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Πεξίιεςε   

        

Γηεζλώο, ε λνζνθνκεηαθή βηβιηνζήθε απνηειεί γηα ην 

Ννζνθνκείν ην βαζηθό ηκήκα γηα ηελ παξνρή ηεθκεξησκέλεο 

πιεξνθόξεζεο (Knowledge-based Information) θαη ηελ 

αλάπηπμε ζπζηεκάησλ θαη ππεξεζηώλ γηα ηελ θάιπςε ησλ 

αλαγθώλ ηεθκεξησκέλεο πιεξνθόξεζεο ηνπ Οξγαληζκνύ. 

Σν πξόηππν 5 ηεο Medical Library Association (Standards for 

hospital libraries 2002 with 2004 revision) ππνδεηθλύεη ηε 

ζύλδεζε ηεο ηεθκεξησκέλεο πιεξνθόξεζεο κε ηελ 

παξερόκελε θξνληίδα πγείαο θαη ηελ εθπαίδεπζε ηνπ ηαηξηθνύ 

θαη λνζνθνκεηαθνύ πξνζσπηθνύ.  Ο ξόινο ηεο βηβιηνζήθεο, 

όζνλ αθνξά ηελ εθπαίδεπζε ηνπ ηαηξηθνύ θαη λνζνθνκεηαθνύ 

πξνζσπηθνύ,  πξέπεη λα  πεξηιακβάλεη: ηε ζπκκεηνρή ηνπ 

βηβιηνζεθνλόκνπ ζηελ επηηξνπή εθπαίδεπζεο ηνπ 

Ννζνθνκείνπ, ηελ παξνρή πιηθνύ γηα  ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ 

ππνζηήξημε ησλ  εθπαηδεπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ, ηελ 

εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνύ ζηε δηαρείξηζε θαη ρξήζε ηεο 

πιεξνθνξηαθήο ηερλνινγίαο, ηελ επηινγή έληππσλ θαη 

ειεθηξνληθώλ πεγώλ γηα εμαηνκηθεπκέλε κάζεζε, ηε ζύλδεζε 

ηεο βηβιηνζήθεο κε ηελ ζπλερηδόκελε εθπαίδεπζε, ηελ παξνρή 

εηδηθήο βηβιηνγξαθίαο γηα ηελ ππνζηήξημε εθπαηδεπηηθώλ 

εθδειώζεσλ, ηελ παξνρή πξόζβαζεο ζε πεγέο ζπλερηδόκελεο 

εθπαίδεπζεο πνπ βαζίδνληαη ζην δηαδίθηπν.  

θνπόο ηεο παξνύζαο κειέηεο είλαη ε θαηαγξαθή θαη ε 

αμηνιόγεζε ηεο παξερόκελεο εθπαίδεπζεο ηαηξηθνύ θαη 

λνζνθνκεηαθνύ πξνζσπηθνύ ζηηο λνζνθνκεηαθέο βηβιηνζήθεο 

ηεο Διιάδαο θαη ε ζπκκεηνρή ηεο βηβιηνζήθεο κέζσ ηνπ 

ηαηξηθνύ βηβιηνζεθνλόκνπ ζηηο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

ηνπ ηδξύκαηνο πνπ αλήθεη. 

Γείγκα ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ νη λνζνθνκεηαθέο βηβιηνζήθεο 

ηεο Διιάδαο θαη ηεο Κύπξνπ. Δζηάιεζαλ 44 εξσηεκαηνιόγηα 

ζε αληίζηνηρεο λνζνθνκεηαθέο βηβιηνζήθεο ηεο Αζήλαο θαη ηεο 

πεξηθέξεηαο. Απάληεζαλ νη 27, πνζνζηό αληαπόθξηζεο 61%. Η 
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έξεπλα πινπνηήζεθε ζην δηάζηεκα ησλ κελώλ Απξηιίνπ-

Μαΐνπ 2008.  

