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Πεπίλητη 

Η εξγαζία πξαγκαηεχεηαη, αξρηθά ζε ζεσξεηηθφ θαη ελ 

ζπλερεία ζε πξαθηηθφ επίπεδν, ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ 

απνηίκεζε ηεο αμίαο θαη ηνπ ξφινπ ησλ Βηβιηνζεθψλ θαη 

Κέληξσλ Πιεξνθφξεζεο πνπ δξνπλ ζηνπο θφιπνπο 

Αθαδεκατθψλ θαη Δξεπλεηηθψλ Ιδξπκάησλ Δπηζηεκψλ 

Υγείαο. Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ παξαπάλσ ζηφρνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη εηδηθή ηαμηλνκία, κέζσ ηεο νπνίαο 

επηδηψθεηαη ε απνηχπσζε ηεο ζπκβνιήο ησλ Βηβιηνζεθψλ 

θαηά ηελ επίηεπμε ηεο απνζηνιήο θαη ησλ νξγαλσζηαθψλ 

ζηφρσλ ησλ Αθαδεκατθψλ θαη Δξεπλεηηθψλ Ιδξπκάησλ 

Δπηζηεκψλ Υγείαο. Η ηαμηλνκία πξνζαξκφδεηαη ψζηε λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη σο βάζε γηα ηελ αλάπηπμε εξσηεκαηνινγίνπ. 

Σηε ζπλέρεηα δηελεξγείηε εκπεηξηθή έξεπλα απεπζπλφκελε ζε 

δηεπζπληέο θαη ζε εξγαδφκελνπο ζηηο Βηβιηνζήθεο θαη Κέληξα 

Πιεξνθφξεζεο Αθαδεκατθψλ θαη Δξεπλεηηθψλ Ιδξπκάησλ 

Δπηζηεκψλ Υγείαο. Τα ζπκπεξάζκαηα αθνξνχλ ζην ξφιν πνπ 

δχλαηαη λα δηαδξακαηίζεη ε Βηβιηνζήθε θαη Υπεξεζία 

Πιεξνθφξεζεο ζηε δηακφξθσζε ηεο επξχηεξεο 

«θνπιηνχξαο» ηνπ Οξγαληζκνχ, θαζψο θαη ζηελ αμία απηήο 
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γηα ηελ πξναγσγή ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο έξεπλαο ζηνλ 

ηνκέα ησλ Δπηζηεκψλ ηεο Υγείαο ζηελ Διιάδα.  

Λέξειρ-Κλειδιά: ακαδημαϊκέρ βιβλιοθήκερ, επιζηήμερ ςγείαρ, 

αξία, εμπειπική έπεςνα, Ελλάδα 

Abstract 

A framework based on taxonomy of library and information 

services (LIS) contributions to organizational goals in 

academic and research health sciences centres is employed in 

order to assess the value of the former. The aforementioned 

taxonomy organizes LIS contributions on the basis of mission-

level concepts and organizational goals. The study also 

differentiates measures of contribution from measures of 

performance. The paper focuses on two basic research 

questions: a) what is the role/merit of using library and 

information services in the academic health sciences centres 

and b) what are considered as valid criteria to assess the 

contributions of library and information services (LIS) by the 

institutional administrators. Following a literature review, the 

data are collected through a series of structured interviews 

with LIS directors and institutional administrators in the 

academic health sciences centres. The present study led the 

researchers to infer suggestions regarding the value of specific 

information services within the academic and research health 

sciences centres environment in Greece. LIS directors need to 

understand and communicate the value of their services to the 

broader organization. The assessment of Library services is 

important in developing policies, management actions as well 

as cooperation initiatives with academic libraries and 

scientific, technical and medical publishers. 

Keywords: Academic Libraries, Health Sciences, Value, 

empirical research, Greece 

1. Διζαγυγή 

Η νηθνλνκηθή αμία ηεο Βηβιηνζήθεο ζην πιαίζην ελφο επξχηεξνπ Οξγαληζκνχ δελ 

είλαη πάληνηε εχθνια απνηηκήζεκε. Τηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ε ζπκβνιή ηεο ζηελ 

επίηεπμε ηεο απνζηνιήο θαη ησλ ζηφρσλ ηνπ Οξγαληζκνχ ζηνπο θφιπνπο ηνπ νπνίνπ 

δξα, πεξηνξίδεηαη ζηε κέηξεζε ηνπ φγθνπ ησλ ππεξεζηψλ πιεξνθφξεζεο πνπ παξέρεη 
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ζηνπο ρξήζηεο ηεο. Τα παξαπάλσ ζηνηρεία είλαη κεηξήζηκα, αιιά δελ απαληνχλ ζε 

εξσηήκαηα φπσο: α) ζε πνην βαζκφ κηα Βηβιηνζήθε ζπκβάιιεη ζηελ επηηπρή 

ιεηηνπξγία ηνπ επξχηεξνπ Οξγαληζκνχ, β) πνηνη κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο αζθαιείο 

δείθηεο γηα ηελ απνηίκεζε ηεο ζπκβνιήο ηεο θαη γ) βάζεη πνησλ θξηηεξίσλ ε 

Βηβιηνζήθε δηαδξακαηίδεη ή φρη θάπνην ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηεο θνπιηνχξαο ηνπ 

Οξγαληζκνχ. Σθνπφο ηεο εηζήγεζεο απνηειεί ε πξνζέγγηζε ησλ παξαπάλσ 

ζεκαληηθψλ εξσηεκάησλ κέζα απφ βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε, αιιά θαη εκπεηξηθή 

δηεξεχλεζε κέζσ ζπλεληεχμεσλ κε δηεπζπληέο θαη εξγαδφκελνπο βηβιηνζεθψλ. 

