αναζήτηση με χρήση τελεστών Boolean searching  

Κατευθύνετε την αναζήτησή σας πληκτρολογώντας και έναν δεύτερο όρο, όπως το όνομα μιας 

συγκεκριμενης έκδοσης, (Time), και επιλέξτε το πεδίο SO Journal Name.   

Μπορείτε να πληκτρολογήσετε και έναν τρίτο όρο, (children), και να επιλέξετε το πεδίο  All Text, 

προκειμένου το πρόγραμμα EBSCOhost  να ψάξει στο πλήρες κείμενο όλων των άρθρων τον όρο 

children. 

 Σημείωση:  Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε αναζητήσεις γραμμών εντολών χρησιμοποιώντας 

τις συντομογραφίες του κατάλληλου πεδίου, π.χ. SO αντί για journal name, πριν από τον όρο 

αναζήτησης που έχετε πληκτρολογήσει στο πεδίο Εύρεση. 
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πρόσθετα κριτήρια περιορισμού  

Η οθόνη στην καρτέλα λεπτομερέστερη αναζήτηση προσφέρει πρόσθετα κριτήρια περιορισμού 

αναζήτησης σε σχέση με την οθόνη βασικής αναζήτησης, για περισσότερα και λεπτομερέστερα 

αποτελέσματα. Για παράδειγμα, μπορείτε να περιορίσετε την αναζήτηση αποτελεσμάτων σε άρθρα 

με πλήρες κείμενο που παρουσιάζονται ως Κύριο θέμα. Κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση για να 

δείτε τη Λίστα αποτελεσμάτων. 
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Ταξινόμηση αποτελεσμάτων (ranking)  

Μπορείτε να ταξινομήσετε τα αποτελέσματα κατά ημερομηνία, πηγή, συγγραφέα ή σχετικότητα με τη 

βοήθεια της αναπτυσσόμενης λίστας Ταξινόμηση κατά που βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία της 

Λίστας αποτελεσμάτων.  Μπορείτε επίσης να δείτε τα αποτελέσματα ταξινομημένα σύμφωνα με τα 

θέματα που εμφανίζονται στα αριστερά της λίστας.  

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τα αποτελέσματα στο φάκελο προσωρινής συνεδρίας κάνοντας κλικ στο 

εικονίδιο φακέλου Προσθήκη.  

Για να προσθέσετε ένα σύνδεσμο αναζήτησης στον προσωπικό σας φάκελο, κάντε κλικ στο σύνδεσμο 

Προσθήκη αυτής της αναζήτησης στο φάκελο που βρίσκεται επάνω από το πεδίο Εύρεση. 
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Για , συνδεθείτε με το Δικό 

μου EBSCOhost, όπου θα παραμείνουν τα αποθηκευμένα  άρθρα έως ότου τα διαγράψετε.  

Εάν δεν έχετε ακόμη δημιουργήσει τον προσωπικό σας λογαριασμό φακέλων, κάντε κλικ στο 

σύνδεσμο Είμαι νέος χρήστης για να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση. 

Μέσα , να αποστείλετε μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου ή να αποθηκεύσετε στο δίσκο όλα τα αποθηκευμένα αποτελέσματα.  
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Στην καρτέλα Αναζήτηση ιστορικού/ειδοποιήσεων, μπορείτε να εκτελέσετε ξανά μια αναζήτηση που 

είχατε πραγματοποήσει στο παρελθόν επιλέγοντας το πλαίσιο που βρίσκεται μπροστά από αυτήν 

και κάνοντας κλικ στο κουμπί Προσθήκη. Διαφορετικά, μπορείτε να κάνετε  

Εκτύπωση ιστορικού αναζήτησης, Ανάκτηση αναζητήσεων, Ανάκτηση ειδοποιήσεων, Αποθήκευση 

αναζητήσεων/ειδοποιήσεων ή Απαλοιφή ιστορικού αναζήτησης  επιλέγοντας τους αντίστοιχους 

υπερσυνδέσμους.  
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Για να αποθηκεύσετε τις αναζητήσεις, κάντε κλικ στο σύνδεσμο 

μόλις πραγματοποιήσετε την αναζήτηση που θέλετε να 

αποθηκεύσετε στον προσωπικό σας φάκελο.   