Σα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ όηη ζηηο ειιεληθέο 

λνζνθνκεηαθέο βηβιηνζήθεο γίλεηαη εθπαίδεπζε ρξεζηώλ πνπ 

έρεη, όκσο, αλεπίζεκν ραξαθηήξα. Ο βηβιηνζεθνλόκνο δελ 

ζπκκεηέρεη ζηα όξγαλα εθπαίδεπζεο θαη δελ παξέρνληαη πεγέο 

ζπλερηδόκελεο εθπαίδεπζεο. Καηά ζπλέπεηα, είηε ιόγσ 

ρξεκαηνδόηεζεο θαη ζηεξενηύπσλ, είηε ιόγσ έιιεηςεο 

πξνζσπηθνύ θαη κέηξσλ ζεζκηθνύ ραξαθηήξα,  ηα πξόηππα ηεο 

MLA ηεξνύληαη πιεκκειώο. 

 

Λέξειρ-Κλειδιά: Νοζοκομειακέρ Βιβλιοθήκερ, Δκπαίδεςζη 

Χπηζηών, Πληποθοπιακή Παιδεία Αξιολόγηζη, Δλλάδα  

 

 

Abstract 

 

Internationally, the hospital library serves the Hospital as the 

primary department responsible for the provision of the 

Knowledge-based Information and the development of systems 

and services in order to meet the Knowledge-based Information 

needs of the Organization.  

Standard 5 of the Medical Library Association (Standards for 

hospital libraries 2002 with 2004 revision) demonstrates that 

there is evidence for effective connections between 

Knowledge-based Information (KBI) and patient care and 

education for medical and hospital staff. Concerning the 

education of  medical and hospital staff, the role of the library 

by the medical librarian must include: the participation of the 

librarian in the team directing the educational functions in the 

hospital, the regular provision of material in support of 

planning and preparing of educational activities, the education 

of medical and hospital staff on information management and 

use of information technology, the identification of  print and 

electronic resources for individualised learning, joint library 

and continuing education, the provision  of specific literature in 

support of educational activities, the provision of access to 

quality resources of continuing education such as Web-based 

resources.  

The aim of this study is to investigate and evaluate the 

provided user education and training for hospital and medical 

staff in the Greek hospital libraries and the participation of 

librarian in the educational activities of institution.  

Sample of this survey was Greek hospital libraries. 

Questionnaires were sent out to 44 hospital libraries of Greece 

and Cyprus. 27 questionnaires were returned, a response rate of 

61%. The survey was carried out in April-May 2008 

 The findings indicate that Greek hospital libraries provide user 

education, however, it has informal character. The librarian 

does not participate in the team directing educational functions 
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in the hospital and continuing education resources are not 

provided. Consequently, either due to unsatisfactory financial 

support and to well- built stereotypes or due to personnel 

deficiency and to institutional shortage, MLA standards are 

being met by inadequate way. 

 

Keywords: Libraries, Hospital, User Education, Information 

Literacy, Evaluation, Greece 

1. Εηζαγσγή 

Από δεθαεηίεο έρεη αλαγλσξηζηεί θαη δίλεηαη έκθαζε ζην ξόιν ηνπ βηβιηνζεθνλόκνπ, 

εθηόο ηεο ζπιινγήο, νξγάλσζεο θαη δηαηήξεζεο ηνπ πιηθνύ ηεο βηβιηνζήθεο, ζηελ πξόζβαζε 

ζηελ πιεξνθνξία θαη ζηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηεο. 

Η πξαθηηθή απηή νδήγεζε ζηελ αλάπηπμε πξνγξακκάησλ θαη ππεξεζηώλ ηα νπνία 

αλαγλσξίδνπκε κε ηνπο όξνπο  user education, information literacy, library education, 

bibliographic instruction. 

Η εθπαίδεπζε ηνπ ρξήζηε ζηε κεζνδνινγία ηεο πξόζβαζεο  ζηελ πιεξνθνξία (Frick, 

E.,1987) είλαη απηό πνπ νλνκάδνπκε βηβιηνγξαθηθή εθπαίδεπζε ησλ ρξεζηώλ. 