Αξρηθά, πξαγκαηνπνηείηαη ζχληνκνο ελλνηνινγηθφο πξνζδηνξηζκφο ησλ φξσλ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ παξνχζα εξγαζία θαη αθνινπζεί βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε. 

Σηε ζπλέρεηα, πεξηγξάθεηαη ην πεξηβάιινλ ησλ Βηβιηνζεθψλ πνπ παξέρνπλ ηαηξηθή 

πιεξνθφξεζε ζηελ Διιάδα θαη παξνπζηάδεηαη εκπεηξηθή έξεπλα κέζσ 

ζπλεληεχμεσλ.  

2. Η Βιβλιοθήκη ζηο πλαίζιο ηυν Ακαδημαφκών και Δπεςνηηικών Ιδπςμάηυν 

Δπιζηημών Τγείαρ 

Όηαλ αλαθεξφκαζηε ζε Βηβιηνζήθεο Αθαδεκατθψλ θαη Δξεπλεηηθψλ Ιδξπκάησλ 

Δπηζηεκψλ Υγείαο, αλαθεξφκαζηε ζηηο «Ιαηξηθέο Βηβιηνζήθεο, ΙΒ» ή «Βηβιηνζήθεο 

Δπηζηεκψλ Υγείαο» (ζην εμήο ΒΔΥ). Απηέο, νλνκάδνληαη θαη έηζη ιφγσ ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ζεκαηηθήο πεξηνρήο πνπ θαιχπηνπλ θαη αθνξνχλ ζηηο Δπηζηήκεο ηεο 

Υγείαο, δειαδή ηελ Ιαηξηθή, Βηνινγία, Φαξκαθνινγία, Βηνρεκεία θαη ζπλαθείο 

θιάδνπο. Οη ΒΔΥ ζηα πιείζηα ησλ πεξηπηψζεσλ δελ απνηεινχλ αλεμάξηεηνπο 

νξγαληζκνχο, αιιά δξνπλ ζηνπο θφιπνπο ελφο επξχηεξνπ νξγαληζκνχ πνπ πνηθίιεη 

ηφζν σο πξνο ην λνκηθφ θαζεζηψο (δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ), φζν θαη σο πξνο 

ηνλ ζθνπφ ίδξπζεο θαη ηελ απνζηνιή ηνπ (Φισκνχδεο & Κσζηαγηφιαο, 2004). Οη 

θνξείο απηνί κπνξεί λα είλαη: 1) Ννζνθνκεία (γεληθά ή εηδηθά), 2) Αθαδεκατθά 

Ιδξχκαηα ή/θαη επηκέξνπο ζρνιέο/ηκήκαηα, 3) Δξεπλεηηθά Κέληξα, 4) Κέληξα 

Τεθκεξίσζεο & Πιεξνθφξεζεο, 5) Αζθαιηζηηθνί Οξγαληζκνί, 6) Φαξκαθεπηηθέο 

Δηαηξείεο, 7) Λνηπέο Υπεξεζίεο ηνπ Δζληθνχ Σπζηήκαηνο Υγείαο, φπσο Κέληξα 

Υγείαο, Σηαζκνί Βνεζεηψλ, Μνλάδεο Πξνιεπηηθήο Ιαηξηθήο (Λάππα & 

Φαιεπιίνγινπ, 2007; Κπξηάθε-Μάλεζε, 2000). 

3. Οι «ότειρ» ηηρ αξίαρ ηυν ΒΔΤ 

Η αλάγθε γηα αλάδεημε ηεο αμίαο ησλ Βηβιηνζεθψλ θαη Υπεξεζηψλ Πιεξνθφξεζεο 

ζην πιαίζην ησλ Οξγαληζκψλ πνπ δξνπλ, απνηειεί δηαξθή πξφθιεζε γηα ηνπο 

δηνηθνχληεο ησλ Βηβιηνζεθψλ θαη επίθαηξν ζέκα πξνο δηεξεχλεζε ζε επηζηεκνληθφ 

επίπεδν (Κσζηαγηφιαο, 2005). Σχκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία ππάξρνπλ δχν βαζηθά 

κνληέια πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ βηβιηνζεθψλ. Τν πξψην είλαη 
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ην επηρεηξεζηαθφ κνληέιν (business model), ην νπνίν εμεηάδεη πνζνηηθνχο- 

ζηαζεξνχο δείθηεο απφδνζεο θαη ην δεχηεξν είλαη ην κνληέιν ησλ ππεξεζηψλ (service 

model), ην νπνίν εμεηάδεη πνηνηηθνχο δείθηεο απφδνζεο θαη ρξεζηκνπνηεί ρξεζην-

θεληξηθέο κεζφδνπο αμηνιφγεζεο. Τν επηρεηξεζηαθφ κνληέιν απνζθνπεί ζηελ 

πνζνηηθνπνίεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ νθέινπο κηαο ΒΔΥ κέζσ ησλ ππεξεζηψλ πνπ 

παξέρεη. Γχν γλσζηέο νηθνλνκηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απνηεινχλ ε 

επηζηξνθή ηεο επέλδπζεο (return of investment/ ROI) θαη ε αλάιπζε 

θφζηνπο/νθέινπο (cost/ benefit analysis) (Roberts, 1998). Ωζηφζν, πξνθχπηνπλ 

πξνθιήζεηο, φηαλ πξφθεηηαη λα εθαξκνζηνχλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ 

παξέρνπλ νη ΒΔΥ (Κσζηαγηφιαο, 2005) ιφγσ ηεο δπζθνιίαο απφδνζεο κε 

νηθνλνκηθνχο  δείθηεο ηεο παξαγφκελεο ππεξαμίαο απφ κηα ππεξεζία πιεξνθφξεζεο. 