Αυτή η δυνατότητα είναι πάντα διαθέσιμη για την τελευταία αναζήτηση που έχετε 

εκτελέσει.  
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μόνιμη ή προσωρινή αποθήκευση (Save results)  

 

Συμπληρώστε τα πεδία και επιλέξτε μόνιμη ή προσωρινή αποθήκευση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ 

στο κουμπί Αποθήκευση. Τα κριτήρια αναζήτησης που ορίσατε θα αποθηκευτούν στον  

προσωπικό σας φάκελο το Δικό μου EBSCOhost έως ότου τα διαγράψετε. 
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Ειδοποίηση  

 

Μπορείτε να δημιουργήσετε ειδοποιήσεις αναζήτησης για τις τελευταίες προηγμένες 

αναζητήσεις που πραγματοποιήσατε, κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο Αποθήκευση 

Αναζητήσεων/Ειδοποιήσεων και συμπληρώνοντας την φόρμα που θα εμφανιστεί.   

Επιλέξτε  Ειδοποίηση πριν κάνετε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση. 
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Συμπληρώστε τη φόρμα ειδοποίησης επιλέγοντας τη συχνότητα των ειδοποιήσεων, το χρονικό 

διάστημα εντός του οποίου έχουν εκδοθεί τα άρθρα, τη διάρκεια των ειδοποιήσεων και τη 

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην οποία θέλετε να αποστέλλονται αυτόματα τα 

αποτελέσματα. Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία ρύθμισης του συστήματος ειδοποίησης, κάντε 

κλικ στο κουμπί Αποθήκευση. Η ειδοποίησή σας θα αποθηκευτεί στο Δικό μου EBSCOhost,  

έως ότου τη διαγράψετε. 

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 

(OPAC) ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΤ + 

ΒΑΣΕΩΝ EBSCO/ Ε. ΛΑΠΠΑ   30 



Οι εκδόσεις μπορούν να αναζητηθούν απευθείας, πατώντας το κουμπί του αρχείου 

καθιερωμένου τύπου Εκδόσεις στη γραμμή εργαλείων στο επάνω μέρος της οθόνης. Κάντε 

κλικ σε αυτό για να εμφανιστούν με αλφαβητική σειρά όλες  οι εκδόσεις που παρουσιάζονται 

στη βάση δεδομένων. 
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Μπορείτε να ρυθμίσετε τις ειδοποιήσεις περιοδικών πατώντας το ίδιο κουμπί του αρχείου 

καθιερωμένου τύπου Εκδόσεις. Κάντε κλικ σε αυτό, για να εμφανιστούν με αλφαβητική σειρά οι 

διαθέσιμες εκδόσεις, επιλέξτε εκείνη που θέλετε να ρυθμίσετε ως ειδοποίηση,  

και κάντε κλικ στο σύνδεσμο της ονομασίας της. 
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Κάντε κλικ στην Ειδοποίηση περιοδικού, στην επάνω δεξιά γωνία της σελίδας  που θα 

εμφανιστεί με τις λεπτομέρειες έκδοσης. 
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Συμπληρώστε τη φόρμα υποδεικνύοντας τη διάρκεια της ειδοποίησης και τη διεύθυνση όπου θέλετε να 

αποστέλλονται τα αποτελέσματα της ειδοποίησης.  Μπορείτε να τροποποιήσετε τη γραμμή θέματος του 

μηνύματος ειδοποίησης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για να είστε βέβαιοι ότι θα το αναγνωρίσετε όταν 