Η αλάπηπμε ησλ λέσλ ηερλνινγηθώλ κέζσλ (CD-ROM θαη Internet), ε εηζαγσγή 

ειεθηξνληθώλ πεγώλ πιεξoθόξεζεο ζηηο βηβιηνζήθεο θαη ε αλάπηπμε ησλ ειεθηξνληθώλ 

ππεξεζηώλ ηνπο απμάλεη ηελ αλάγθε γηα ηελ απαξαίηεηε εθπαίδεπζε θαη θαζνδήγεζε ηνπ 

ρξήζηε ώζηε λα κπνξεί λα ηηο αμηνπνηήζεη. 

Γηεζλώο, ε λνζνθνκεηαθή βηβιηνζήθε αλαγλσξίδεηαη σο ην βαζηθό ηκήκα ηνπ 

λνζνθνκείνπ γηα ηελ παξνρή ηεθκεξησκέλεο πιεξνθόξεζεο γηα ηελ θάιπςε ησλ 

πιεξνθνξηαθώλ αλαγθώλ ηνπ ηαηξηθνύ θαη ινηπνύ επηζηεκνληθνύ πξνζσπηθνύ (Gluck, J., C., 

2002). 

Η αικαηώδεο αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο, ε ελζσκάησζή ηεο ζηελ ηαηξηθή πξάμε, ε 

αιιαγή ζηηο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο θαη ν απμαλόκελνο όγθνο ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ 

δεκνζηεύνληαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή, ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ παξερόκελε θξνληίδα 

πγείαο θαη απαηηνύλ πιεξνθνξηαθέο δεμηόηεηεο (Brettle, A.,2003 θαη Homan J. M. & 

McGowan J. J., 2002) από ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο γηα λα κπνξνύλ λα ηα δηαρεηξηζηνύλ.  

Οη βηβιηνζεθνλόκνη θαη νη επαγγεικαηίεο ηεο πιεξνθόξεζεο πξέπεη λα αληαπνθξηζνύλ 

ζηνπο λένπο εθπαηδεπηηθνύο ξόινπο κε ηελ νξγάλσζε θαη παξνρή επίζεκσλ θαη αλεπίζεκσλ 

εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ θαη λα αθηεξώζνπλ ζεκαληηθό ρξόλν ζηελ δηδαζθαιία ησλ 

πιεξνθνξηαθώλ δεμηνηήησλ ζηνπο γηαηξνύο θαη ην λνζνθνκεηαθό πξνζσπηθό(Homan J. M. & 

McGowan J. J., 2002). 

Tν πξόηππν   5 ηεο Medical Library Association (Standards for Hospital Libraries 2002 

with revision 2004) (Gluck, J., 2002)  ππνδεηθλύεη ηε ζεκαληηθή ζύλδεζε κεηαμύ 

ηεθκεξησκέλεο πιεξνθόξεζεο (Knowledge Based Information) θαη παξερόκελεο θξνληίδαο 

πγείαο. Ωο ζθνπόο ηεο βηβιηνζήθεο ηίζεηαη ε εμππεξέηεζε όισλ ησλ νκάδσλ ρξεζηώλ ηνπ 

λνζνθνκείνπ.  

Όζνλ αθνξά ηελ εθπαίδεπζε ηνπ ηαηξηθνύ θαη ινηπνύ λνζνθνκεηαθνύ πξνζσπηθνύ, ν 

ξόινο ηεο βηβιηνζήθεο κέζσ ηνπ ηαηξηθνύ βηβιηνζεθνλόκνπ πξέπεη λα  πεξηιακβάλεη:  

 ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπ βηβιηνζεθνλόκνπ ζηελ νκάδα πνπ θαηεπζύλεη ηηο 

εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ λνζνθνκείνπ,  

 ηελ παξνρή νδεγηώλ γηα ηε δηακόξθσζε ζηξαηεγηθώλ ζπγγξαθήο, παξνπζίαζεο θαη 

πινπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ  
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 ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνύ ζηε ρξήζε ηεο πιεξνθνξηαθήο ηερλνινγίαο θαη ηε 