Λφγσ απηήο ηεο εγγελνχο δπζθνιίαο νη Βηβιηνζήθεο θαη ηα Κέληξα Πιεξνθφξεζεο ε 

απνηίκεζε ηεο αμίαο βαζίδεηαη ζε άιινπο δείθηεο ζρεηηδφκελνπο κε ηελ κείσζε ηνπ 

ρξφλνπ ή ηεο πξνζπάζεηαο πνπ θαηαβάιιεηαη γηα ηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ 

απνηειεζκάησλ. Μηα άιιε πξνζέγγηζε εζηηάδεηαη ζηελ αμηνιφγεζή ησλ ΒΔΥ ζε 

επίπεδν ρξεζηψλ (έξεπλεο ρξεζηψλ), γηα ηελ πνζνηηθνπνίεζε ηεο επίδξαζήο ηνπο ζε 

επίπεδν Οξγαληζκνχ. Οη ζρεηηθέο έξεπλεο βαζίδνληαη ζηε κέηξεζε ησλ αληηιήςεσλ 

ησλ ρξεζηψλ γηα ηηο ππεξεζίεο ησλ ΒΔΥ. 

Η βηβιηνγξαθία πξαγκαηεχεηαη ην ζέκα ηεο απνηίκεζεο ηεο αμίαο ησλ Βηβιηνζεθψλ, 

ηφζν κε πνηνηηθά φζν θαη κε πνζνηηθά θξηηήξηα, αλεμάξηεηα απφ ην είδνο ηνπο θαη ην 

θνηλφ πνπ εμππεξεηνχλ (Emery, 1987; Fuld, 1998). Γηα ηηο Βηβιηνζήθεο, πξσηαξρηθφο 

δείθηεο αμηνιφγεζεο απνηειεί ε ηθαλνπνίεζε ηνπ θνηλνχ πνπ εμππεξεηνχλ (Cook and 

Heath, 2000), δείθηεο πνπ δχζθνια πξνζδηνξίδεηαη, ιφγσ ηεο κε απηήο θχζεο ησλ 

ππεξεζηψλ πιεξνθφξεζεο (Hill, 1999). Δμεηδηθεπκέλεο αλαθνξέο ζηε βηβιηνγξαθία 

αζρνινχληαη κε ηα αλσηέξσ ζέκαηα ζηνλ ηνκέα ησλ ΒΔΥ (Davidoff and Florance, 

2000; Flood, et al, 2000; Egger, 1999; Hardy, et al, 1985; Fischer and Reel, 1992).  

Σηε έξεπλά καο αθνινπζήζεθε ε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε ησλ Abels, Cogdill θαη 

Zach (2002), πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ρξεκαηνδφηεζε ηεο Έλσζεο Ιαηξηθψλ 

Βηβιηνζεθψλ ηεο Ακεξηθήο, ζε κία πξνζπάζεηα λα απνηηκεζεί ε ζπκβνιή ησλ ΒΔΥ 

θαηά ηελ επίηεπμε ησλ επξχηεξσλ νξγαλσζηαθψλ ζηφρσλ. Σχκθσλα κε ηνπο 

ζπγγξαθείο ηξεηο έλλνηεο είλαη ζεκαληηθφ λα ιεθζνχλ ππφςε θαηά ηελ αλάιπζε ηεο 

«αμίαο» ηεο Βηβιηνζήθεο ζην πιαίζην ελφο επξχηεξνπ Οξγαληζκνχ: α) ε ππεξεζία 

(service), β) ε ζπλεηζθνξά (contribution) θαη γ) ε απφδνζε (performance). Η 

ζςνειζθοπά ζε κηα έξεπλα αμηνιφγεζεο κπνξεί λα πξνζεγγηζηεί κε ηελ αληηζηνίρεζε 

ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρεη ε Βηβιηνζήθε ζε ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ επξχηεξνπ 

Οξγαληζκνχ. Καηά ζπλέπεηα, κηα δεδνκέλε ππεξεζία «ζπλεηζθέξεη» ζηνλ Οξγαληζκφ 

ζην βαζκφ πνπ ε ρξήζε ηεο νδεγεί ζηελ ηθαλνπνίεζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ 

νξγαλσζηαθνχ ζηφρνπ. Η ζπλεηζθνξά κεηξά ηελ εκπξφζεηε ρξήζε κηαο ππεξεζίαο 

απφ έλα άηνκν ή κηα νκάδα αηφκσλ ηεο απηήο εηδηθφηεηαο (π.ρ. ηαηξνί, δηνηθεηηθνί, 

θνηηεηέο) θαη απφ έλα ζπγθεθξηκέλν ρψξν (π.ρ. γξαθείν, βηβιηνζήθε, αίζνπζα 

αλακνλήο). Η απόδοζη, κεηξά ην πψο κηα ππεξεζία παξέρεηαη, πέξα απφ ζεσξήζεηο 
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ηνπ αλ ε ππεξεζία απηή ππνζηεξίδεη ηελ πινπνίεζε ελφο νξγαλσζηαθνχ ζηφρνπ. 

Δίλαη, δειαδή, δπλαηφλ κηα ππεξεζία λα πξαγκαηνπνηείηαη απνδνηηθά αθφκε θαη αλ 

δε ζπκβάιιεη ζηελ επίηεπμε ελφο ζηφρνπ ηνπ Οξγαληζκνχ.  

Πίνακαρ: 1 – Η ηαμηλνκία Cogdill et al. (2002) 

ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ 

ΠΑΡΟΥΟΤ 

ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ 

ΤΝΔΙΦΟΡΑ ΣΗ ΒΔΤ ΘΔΜΑΣΑ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΘΑΛΦΗ 

Α. 