το λάβετε.  Μπορείτε, επίσης, να τροποποιήσετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Από 

προκειμένου να αποφύγετε το λογισμικό προστασίας από ιούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του συστήματός 

σας να μην αναγνωρίζει και να εμποδίζει τη λήψη μηνυμάτων που φέρουν την προεπιλεγμένη διεύθυνση 

Από που εμφανίζεται εδώ. 
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Μπορείτε να προβάλετε μια λίστα ευρετηρίων για μια συγκεκριμένη βάση δεδομένων.  Κάντε 

κλικ στο κουμπί Ευρετήρια στη γραμμή εργαλείων στο επάνω μέρος της οθόνης, επιλέξτε το 

πεδίο στο οποίο θέλετε να εκτελέσετε την αναζήτηση, όπως Journal Name, και στη συνέχεια 

πληκτρολογήστε έναν αντίστοιχο όρο αναζήτησης, όπως Time.  Κάντε κλικ στο κουμπί 

Προβολή. 
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 Το EBSCOhost προβάλλει μία λίστα με όλες τις εκδόσεις που αρχίζουν με τη λέξη time και 

 οι οποίες εμφανίζονται στην τρέχουσα βάση δεδομένων. 
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Για να εκτελέσετε αναζήτηση στο περιεχόμενο κάποιας έκδοσης από τη λίστα, επιλέξτε το πλαίσιο 

που βρίσκεται μπροστά από αυτή και κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.  

Το όνομα της έκδοσης και ο κωδικός πεδίου της εμφανίζονται τώρα στο πεδίο Εύρεση.  
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Κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση για να εμφανιστεί η λίστα αποτελεσμάτων όλων των διαθέσιμων 

άρθρων της επιλεγμένης έκδοσης. 
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Κάντε κλικ στο σύνδεσμο για να εμφανιστούν οι πλήρεις οδηγίες ηλεκτρονικής βοήθειας και 

επισκεφτείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία υποστήριξης της EBSCO http://support.ebsco.com, όπου 

μπορείτε να περιηγηθείτε στη βάση γνώσεων Συνήθεις Ερωτήσεις, να κάνετε λήψη των βοηθητικών 

φύλλων, των οδηγιών χρήσης και των επαιδευτικών μαθημάτων Flash ή να διαβάσετε τις τελευταίες 

ειδήσεις στην ιστοσελίδα μας Top Stories. Στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται το εκπαιδευτικό μάθημα για 

την προηγμένη αναζήτηση βάσει οδηγιών. 
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Βοήθεια 



Current items  

of interest 

καρδιολογίας-

παθολογίας  

40 
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ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΗ 
ΒΑΣΗ  

(σύντομα θα 
έχουμε πρόσβαση)   



                   

αρθρογραφία  
  

Meta -analysis Systematic Reviews 

Cohort study 

Literature review 

Case control  

stuty/series 
Historical 

study 

interviews 

Case report bibliometrics 

Observantional study 

 

RCTs Controlled Clinical Trial 

Cross sectional 

study 

Cross over 

study 

Content analysis 
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Παράδειγμα εκτεταμένης αναζήτησης PubMed/MeSH-
Explode, για την ανεύρεση συστηματικών ανασκοπήσεων 
σχετικά με την «διάγνωση του άσθματος» 

  controlled in ab  
 design in ab  
 evidence in ab  
 extraction in ab  
 "randomized-controlled-trials"/  
 meta-analysis in pt  
 review in pt  
 sources in ab  
 studies in ab  
 #1 or #2 or #3 or #4 or #5 or #6 or #7 or #8 or #9  
 letter in pt  
 comment in pt  
 editorial in pt  
 #11 or #12 or #13  
 (YOUR SUBJECT TERMS = asthma- diagnosis)  
 #10 not #14  
 #15 and #16  

σύνθεση 

43 
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tennis elbow 
(αναζήτηση)  
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κατευθηντήριες 
γραμμές 