δηαρείξηζε ησλ πιεξνθνξηαθώλ πεγώλ, 

  ηελ παξνρή  έληππσλ θαη ειεθηξνληθώλ πεγώλ γηα εμαηνκηθεπκέλε κάζεζε,  

 ηε ζύλδεζε ηεο βηβιηνζήθεο κε ηελ ζπλερηδόκελε εθπαίδεπζε,  

 ηελ παξνρή εηδηθήο βηβιηνγξαθίαο γηα ηελ ππνζηήξημε εθπαηδεπηηθώλ εθδειώζεσλ,  

 ηελ παξνρή πξόζβαζεο ζε πεγέο ζπλερηδόκελεο εθπαίδεπζεο πνπ βαζίδνληαη ζην 

δηαδίθηπν.   

 

1.1. Αλαζθόπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο 

 

Η βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε δείρλεη όηη έρνπλ γίλεη δηάθνξεο κειέηεο (Brettle, A., 2003) 

ηόζν ζηνλ αθαδεκατθό όζν θαη ζην λνζνθνκεηαθό ρώξν κε ζθνπό λα δηεξεπλήζνπλ ηελ 

παξνρή, ην είδνο θαη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο εθπαίδεπζεο  ζην ηαηξηθό θαη 

λνζνθνκεηαθό πξνζσπηθό.   

Σπραηνπνηεκέλεο έξεπλεο (Bradley, D., et al, 2002 θαη Poyner, A.,et all, 2004) ζην 

λνζνθνκεηαθό ρώξν δείρλνπλ όηη ε εθπαίδεπζε είλαη απνηειεζκαηηθή καθξνπξόζεζκα, ζηε 

βειηίσζε ηεο εκπηζηνζύλεο ησλ ρξεζηώλ ζηηο ηθαλόηεηέο ηνπο γηα αλαδήηεζε ηεο 

πιεξνθνξίαο θαη ησλ πιεξνθνξηαθώλ δεμηνηήησλ ηνπο.  

Οη Lyon, E. & Gilbert, S (1988) θαζώο θαη ην Quality Development Team, South 

Staffordshire Hospitals (2003) απνθαιύπηνπλ όηη ππάξρεη ηθαλνπνίεζε ησλ ρξεζηώλ από ηηο 

αλαδεηήζεηο βηβιηνγξαθίαο από ηε βηβιηνζήθε γηα ινγαξηαζκό ηνπο. Δλώ ε  εθπαίδεπζε 

θξίλεηαη απνηειεζκαηηθή  όηαλ ζπγθξίλεηαη κε ηε κε-εθπαίδεπζε (Brettle, A., 2003 θαη 

Rosenberg, W.M.C., et al, 1998). 

Οη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ παξνρή  βηβιηνγξαθηθήο εθπαίδεπζεο 

πνηθίινπλ. Απηέο πεξηιακβάλνπλ δηαιέμεηο, παξνρή έληππσλ νδεγώλ, νδεγίεο θαη εθπαίδεπζε 

ζε αηνκηθή βάζε ή ζε νκάδεο, online καζήκαηα θηι 

Σν πεξηερόκελν ησλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο δηαθέξεη αξθεηά (Brettle, A., 2003). Η 

πιεηνςεθία ησλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο αθνξά νδεγίεο γηα ηε δηακόξθσζε ζηξαηεγηθήο 

αλαδήηεζεο ζε  βάζεηο δεδνκέλσλ, ρξήζε ζεζαπξνύ θαη MESH, ρξήζε ηειεζηώλ boolean 

θιπ. Η δηάξθεηα ησλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο επίζεο θπκαίλεηαη από 1-3 ώξεο.  