ΠΡΟΧΘΗΗ 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ 

Α.1 Πιεξνθφξεζε ρξεζηψλ γηα 

πξφζθαηεο εμειίμεηο ζηελ θιηληθή πξάμε 
 Γηαηήξεζε ελεκεξσκέλσλ ηκεκάησλ θαη επαγγεικαηηψλ πγείαο ζρεηηθά κε ηηο 

ηειεπηαίεο εμειίμεηο ζηελ θιηληθή πξάμε  

 Υπνζηήξημε λέσλ δηαδηθαζηψλ θαη πηνζέηεζε λέσλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξίαο γηα 

θαιχηεξεο θιηληθέο, ηαηξηθέο θαη δηαγλσζηηθέο απνθάζεηο, θαζψο θαη γηα απνθάζεηο, νη 

νπνίεο ιακβάλνληαη κε γλψκνλα ελδείμεηο (π.ρ. δηαγλσζηηθή απεηθφληζε θαη παξεκβαηηθή 

αθηηλνινγία)  

Α.2. Γηαρείξηζε γλψζεο θιηληθήο 

πξάμεο (ζπλδπαζκφο λέαο-παιαηάο 

γλψζεο θιηληθήο πξάμεο) 

Β. 

Ο ΟΡΓΑΝΙΜΟ Χ 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΜΑΘΗΗ 

Β.1 Δλεκέξσζε ζρεηηθά κε ηηο εμειίμεηο 

ησλ Τερλνινγηψλ & Πεγψλ 

Πιεξνθφξεζεο 

 Γηαηήξεζε ελεκεξσκέλσλ ηκεκάησλ θαη επαγγεικαηηψλ πγείαο ζρεηηθά κε ηεο 

ηειεπηαίεο εμειίμεηο ηεο ηερλνινγίεο θαη πεγέο πιεξνθφξεζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ πξνκεζεπηψλ, ηεο απαηηήζεηο θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

πειαηψλ, ηνλ αληαγσληζκφ θαη ηηο δνθηκαζίεο επηδφζεσλ 

 Δμαζθάιηζε ελαιιαθηηθψλ θαη λέσλ ηερλνινγηψλ πνπ είλαη γλσζηέο θαη κειέηε ησλ 

πηζαλψλ πιενλεθηεκάησλ ζε πξντφληα θαη ππεξεζίεο 

 Υπνζηήξημε ησλ εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ πξνζσπηθνχ 

 Αλάπηπμε πνηνηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ 

Β.2 Υπνζηήξημε επαγγεικαηηθήο θαη 

εθπαηδεπηηθήο εμέιημεο ηνπ πξνζσπηθνχ 

Γ. 

ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΜΔ 

ΚΟΠΟ ΣΗΝ 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

Γ.1 Παξνρή εχθνιεο πξφζβαζεο ζε  

πεγέο πιεξνθφξεζεο 

 Υπνζηήξημε πνηνηηθήο πνιηηηθήο θαη ζηξαηεγηθήο αλάπηπμεο κέζσ ηεο παξνρήο 

πιεξνθνξίαο ζρεηηθέο κε ηελ πγεηνλνκηθή κέξηκλα, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα εζσηεξηθψλ 

δηαδηθαζηψλ, πξνκεζεπηψλ, ησλ απαηηήζεσλ ησλ πειαηψλ θαη ηνλ βαζκφ ηθαλνπνίεζήο 

ηεο, ηνλ αληαγσληζκφ θαη ηεο δνθηκαζίεο επηδφζεσλ θαη πιεξνθνξίαο 

 Υπνζηήξημε δηαζεζηκφηεηαο ηεο ζρεηηθήο πιεξνθνξίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

δεδνκέλσλ αλαθνξηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα δηαδηθαζηψλ, πξνκεζεπηψλ, 

ηθαλνπνίεζε πειαηψλ θαη δνθηκαζίεο επηδφζεσλ, ψζηε λα δηαθαίλεηαη ε αμηνπηζηία, ν 

κνληεξληζκφο, θαη ε γξήγνξε δηαζεζηκφηεηα θαη επθνιία ζηελ ρξήζε απφ θαηάιιεια 

εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πξνκεζεπηψλ, δηαλνκέσλ, πειαηψλ 

φπνπ είλαη απαξαίηεην) 

 Υπνζηήξημε («πίζσ δσκάηην», “back-room”) δξαζηεξηνηήησλ (π.ρ. ινγηζηηθψλ, 

πιεξνθνξηθήο, επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ, λνκηθψλ θαη γξακκαηεηαθψλ) ηεθκεξησκέλσλ, 

ειεγρφκελσλ θαη ζπλερψο βειηηνχκελσλ 

Γ.2 Υπνζηήξημε εηδηθεπνκέλσλ ηαηξψλ 

θαη θνηηεηψλ Σρνιψλ Δπηζηεκψλ 

Υγείαο 

Γ. 

ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΗ 

ΔΡΔΤΝΑ 

Γ.1 Κάιπςε εξεπλεηηθψλ αλαγθψλ  Αθαδεκατθή επηθνηλσλία θαη δηάρπζε απνηειεζκάησλ έξεπλαο 

 Υπνζηήξημε εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ πξνζσπηθνχ 

 Παξνρή λέσλ κέζσλ δηαρείξηζεο ησλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ, δεκνζίεπζήο θαη 

δηάρπζεο ηνπο 

Γ.2 Γλσζηνπνίεζε ηνπ εξεπλεηηθνχ 

απνηειέζκαηνο 

Δ. 

ΓΙΑΜΟΡΦΧΗ ΣΗ 

ΔΙΚΟΝΑ ΣΟΤ 

ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ 

Δ.1 Δλίζρπζε ηεο εηθφλαο ηνπ 

νξγαληζκνχ (θήκε, ζηειέρσζε) 
 Πξνζέιθπζε ηνπ θαηάιιεινπ θιηληθνχ πξνζσπηθνχ κέζσ ηδηαίηεξσλ πνιηηηθψλ 

πιεξνθφξεζεο 

Σ. 

ΠΑΡΟΥΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 

ΦΡΟΝΣΙΓΑ 

ΣΤ.1 Παξνρή έγθπξεο θαη έγθαηξεο 

πιεξνθφξεζεο γηα ηε ιήςε θιηληθψλ 

απνθάζεσλ 

 Γηαρείξηζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ ρξεζηψλ θαη ησλ επηπέδσλ δηάςεπζεο ησλ πξνζδνθηψλ 

ηνπο (SERVQUAL) γηα ηελ θιηληθή θξνληίδα 

 Αλαγλψξηζε ησλ αλαγθψλ ηνπ ρξήζηε θαη θνηλσληθψλ εηαίξσλ (user & stakeholder true) 

-εθπεθξαζκέλεο θαη ζπλεπαγφκελεο- 

 Βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο ηνπ ρξήζηε 

 Υπνζηήξημε ησλ ηεθκεξησκέλσλ θιηληθψλ παξεκβάζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ 

 Υπνζηήξημε ηεο πνηφηεηαο ηεθκεξησκέλσλ βηβιηνγξαθηθά δξαζηεξηνηήησλ (π.ρ. 

πιεξνθνξηθήο, ζρεδηαζκνχ, λνκηθψλ, αζθαιείαο, ινγηζηηθψλ) θαη παξνρή απνδείμεσλ ζε 

αληίζηνηρνπο νξγαληζκνχο 

ΣΤ.2 Σπκβνιή ζηε δηακφξθσζε 

πνιηηηθήο θαη κεζνδνινγίαο γηα ηελ 

θιηληθή θξνληίδα 

Οη ζηφρνη ηνπ Οξγαληζκνχ ζε αληηζηνηρία κε ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρεη ε Βηβιηνζήθε 

γηα ηελ επίηεπμή ηνπο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα πιενλεθηήκαηα ηεο θάζε πεξίπησζεο, 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ κε ηε κνξθή ηαμηλνκίαο ζηνλ Πίλαθα 1. Με βάζε ηελ 

πξναλαθεξζείζα ηαμηλνκία κπνξεί λα δηεμαρζεί έξεπλα απνηίκεζεο κηαο ΒΔΥ 

(Cogdill, et al, 2002): 

Α) Δπηινγή ησλ ζηφρσλ ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηεο ζπλεηζθνξάο ηεο Βηβιηνζήθεο γηα 

ηελ επίηεπμή ηνπο, ηα νπνία ζα απνηειέζνπλ ην επίθεληξν ηεο ζπιινγήο δεδνκέλσλ. 
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Β) Σπιινγή ησλ δεδνκέλσλ απφ ηνπο ρξήζηεο ζρεηηθά κε ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο 

θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ επξχηεξνπ Οξγαληζκνχ. 

Γ) Σπιινγή δεδνκέλσλ ζπλεηζθνξάο. 

Γ) Σπιινγή δεδνκέλσλ απφδνζεο. 

Δ) Δηζήγεζε αλαθνξηθά κε ην εάλ παξερφκελεο ππεξεζίεο πξέπεη λα μεθηλήζνπλ, 

δηαθνπνχλ ή αιιαρζνχλ. 

ΣΤ) Ταθηηθή ζπιινγή ζηνηρείσλ αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε, ηα απνηειέζκαηα απηήο θαη 

ηελ απφδνζε ηεο.  

Η θηινζνθία ησλ ζπγγξαθέσλ (Cogdill, et al 2002), φπσο πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ 

πηνζεηείηαη θαηφπηλ πξνζαξκνγήο θαη απφ ηνπο ζπγγξαθείο ηεο παξνχζεο κειέηεο, κε 

ζθνπφ ηε δηεξεχλεζε αληίζηνηρσλ ζεκάησλ ζηηο ειιεληθέο ΒΔΥ. 

4. Η ελληνική ππαγμαηικόηηηα για ηιρ ΒΔΤ 

Η Ιαηξηθή Βηβιηνζεθνλνκία απνηειεί ην θνκκάηη ηεο Δπηζηήκε ηεο Πιεξνθφξεζεο 

πνπ «εληνπίδεη, νξγαλψλεη θαη δηαρέεη ηηο πιεξνθνξίεο ηαηξφ-βηνινγηθνχ 

ελδηαθέξνληνο, εμαζθαιίδεη κεραληζκνχο δηαρείξηζεο θαη πξφζβαζεο ζηελ 

πιεξνθνξία, παξέρνληαο ηα πιεξνθνξηαθά εξγαιεία γηα ηελ πξναγσγή θαη εμέιημε 

ησλ Δπηζηεκψλ Υγείαο» (Μάλεζε, 2000). Σην ζχγρξνλν πεξηβάιινλ ησλ ππεξεζηψλ 

πγείαο, πιεξνθφξεζε θαη πνηφηεηαο ππεξεζηψλ πγείαο απνηεινχλ δχν άκεζα 

ζπλδεφκελεο έλλνηεο (Κσζηαγηφιαο θαη ζπλ., 2008). Σε απηφ ην πιαίζην 

αλαπηχζζνληαη δξάζεηο, φπσο είλαη: 1) ε ζπγθέληξσζε ηαηξηθψλ πιεξνθνξηψλ, ε 

επεμεξγαζία θαη νξγάλσζε απηψλ, 2) ε δηαθίλεζή ηνπο κέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηεο 

αλάθηεζεο, 3) ε επηθνηλσλία κε νξγαληζκνχο, λνζνθνκεία, εξεπλεηηθά θέληξα, 

παλεπηζηήκηα, θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο θαη άιινπο θνξείο, πνπ είηε παξέρνπλ ηαηξηθή 

εθπαίδεπζε είηε πξαγκαηνπνηνχλ έξεπλα, 4) ε ππνζηήξημε ησλ ρξεζηψλ ζε ζέκαηα 

ηερλνινγίαο ηεο πιεξνθφξεζεο θιπ.  