αντιμετώπισης 



BEST EVIDENCE 

δημοσιεύσεις  με χρόνο 
καθυστέρησης 6 μηνών.  
Περιέχει μελέτες οι 
οποίες έχουν αξιολογηθεί, 
ως προς την εγκυρότητα 
και την σχετικότητα τους 
με την κλινική εφαρμογή  

 COCHRANE 
   δημοσιεύσεις με χρόνο καθυστέρησης 

που εξαρτάται από την 
επικαιροποίηση του καταλόγου των 
κλινικών δοκιμών (CTRs) και των 
επιμέρους ανασκοπήσεων 

 CLINICAL 
QUERIES/PubMedhttp://www.ncbi.nlm
.nih.gov/pubmed/clinica 

     Χρησιμοποιεί φίλτρα αναζήτησης, 
μόνο για αρθρογραφία σχετικά με 
(therapy, diagnosis, prognosis, etiology) 

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 

(OPAC) ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΤ + 

ΒΑΣΕΩΝ EBSCO/ Ε. ΛΑΠΠΑ   50 

Portals  κλινικού περιεχομένου (Clinical data bases) 
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τα φίλτρα  που 
διαθέτει η Pubmed  

αποτελούν  κριτήρια 
διαχείρισης του  

περιεχομένου των  
δημοσιεύσεων  

αυξάνουν την 
ποιότητα 

δημοσιεύσεων  

συμβάλλουν 
στη βελτίωση 

κλινικών 
πράξεων  

συμβάλλουν 
στην εφαρμογή 
των ενδείξεων  
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προ-αξιολόγηση  
δημοσιευμάτων πριν 
την καταχώρηση τους 

σε βάσεις 
δεδομένων/DARE, 

PubMed 

τεκμηριωμένα 
συμπεράσματα 

πρωτογενών μελετών 
για την 

εφαρμοσιμότητα 
στην κλινική πράξη 

Τι προσφέρουν τα φίλτρα στην 

βασιζόμενη σε αποδεικτικά 

στοιχεία Ιατρική (Evidence-

Based Medicine? 



Εθνικός Συλλογικός Κατάλογος Επιστημονικών 
Περιοδικών Σύστημα Διαδανεισμού ΕΔΕΤΒ 

 Χρήσιμα portals  
 Portal Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών:http:// www.ekt.gr  
 Περιοδικά: http://eskep.ekt.gr/eskep 
 Βιβλιοθήκες:http://eskep.ekt.gr/eskep/library/search 

 

 Εθνικός Συλλογικός Κατάλογος Επιστημονικών Περιοδικών Σύστημα Διαδανεισμού (ΕΔΕΤΒ) 
  Παρουσιάζει τα βιβλιογραφικά δεδομένα 82.073 επιστημονικών περιοδικών, έντυπων και 

ηλεκτρονικών, που διαθέτουν 201 ελληνικές βιβλιοθήκες στις συλλογές τους. 
(περισσότερα) 

 Περιλαμβάνει 147 βιβλιοθήκες που συνεργάζονται για την άμεση παραγγελία αντιγράφων 
από άρθρα περιοδικών τους. Από το 2000 έχουν ικανοποιηθεί 251146 παραγγελίες. 
(περισσότερα) 
 

 Η επέκταση και βελτίωση των υπηρεσιών του Εθνικού Συλλογικού Καταλόγου 
Επιστημονικών Περιοδικών και του Συστήματος Διαδανεισμού Βιβλιοθηκών ΕΔΕΤΒ 
εντάσσεται στην πράξη "Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και 
Τεχνολογίας/Κοινωνικά Δίκτυα – Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες", που υλοποιείται 
από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
"Ψηφιακή Σύγκλιση" του ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.  
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http://www.ekt.gr/
http://www.ekt.gr/
http://www.ekt.gr/
http://www.ekt.gr/
http://www.ekt.gr/
http://eskep.ekt.gr/eskep/journal/search
http://eskep.ekt.gr/eskep/library/search
http://eskep.ekt.gr/eskep/info/2
http://eskep.ekt.gr/eskep/info/3