ηελ Διιάδα δελ ππάξρνπλ γηα ηηο λνζνθνκεηαθέο βηβιηνζήθεο θαηαγεγξακκέλεο 

πιεξνθνξίεο θαη επηζηεκνληθά δεδνκέλα γηα ηελ εθαξκνγή θαη ηε κνξθή πξνγξακκάησλ 

εθπαίδεπζεο ρξεζηώλ, νύηε γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ βηβιηνζεθώλ  ζηηο εθπαηδεπηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο ηνπ νξγαληζκνύ. Δπίζεο, επηζεκαίλεηαη ε αλάγθε αλάπηπμεο ελόο κνληέινπ 

εθπαίδεπζεο ρξεζηώλ αθ΄ ελόο θαη αθεηέξνπ ελόο έγθπξνπ εξγαιείνπ ώζηε λα κπνξνύλ νη 

βηβιηνζεθνλόκνη θαη νη επηζηήκνλεο ηεο πιεξνθόξεζεο λα αμηνινγήζνπλ πην εύθνια ηηο 

επηδξάζεηο ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο. 

θνπόο ηεο παξνύζαο κειέηεο είλαη ε θαηαγξαθή θαη ε αμηνιόγεζε ηεο παξερόκελεο 

εθπαίδεπζεο ηνπ λνζνθνκεηαθνύ θαη ηαηξηθνύ πξνζσπηθνύ ζηηο λνζνθνκεηαθέο βηβιηνζήθεο 

ηεο Διιάδαο θαη ε ζπκκεηνρή ηεο βηβιηνζήθεο κέζσ ηνπ ηαηξηθνύ βηβιηνζεθνλόκνπ ζηηο 

εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ηδξύκαηνο πνπ αλήθεη. 

2. Μεζνδνινγία 

Με βάζε ηα παξαπάλσ απνθαζίζηεθε ε δηεμαγσγή πνζνηηθήο  έξεπλαο ώζηε λα θαιπθζεί 

κεγάιν κέξνο ηνπ δηεξεπλώκελνπ πιεζπζκνύ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ κελώλ Απξηιίνπ-Μαΐνπ 

2008. Γείγκα ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ νη λνζνθνκεηαθέο βηβιηνζήθεο ηεο Διιάδαο θαη ηεο 

Κύπξνπ. ηάιζεθαλ 44 εξσηεκαηνιόγηα ζε αληίζηνηρεο λνζνθνκεηαθέο βηβιηνζήθεο ηεο 

Αζήλαο θαη ηεο πεξηθέξεηαο. Απάληεζαλ νη 27, πνζνζηό αληαπόθξηζεο 61%. 
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Μέζσ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ ζηάιζεθε  εμεηάδνληαη νη εμήο παξάγνληεο: 

 Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο λνζνθνκεηαθήο βηβιηνζήθεο κε δείθηεο ην κέγεζνο θαη ηελ 

εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο, θαζώο θαη  ηα ηερλνινγηθά  κέζα πνπ δηαζέηεη. 

 Σα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ηνπ ηαηξηθνύ θαη λνζνθνκεηαθνύ πξνζσπηθνύ πνπ 

πινπνηνύληαη από ηε βηβιηνζήθε κε δείθηεο ηε κνξθή, ηηο κεζόδνπο θαη ηα 

αληηθείκελα εθπαίδεπζεο,  

 Οη απόςεηο ησλ βηβιηνζεθνλόκσλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ παξαπάλσ 

πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο, 

 Η ζπκκεηνρή ηεο βηβιηνζήθεο ζηηο δηαδηθαζίεο εθπαίδεπζεο ηνπ λνζνθνκείνπ θαη  

 Η παξνρή πξόζβαζεο ζε πεγέο ζπλερηδόκελεο εθπαίδεπζεο κέζσ δηαδηθηύνπ. 