Η ηαηξηθή πιεξνθφξεζε ζε έλα επφκελν ζηάδην πεξηιακβάλεη ηελ επεμεξγαζία ησλ 

πξσηνγελψλ πιεξνθνξηαθψλ πεγψλ, ηελ παξαγσγή λέαο γλψζεο θαη ηελ νξγάλσζε 

νινθιεξσκέλσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, κε ζθνπφ ηε δηαρείξηζε 

εμαηνκηθεπκέλσλ πιεξνθνξηψλ θαη ηελ απφδνζή ηνπο ζην θνηλφ, είηε πξφθεηηαη γηα 

κέιε ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο είηε γηα θαηαλαισηέο πξντφλησλ πγείαο. Γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ παξαπάλσ, ε ηαηξηθή βηβιηνζεθνλνκία ρξεζηκνπνηεί πεδία 

εθαξκνγψλ, σο κέζα ζπγθέληξσζεο θαη νξγάλσζεο πιεξνθνξηψλ. Οη αλάγθεο ηνπ 

θνηλνχ πνπ εμππεξεηνχλ νη Βηβιηνζήθεο Δπηζηεκψλ Υγείαο. πνηθίινπλ σο πξνο ηε 

ρξήζε θαη ην είδνο ηνπο θαη ζπλήζσο δηαθξίλνληαη αλάινγα κε ηηο πιεξνθνξηαθέο 

αλάγθεο ηνπ θνηλνχ πνπ εμππεξεηνχλ (Λάππα & Φαιεπιίνγινπ, 2007; Κπξηάθε-

Μάλεζε, 2000). 
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Σηελ Διιάδα ζεκαληηθά ηξέρνληα δεηήκαηα γηα ηηο ΒΔΥ αθνξνχλ ζηελ νξγάλσζε 

θαη δηνίθεζή ηνπο σο εμαξηψκελν ηκήκα ζε επξχηεξνπο νξγαληζκνχο (Κσζηαγηφιαο 

& Κατηειίδνπ, 2008). Οη εξγαδφκελνη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο θαίλεηαη λα 

αλαγλσξίδνπλ ηελ αλάγθε εμεηδίθεπζεο θαη δηα βίνπ κάζεζεο, ιφγσ ηεο ηδηαίηεξεο 

θχζεο ηνπ επηζηεκνληθνχ αληηθεηκέλνπ πνπ θαινχληαη λα θαιχςνπλ πιεξνθνξηαθά, 

αλ θαη ε ελεκέξσζή ηνπο θαίλεηαη λα είλαη ειιηπήο φζνλ αθνξά ζηηο εμειίμεηο ηνπ 

θιάδνπ. Παξφια απηά κεγάιν πνζνζηφ ηαηξηθψλ βηβιηνζεθνλφκσλ δελ γλσξίδεη απφ 

πνχ κπνξεί λα ελεκεξσζεί γηα δεηήκαηα ηνπ θιάδνπ. 

Όζνλ αθνξά ζηε ζηειέρσζε θαη ηνλ εμνπιηζκφ ησλ ΒΔΥ παξνπζηάδνληαη 

ζεκαληηθφηαηεο ειιείςεηο ελψ ν πβξηδηθφο ραξαθηήξαο (έληππν θαη ςεθηαθφ πιηθφ) 

θαλεξψλεη ηε ζηαδηαθή πηνζέηεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ απφ ηηο βηβιηνζήθεο, 

θαζηζηψληαο παξάιιεια θαηάθνξε ηελ αλάγθε γηα εμέιημε ηνπ ξφινπ ησλ 

βηβιηνζεθνλφκσλ, νη νπνίνη νθείινπλ λα γλσξίδνπλ θαη λα ρεηξίδνληαη ηηο ηερλνινγίεο 

(Λάππα & Φαιεπιίνγινπ, 2007). Οη ΒΔΥ πνπ αλήθνπλ ζε Αθαδεκατθά Ιδξχκαηα θαη 

Δξεπλεηηθά Κέληξα, βξίζθνληαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ζε πιενλεθηηθή ζέζε έλαληη 

απηψλ ησλ Ννζνθνκείσλ, ηφζν φζνλ αθνξά ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπο φζν θαη 

ζηηο πιηθνηερληθέο ππνδνκέο ηνπο. Φαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη νη 

Ννζνθνκεηαθέο Βηβιηνζήθεο δελ αλήθνπλ ζηελ θνηλνπξαμία ησλ Αθαδεκατθψλ 

Βηβιηνζεθψλ, κε φια ηα αξλεηηθά γηα απηέο ζπλεπαγφκελα. Αθφκα, νη Αθαδεκατθέο 

Βηβιηνζήθεο, ζπλήζσο, ραίξνπλ απμεκέλεο ρξεκαηνδφηεζεο ηφζν απφ ηνπο πφξνπο 

ησλ Παλεπηζηεκίσλ θαη ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, φζν θαη απφ επηδνηήζεηο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. Σε αληίζεζε, νη Ννζνθνκεηαθέο Βηβιηνζήθεο, πιελ ειαρίζησλ 

εμαηξέζεσλ, ζηεξνχληαη ηελ ππνζηήξημε ηεο δηνίθεζήο ηνπο ηφζν ζε νηθνλνκηθφ φζν 

θαη ζε εζηθφ επίπεδν. 