VPN online πρόσβαση μόνο για τα μέλη του 
Πανεπιστημίου (αν είστε φοιτητής-υποψήφιος 
διδάκτορας, ΔΕΠ, ΣΕΠ……)  

PORTAL ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ –ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ   

 http://www.lib.uoa.gr/ 
 μπορείτε να κάνετε χρήση και της υπηρεσίας "Εικονικού 

Ιδιωτικού Δικτύου"/VPN, για την οποία αναλυτικές οδηγίες 
θα βρείτε στο site του Πανεπιστημίου  

 Μπορείτε να μπείτε στους συνδέσμους:  
 SCOPUS  
 OCLC  
 HEALLINK 
    (από το αναγνωστήριο της βιβλιοθήκης έχοντας το password 

σας). 
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Ανάπτυξη & Διεθνών Συνεργατικών Δράσεων 

  
 
 Η Βιβλιοθήκη μας προσφέρει υπηρεσίες στο Εθνικό Δίκτυο 

Βιβλιοθηκών/ EKT (μέλος κοινοπραξίας) από το 1997  
 έχει αναπτύξει συνεργατικές δράσεις με Διεθνείς κοινοπραξίες 

Ιατρικής Πληροφόρησης: 
 SUBITO (INTELIBRARY LOAN SERVICES) 
 UTAH UNIVERSITY (INTELIBRARY LOAN SERVICES) 
 BRITISH LIBRARY (INTELIBRARY LOAN SERVICES) 
 DIMDI (Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Βιοϊατρικών δεδομένων –

παραγωγός ταξονομιών υγείας e-health codes) 
 Δυνατότητα παραγγελίας άρθρων από Ιατρικές Βιβλιοθήκες του 

εξωτερικού (περισσότερα στο site: http://www.kat-hosp.gr) 
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Επιστήμες Πληροφόρησης- Τεχνολογίες 
Πληροφόρησης (Health Information 
Management) 

 Γιατί εμείς οι επαγγελματίες Πληροφόρησης Υγείας 
(Βιβλιοθηκονόμοι) εμπλεκόμαστε στη Διαχείριση 

των κλινικών πληροφοριών (δεδομένων)? 
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 ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΣΥ) ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 10 ΑΞΟΝΕΣ 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΟΥ ΕΣΥ  

 

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 

 

ΔΥΝΑΜΙΚΗ Της 
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗ 
ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ & 

ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 
 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Της 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΕ 

ΌΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ Της 
ΔΟΙΚΗΣΗΣ 

ΠΡΟΩΘΗΣΗ Της 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 
 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ 
ΜΕ ΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ 

 

ΠΡΟΩΘΗΣΗ Της ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΓΟΡΑ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Της ΥΓΕΙΑ 



Τι απαιτείται στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα !!!! 
 (Health Information Management)  
  
-κωδικοποίηση ιατρικής πληροφορίας  e-Health codes IDC       
http://www.dimdi.de/static/en/klassi/icd-10-who/kodesuche/index.htm  

 
-εφαρμογή ολοκληρωμένων Πληρ. Συστημάτων (Integrated HIS) 

-διαχείριση-τεκμηρίωση όγκου δεδομένων (PACS…) βάσει    
διεθνών  προτύπων πληροφόρησης: Duplin core, MARC XML… 
-χρήση καθιερωμένων διεθνών ιατρικών οντολογιών: 
  MeSH http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html,  

   UMLS http://www.nlm.nih.gov/research/umls/  
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Οι βιβλιοθήκες παράγουν και διαθέτουν διεθνείς ταξινομήσεις, πρότυπα, 

οντολογίες 

 για τη διαχείριση της παγκόσμιας γνώσης,  

όπως e-health coding ICD, OPS, UCUM, UMDNS   
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SOS  
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Δεδομένου, ότι οι κλινικοί γιατροί έχουν αυξημένες ανάγκες πληροφόρησης 

(Jackson et al., 2007; Denekamp, 2007), οι Ιατρικές Βιβλιοθήκες, ως Κέντρα 

Σύγχρονα Τεκμηρίωσης Βιο-ιατρικών δεδομένων, οφείλουν να παρέχουν την 

πρόσβαση σε έγκυρες πηγές ιατρικού περιεχομένου. 