 

2.1. Αλάιπζε δεδνκέλσλ 

 

2.1.1. Υαξαθηεξηζηηθά βηβιηνζεθώλ 

 

Η θαηαλνκή ησλ λνζνθνκεηαθώλ βηβιηνζεθώλ αθνξά 4 θαηεγνξίεο. Γεληθά 

λνζνθνκεία, Γεληθά κε παλεπηζηεκηαθέο θιηληθέο, Παλεπηζηεκηαθά θαη Άιια (Δηδηθά, 

ζηξαηησηηθά θ.ι.π.). Η παξαπάλσ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ λνζνθνκείσλ δειώλεη κε έκκεζν 

ηξόπν ην θνηλό ζην νπνίν απεπζύλεηαη. Από ηηο βηβιηνζήθεο ηνπ δείγκαηνο κόλν 3 (πνζνζηό 

11%) ιεηηνπξγνύλ ρσξίο βηβιηνζεθνλόκν, αιιά  κε δηνηθεηηθό ππάιιειν. 

Από ην δηάγξακκα 1 θαίλεηαη όηη ζε πνζνζηό 67% νη εξγαδόκελνη ζηηο λνζνθνκεηαθέο 

βηβιηνζήθεο είλαη βηβιηνζεθνλόκνη. Σν ππόινηπν 33% είλαη είηε δηνηθεηηθνί ππάιιεινη πνπ 

εθηεινύλ ρξέε βηβιηνζεθνλόκνπ, είηε βνεζεηηθό πξνζσπηθό πρ γξακκαηείο, θιεηήξεο θηι. 

Ποζοζηιαία καηανομή βιβλιοθηκονόμων ζηο 

ζύνολο ηου δείγμαηος

67%

33% ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΙ

ΜΗ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΙ

 
 

Γηάγξακκα 2: Πνζνζηηαία θαηαλνκή βηβιηνζεθνλόκσλ ζην ζύλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο 

λνζνθνκεηαθέο βηβιηνζήθεο 
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2.1.2. Πξόζβαζε ζην δηαδίθηπν θαη παξνρή πξόζβαζεο ζηνπο ρξήζηεο 

 

ΤΠΟΛΟΓΙΣΔ ΜΔ ΤΝΓΔΗ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 

 Γεληθό Γεληθό κε 

παλ/θέο 

θιηληθέο 

Παλ/θό Άιιν ύλνιν Πνζνζηό 

Η/Τ ρξεζηώλ 28 32 11 10 81 63% 

ύλνιν Η/Τ 

βηβ/θεο 

47 49 19 13 128 100% 

 

Πίλαθαο 1: Γηαζέζηκνη Η/Τ κε ζύλδεζε ζην δηαδίθηπν 

 

Από ηνλ πίλαθα 1 γίλεηαη θαλεξό όηη ην 63% ησλ ππνινγηζηώλ κε ζύλδεζε ζην 

δηαδίθηπν, πνπ δηαηίζεληαη ζηηο λνζνθνκεηαθέο βηβιηνζήθεο βξίζθνληαη ζηε δηάζεζε ησλ 

ρξεζηώλ. Σν ππόινηπν 37% ην απνηεινύλ ππνινγηζηέο γηα ηνπο βηβιηνζεθνλόκνπο, γηα 

ρξήζε server θηι. 

Από ηηο 27 βηβιηνζήθεο πνπ απνηεινύλ ην ζύλνιν ηνπ δείγκαηόο καο 5 βηβιηνζήθεο 

(πνζνζηό 19%) δελ παξέρνπλ θαλέλαλ ππνινγηζηή ζηνπο ρξήζηεο κε πξόζβαζε ζην 

δηαδίθηπν. Δλώ όιεο (πνζνζηό 100% ) δηαζέηνπλ ζύλδεζε ζην Internet.  

ε πνζνζηό 36% νη λνζνθνκεηαθέο βηβιηνζήθεο δηαζέηνπλ ζύλδεζε ADSL,  θαη 

έπεηαη ζε πνζνζηό 26% ε ζύλδεζε κε κόληκε γξακκή LEASED-LINE. Δλδηαθέξνλ 

παξνπζηάδεη ην πνζνζηό 19% πνπ δελ απάληεζε ζε απηή ηελ εξώηεζε. Δηθάδνπκε όηη δελ 

γλώξηδαλ ην είδνο ηεο ζύλδεζεο. 