5. Έπεςνα για ηην αποηίμηζη ηηρ αξίαρ ηηρ Βιβλιοθήκηρ ζηο πλαίζιο ηυν 

Ακαδημαφκών και Δπεςνηηικών Ιδπςμάηυν Δπιζηημών Τγείαρ ζηην 

Δλλάδα 

5.1. Σσεδιαζμόρ & Υλοποίηζη ηηρ έπεςναρ 

Σθνπφο ηεο έξεπλαο είλαη λα κειεηήζεη ηελ αληίιεςε ησλ εξγαδνκέλσλ ζε ΒΔΥ γηα 

ην θαηά πφζν ζεσξνχλ φηη ε Βηβιηνζήθε θαη Υπεξεζία Πιεξνθφξεζεο ζηελ νπνία 

εξγάδνληαη ζπκβάιιεη ζηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ νξγαλσζηαθψλ ζηφρσλ, κέζσ 

ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη πιεξνθνξηαθψλ πξντφλησλ. Οπζηαζηηθά, δχν ήηαλ 

ηα βαζηθά επηζηεκνληθά εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ: α) πνηα είλαη ε αμία ηεο ρξήζεο ηεο 

Βηβιηνζήθεο ζην πιαίζην ελφο επξχηεξνπ Οξγαληζκνχ θαη β) πνηα ζεσξεί ε δηνίθεζε 

σο κεηξήζηκα ζηνηρεία γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζπκβνιήο ηεο Βηβιηνζήθεο ζηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ Οξγαληζκνχ. 
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Η έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηηο 15/04/2008 έσο ηηο 15/06/08 θαη βαζίδεηαη ζηε 

ηαμηλνκία ησλ Cogdill, Abels and Zach (2002), ε νπνία πξνζαξκφζηεθε ζηα ειιεληθά 

δεδνκέλα κέζσ πηινηηθψλ ζπλεληεχμεσλ κε νκάδα εηδηθψλ (βηβιηνζεθνλφκνπο, 

αθαδεκατθνχο θαη δηνηθεηηθνχο). Τν εξσηεκαηνιφγην ζηε ηειηθή κνξθή ηνπ 

αληηζηνίρηδε πηζαλνχο νξγαλσζηαθνχο ζηφρνπο κε ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ νη 

ΒΔΥ. Φξεζηκνπνηήζεθε πεληαβάζκηα θιίκαθα, φπνπ ην πέληε (5) ήηαλ ε κεγαιχηεξε 

ζπκβνιή θαη ην έλα (1) ε ειάρηζηε. Τα εξσηεκαηνιφγηα εζηάιεζαλ κέζσ 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζε 49 Βηβιηνζήθεο Ννζνθνκείσλ, Δξεπλεηηθψλ Κέληξσλ 

θαη Αθαδεκατθψλ Ιδξπκάησλ Δπηζηεκψλ Υγείαο ζηελ Διιάδα. Οη ειεθηξνληθέο 

δηεπζχλζεηο ησλ Βηβιηνζεθψλ αληιήζεθαλ απφ ην Δζληθφ Γίθηπν Δπηζηεκνληθψλ θαη 

Τερλνινγηθψλ Βηβιηνζεθψλ (ΔΓΔΤΒ). Σπλνιηθά ζπγθεληξψζεθαλ ηξηάληα έλα (31) 

ζπκπιεξσκέλα εξσηεκαηνιφγηα πξνεξρφκελα απφ δηεπζπληέο θαη εξγαδφκελνπο ζε 

εηθνζηηέζζεξηο (24) Βηβιηνζήθεο. 

5.2. Αποηελέζμαηα ηηρ έπεςναρ 

Απφ ηα αξρηθά απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, είλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ πσο νη πεπνηζήζεηο ησλ Διιήλσλ ηαηξηθψλ βηβιηνζεθνλφκσλ 

αλαθνξηθά κε ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ησλ βηβιηνζεθψλ ηνπο πνηθίινπλ 

ζεκαληηθά. Δλψ νη πιεηνςεθία ζπκθσλεί πσο ε ζεκαζία ησλ ππεξεζηψλ ηεο 

Βηβιηνζήθεο ζηελ πξναγσγή ηεο θιηληθήο εθπαίδεπζεο, θάζε κία απφ απηέο 

εθπιεξψλεη δηαθνξεηηθνχο νξγαλσζηαθνχο ζηφρνπο θαη πξνζαξκφδεη αληίζηνηρα ην 

πεξηερφκελφ ηεο θαη ηηο ππεξεζίεο ηεο. Σε πεξίπησζε αλεπαξθψλ βηβιηνζεθνλνκηθψλ 

ππεξεζηψλ, ηα αίηηα απνηεινχλ ζπλήζσο δηνηθεηηθά πξνβιήκαηα θαη ε έιιεηςε 

θηλήηξσλ ή πξνζσπηθνχ. Δλαπφθεηηαη, επνκέλσο, ζηνπο δηεπζπληέο ησλ Βηβιηνζεθψλ 

λα θαηαλνήζνπλ θαη λα αλαιχζνπλ ηα κνλαδηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ Βηβιηνζεθψλ 

ηνπο θαη λα πξνζαξκφζνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ 

επξχηεξνπ Οξγαληζκνχ, δηα ηεο ζπλερνχο αιιειεπίδξαζεο κε ην θνηλφ 

(Chaleplioglou & Kostagiolas, 2008). Παξαθάησ παξνπζηάδνπκε νξηζκέλα απφ ηα 

απνηειέζκαηα: 

o ην 33% ησλ εξσηεζέλησλ ζεσξεί φηη ε Βηβιηνζήθε ηνπο ζπκβάιιεη ζεκαληηθά 

(4) θαηά ηελ πξνψζεζε ηεο θιηληθή θξνληίδαο ζηνλ Οξγαληζκφ (εηθφλα 1) 

o ην 35% ησλ εξσηεζέλησλ ζεσξεί φηη ε Βηβιηνζήθε ηνπο ζπκβάιιεη ζεκαληηθά 

(4) θαηά ηελ αλάδεημε ηνπ Οξγαληζκνχ σο πεξηβάιινλ κάζεζεο, ελψ ην 10% 

(1) πηζηεχεη ην αληίζεην (εηθφλα 2) 

o ην 19% ησλ εξσηεζέλησλ ζεσξεί φηη ε Βηβιηνζήθε ηνπο ζπκβάιιεη θαίξηα (5) 