 

Δεδομένου, ότι τα νοσηλευτικά ιδρύματα είναι πολύπλοκοι οργανισμοί υπηρεσιών 

υγείας, η δε λειτουργία τους βασίζεται στη διακίνηση της πληροφορίας μεταξύ 

πολλαπλών αποδεκτών, οφείλουν να διαθέτουν ολοκληρωμένα  πληροφοριακά 

συστήματα που θα υποστηρίζουν διοικητικές πράξεις, Management Information 

Systems (MIS), Executive Support Systems (ESS) και συστήματα υποστήριξης 

ιατρικών αποφάσεων Decision Support Systems (DSS).  

 

βασίζεται σε πληροφορίες (evidence) 
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Εθνικός Στρατηγικός Σχεδιασμός Υγείας 
(αναρτημένη εγκύκλιος στο site του 

Υπουργείου Υγείας  
τι πρέπει να περιλαμβάνει ο 

ηλεκτρονικός φάκελος ασθενούς-ΗΦΑ)  
?????  
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Health Information 
Sciences  

Η αποτελεσματικότητα των δράσεων 
αυτών, απόλυτα εξαρτάται  από τη 
διαχείριση και την τεκμηρίωση των 
πληροφοριών που πηγάζουν μέσα 
στα ίδια τα Νοσοκομεία, με  βασικό 
άξονα υποστήριξης  τις νέες 
τεχνολογίες πληροφόρησης.  
Η θεμελίωση ολοκληρωμένων 
πληροφοριακών συστημάτων 
(Integrated Information Systems), 
μηχανογραφικά συστήματα, 
αποτελούν εργαλεία  ποιοτικού 
ελέγχου και αξιολόγησης, για τη 
βελτίωση της απόδοσης  λειτουργίας 
των οργανισμών.  
 

 Η ολοκλήρωση των Μηχανογραφικών 
Συστημάτων στα Νοσοκομεία αποτελεί 
προτεραιότητά  του 3ου άξονα Πολιτικής 
Υγείας, Εθνικού Στρατηγικού Σχεδιασμού 
2007-13.  
 

 Κρίσιμος πυλώνας στην επανίδρυση του 
ΕΣΥ ήταν  η εφαρμογή των ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών υγείας (e-health) και των νέων 
τεχνολογιών σε όλα τα επίπεδα της 
διοίκησης, για τη βέλτιστη οικονομική 
εξυγίανση και εξασφάλιση βιωσιμότητας 
των δημόσιων νοσηλευτικών ιδρυμάτων 
της χώρας.  

 Η αξιοποίηση των υφιστάμενων δομών, 
δεν αρκούν από μόνες τους.  
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Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια (ΚΕΝ) 
 

(εφαρμογή ΚΕΝ/DRGs)  
 

 είναι ένας διευρυμένος τιμοκατάλογος νοσηλειών, που 
ορίζει το κόστος και τη Μέση Διάρκεια Νοσηλείας 

(ΜΔΝ).  
 είναι μια διαδικασία διαχείρισης νοσηλείων, που 
στηρίζεται στα διεθνώς καθιερωμένα DRGs (Diagnosis 

Related Groups).  
 αυτή διαδικασία έχει ως σκοπό την απλούστευση της 

διαδικασίας τιμολόγησης, ελέγχου, εκκαθάρισης 
τιμολογίων και αποζημίωσης από τους ασφαλιστικούς 
οργανισμούς, με την κατηγοριοποίηση των νοσηλειών 

ασθενών, σε 700 περίπου /Ελλάδα.  
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Ε07Α Αλλογενής μεταμόσχευση μυελού οστών 34 17.137 € 

Ε08Μ 

Αυτόλογη μεταμόσχευση μυελού οστών με 

καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες 

παθήσεις- επιπλοκές 

24 8.384 € 

Ε08Χ 

Αυτόλογη μεταμόσχευση μυελού οστών χωρίς 

καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες 

παθήσεις- επιπλοκές 

10 3.054 € 

Ε09Μ Μεταμόσχευση νεφρού με μεταμόσχευση παγκρέατος  
16 15.000 € 

Ε09Χ 

Μεταμόσχευση νεφρού χωρίς μεταμόσχευση 

παγκρέατος  
8 9.000 € 

Ε09Α Μεταμόσχευση παγκρέατος 15 9.733 € 

Ε10Α Εμφύτευση συσκευών κοιλιακής υποβοήθησης 54 55.695 € 

Ε11Μ 

Εισαγωγή εμφυτεύσιμης συσκευής έγχυσης στη 

σπονδυλική στήλη με καταστροφικές (συστηματικές) 

συνυπάρχουσες παθήσεις- επιπλοκές 

15 6.655 € 

Ε11Χ 

Εισαγωγή εμφυτεύσιμης συσκευής έγχυσης στη 

σπονδυλική στήλη χωρίς καταστροφικές 

(συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις- επιπλοκές 

6 3.320 € 

Ε12Α Εισαγωγή συσκευής νευροδιέγερσης 3 2.990 € 

Ε20Α 

Αξιολόγηση ασθενούς για μεταμόσχευση (ημερήσιο 

κόστος μέχρι τις ημέρες της ΜΔΝ) 
3 300 € 

ΤΚΑ 01 

Παθήσεις και διαταραχές του νευρικού συστήματος 

(Ν) 

Ν01Μ 

Αναθεώρηση (επανεπέμβαση) κοιλιακής παροχέτευσης 

με καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές 

συνυπάρχουσες παθήσεις – επιπλοκές 

7 2.298 € 

ελεύθερη 
μετάφραση!!!! 

(ICD 10)  
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έντυπο φύλλο νοσηλείας ΚΑΤ 
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έντυπο φύλλο νοσηλείας ΚΑΤ 

??????? 
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Net-term επίπεδο καταγραφής ιατρικών παρατηρήσεων 
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η Βασιζόμενη σε αποδεικτικά 
στοιχεία Ιατρική (evidence-based medicine) 

  

 η αναζήτηση Ιατρικής πληροφορίας απαιτεί ακρίβεια της 
διατύπωσης από τον γιατρό και εφαρμογή τεκμηριωμένης 
πρακτικής στην αξιολόγηση της από τον βιβλιοθηκονόμο, για 
την άμεση υποστήριξη της λήψης κλινικών αποφάσεων!!!! 
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Εθνικός Συλλογικός Κατάλογος Επιστημονικών 
Περιοδικών Σύστημα Διαδανεισμού ΕΔΕΤΒ 

 Χρήσιμα portals  
 Portal Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών:http:// www.ekt.gr  
 Περιοδικά: http://eskep.ekt.gr/eskep 
 Βιβλιοθήκες:http://eskep.ekt.gr/eskep/library/search 

 

 Εθνικός Συλλογικός Κατάλογος Επιστημονικών Περιοδικών Σύστημα Διαδανεισμού (ΕΔΕΤΒ) 
  Παρουσιάζει τα βιβλιογραφικά δεδομένα 82.073 επιστημονικών περιοδικών, έντυπων και 

ηλεκτρονικών, που διαθέτουν 201 ελληνικές βιβλιοθήκες στις συλλογές τους. 
(περισσότερα) 