σο πξνο ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ παξνρήο ππεξεζηψλ πιεξνθφξεζεο κε 

ζθνπφ ηελ εθπαίδεπζε, ηε ζηηγκή πνπ ην 36% ζεσξεί φηη ε Βηβιηνζήθε 

ζπκβάιιεη ζεκαληηθά (4), ελψ ην 3% ζεσξεί φηη ε Βηβιηνζήθε δε ζπκβάιιεη 

θαζφινπ. 
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o ην 45% ησλ εξσηεζέλησλ ζεσξεί φηη ε Βηβιηνζήθε ηνπο ζπκβάιιεη ζεκαληηθά 

(4) ζηελ πξναγσγή ηεο έξεπλαο. 

o ην 49% ησλ εξσηεζέλησλ ζεσξεί φηη ε Βηβιηνζήθε ηνπο ζπκβάιιεη ζεκαληηθά 

(4) ζηε δηακφξθσζε ηεο εηθφλαο ηνπ Οξγαληζκνχ θαη εηδηθφηεξα ζην ζέκα ηεο 

πξνζέιθπζεο ζηνλ Οξγαληζκφ ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ θχξνπο. 

o Τν 39% ησλ εξσηεζέλησλ ζεσξεί φηη ε Βηβιηνζήθε ηνπο ζπκβάιιεη θαίξηα (5) 

ζην ζέκα ηεο παξνρήο θιηληθήο θξνληίδαο θαη ηδηαίηεξα θαηά ηελ ιήςε 

απνθάζεσλ ηνπ ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ, κέζσ ηεο ππεξεζίαο αλαδήηεζεο θαη 

αλάθηεζεο πιεξνθνξηψλ (π.ρ. βηβιηνγξαθία, δηαδαλεηζκφ) πνπ παξέρεη, ην 

23% ησλ εξσηεζέλησλ ζεσξεί φηη ε Βηβιηνζήθε ηνπο ζπκβάιιεη ζεκαληηθά 

(4) θαη ην 16% ζεσξεί φηη ζπκβάιιεη κέηξηα (3). 

Καηά πόζο θευπείηε οηι η Βιβλιοθήκη ζαρ 

ζςμβάλλει ζηην παποσή κλινικήρ θπονηίδαρ;

26%

33%

19%

6%

0%

16%

5 4 3 2 1 0

ε ποιο βαθμό πιζηεύεηαι όηι η Βιβλιοθήκη 

ζαρ ζςνειζθέπει ζηη διαμόπθυζη ενόρ 

Δκαπιδεςηικού Πεπιβάλλονηορ ζηον εςπύηεπο 

Οπγανιζμό;

16%

35%

19%

10%

10%

10%

5 4 3 2 1 0
 

Δηθφλα 1     Δηθφλα 2 

6. ςμπεπάζμαηα & Πποηάζειρ 

Τα εμαγφκελα ζπκπεξάζκαηα ζπλνςίδνληαη: α) ζηελ αλάδεημε ηεο ζπκβνιήο 

Βηβιηνζεθψλ ηνπ είδνπο γηα ηελ επίηεπμε ηεο απνζηνιήο θαη ησλ ζηφρσλ ηνπ 

Οξγαληζκνχ ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ πθίζηαληαη, κε ηελ αλάπηπμε θαη παξνρή 

ζπγθεθξηκέλσλ ιεηηνπξγηψλ, ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ πιεξνθφξεζεο, β) ζην 

γεγνλφο φηη θάπνηεο ππεξεζίεο πιεξνθφξεζεο ζπκβάιινπλ πεξηζζφηεξν απφ θάπνηεο 

άιιεο, γ) ζην φηη νη ππεχζπλνη ησλ Βηβιηνζεθψλ νθείινπλ λα αληηιακβάλνληαη πξψηα 

νη ίδηνη θαη ελ ζπλερεία λα θνηλσληθνπνηνχλ ηελ αμία ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνπλ 

πξνο ηα έμσ θαη δ) ζηελ αλάγθε αληηζηνίρεζεο ππεξεζηψλ θαη ιεηηνπξγηψλ 

πιεξνθφξεζεο κε ηνπο νξγαλσζηαθνχο ζηφρνπο θαη ηελ απνζηνιή ησλ Αθαδεκατθψλ 

θαη Δξεπλεηηθψλ Ιδξπκάησλ Δπηζηεκψλ Υγείαο. Όια ηα παξαπάλσ ζα νδεγήζνπλ, 

θαηά ηελ άπνςε ησλ ζπγγξαθέσλ, ζηελ πξνζέιθπζε πφξσλ γηα ηηο Βηβιηνζήθεο, 
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ηφζν νηθνλνκηθψλ φζν θαη αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, θαη ζα ζπκβάιινπλ θαίξηα ζηελ 

αεηθφξν αλάπηπμε θαη δηαρείξηζε απηψλ. Αθφκα, αλαδεηθλχεηαη ν ξφινο πνπ 

δηαδξακαηίδεη ε Βηβιηνζήθε ζηε δηακφξθσζε ηεο επξχηεξεο «θνπιηνχξαο» ηνπ 

Οξγαληζκνχ, θαζψο θαη ε θνηλσληθή αμία απηήο γηα ηελ πξναγσγή ηεο εθπαίδεπζεο 

θαη ηεο έξεπλαο ζηνλ ηνκέα ησλ Δπηζηεκψλ ηεο Υγείαο. 
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