 Περιλαμβάνει 147 βιβλιοθήκες που συνεργάζονται για την άμεση παραγγελία αντιγράφων 
από άρθρα περιοδικών τους. Από το 2000 έχουν ικανοποιηθεί 251146 παραγγελίες. 
(περισσότερα) 
 

 Η επέκταση και βελτίωση των υπηρεσιών του Εθνικού Συλλογικού Καταλόγου 
Επιστημονικών Περιοδικών και του Συστήματος Διαδανεισμού Βιβλιοθηκών ΕΔΕΤΒ 
εντάσσεται στην πράξη "Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και 
Τεχνολογίας/Κοινωνικά Δίκτυα – Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες", που υλοποιείται 
από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
"Ψηφιακή Σύγκλιση" του ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.  
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VPN online πρόσβαση μόνο για τα μέλη του 
Πανεπιστημίου (αν είστε φοιτητής-υποψήφιος 
διδάκτορας, ΔΕΠ, ΣΕΠ……)  

PORTAL ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ –ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ   

 http://www.lib.uoa.gr/ 
 μπορείτε να κάνετε χρήση και της υπηρεσίας "Εικονικού 

Ιδιωτικού Δικτύου"/VPN, για την οποία αναλυτικές οδηγίες 
θα βρείτε στο site του Πανεπιστημίου  

 Μπορείτε να μπείτε στους συνδέσμους:  
 SCOPUS  
 OCLC  
 HEALLINK 
    (από το αναγνωστήριο της βιβλιοθήκης έχοντας το password 

σας). 
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Διεθνείς Συνεργατικές Δράσεις  

 Η Βιβλιοθήκη μας προσφέρει υπηρεσίες στο Εθνικό Δίκτυο 
Βιβλιοθηκών/ EKT (μέλος κοινοπραξίας) από το 1997  

 έχει αναπτύξει συνεργατικές δράσεις με Διεθνείς 
κοινοπραξίες Ιατρικής Πληροφόρησης: 

 SUBITO (INTELIBRARY LOAN SERVICES) 
 UTAH UNIVERSITY  
 DIMDI (Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Βιοϊατρικών δεδομένων 

–παραγωγός ταξονομιών υγείας e-health codes) 
 

 Δυνατότητα παραγγελίας άρθρων από Ιατρικές Βιβλιοθήκες 
του εξωτερικού (περισσότερα στο site: http://www.kat-
hosp.gr) 
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Προσπάθειες καταγραφής νοσημάτων.. 

 Παραδείγματα Βάσεων (data bases)  ανοικτής 
πρόσβασης με ιδιωτική πρωτοβουλία ερευνητικών 
κέντρων  
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ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΜΒΟΥΛΙΑΣΜΟΥ -παρουσίαση δεδομένων 

επιδημιολογικών χαρακτηριστικών του πληθυσμού της Καταλονίας 
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ΕΔΕΤ (ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

Εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας 
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Υπηρεσίες ΕΔΕΤ 

 

ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ αρ.πρωτ.17342/27.6.2013 

Πλοήγηση στο διαδίκτυο με πολύ γρήγορες ταχύτητες 

Προηγμένες εφαρμογές τηλεσυνδιάσκεψης 

Πρόσβαση σε αποθηκευτικούς & υπολογιστικούς πόρους 

Δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης των μελών στα δίκτυα όλων των άλλων ερευτ.φορέων

Πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων με επιστημ βιβλιογραφία μέσω HEALLINK 
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ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΒΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ   

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ –ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 
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ΕΘΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΝΕΟΠΛΑΣΙΩΝ  
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ΠΑΡΑΓΕΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ  

ΜΕ ΣΩΜΑΤΙΚΗ & ΨΥΧΙΚΗ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ  
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Επίσημη βάση δεδομένων για την καταγραφή σπάνιων νοσημάτων- 

Πεδίο αναφοράς για την πιστοποίηση και καταγραφή αυτών  
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