 

2.1.3. Εθπαίδεπζε ρξεζηώλ 

 

Από ην δηάγξακκα 3 θαίλεηαη όηη ην 59% ηνπ δείγκαηόο καο (16 βηβιηνζήθεο) 

εθπαηδεύνπλ ηνπο ρξήζηεο ηνπο θαη ε εθπαίδεπζε απηή γίλεηαη από βηβιηνζεθνλόκν. Σν 37% 

(10 βηβιηνζήθεο) δήισζε όηη δελ παξέρεη θαλελόο είδνπο εθπαίδεπζε ρξεζηώλ. Δλώ κηα 

βηβιηνζήθε δελ απάληεζε.  

 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΥΡΗΣΩΝ

59%

37%

4%
ΝΑΙ

ΌΥΙ

ΓΔΝ

ΑΠΑΝΣΗΑΝ

 
Γηάγξακκα 4: Πνζνζηηαία θαηαλνκή λνζνθνκεηαθώλ βηβιηνζεθώλ πνπ εθπαηδεύνπλ ηνπο 

ρξήζηεο ηνπο 
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ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔ ΠΟΤ ΓΔΝ ΠΑΡΔΥΟΤΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

 ΜΔ 

ENAN 

Η/Τ 

ΜΔ 

ΠΟΛΛΟΤ 

Η/Τ 

ΜΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟ  2 

ΔΝΑ  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟ ΣΔ 3 2 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟ ΣΔ + 

ΠΡΟΩΠΙΚΟ 

1  

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟ Msc + 

ΠΡΟΩΠΙΚΟ 

1 1 

 

Πίλαθαο 2: Καηάζηαζε πξνζσπηθνύ θαη Η/Τ ζε βηβιηνζήθεο πνπ δελ παξέρνπλ εθπαίδεπζε 

 

ηνλ πίλαθα 2 θαηαλέκνληαη νη βηβιηνζήθεο πνπ δήισζαλ όηη δελ παξέρνπλ 

εθπαίδεπζε. ε 2 πεξηπηώζεηο ην πξνζσπηθό πνπ απαζρνιείηαη δελ είλαη βηβιηνζεθνλόκνη. ε 

2 πεξηπηώζεηο, επίζεο απαζρνιείηαη έλαο βηβιηνζεθνλόκνπο αιιά ζηε βηβιηνζήθε ππάξρνπλ 

πεξηζζόηεξνη ηνπ ελόο Η/Τ δηαζέζηκνη κε ζύλδεζε θαη ζε 1 πεξίπησζε απαζρνιείηαη 

βηβιηνζεθνλόκνο Msc κε επηπιένλ πξνζσπηθό θαη ε βηβιηνζήθε δηαζέηεη 3 Η/Τ κε ζύλδεζε. 

Αμίδεη λα ζεκεηώζνπκε ηε 1 πεξίπησζε όπνπ ππάξρεη βηβιηνζεθνλόκνο ΣΔ κε πξνζσπηθό 

αιιά ε βηβιηνζήθε δηαζέηεη κόλν έλαλ Η/Τ θαη ηελ επίζεο 1 βηβιηνζήθε κε βηβιηνζεθνλόκν 

Msc κε επηπιένλ πξνζσπηθό αιιά ε βηβιηνζήθε δηαζέηεη κόλν έλαλ Η/Τ. 

Αλαθνξηθά κε ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο δελ παξέρνπλ εθπαίδεπζε (Πίλαθαο 3), νη 

βηβιηνζεθνλόκνη- ππεύζπλνη ησλ λνζνθνκεηαθώλ βηβιηνζεθώλ, ηεξαξρνύλ σο πξώην ηελ 

«έιιεηςε πξνζσπηθνύ» θαη ζηε δεύηεξε ζέζε θαηαηάζζνληαη ε «έιιεηςε εθπαηδεπηηθώλ 

ηθαλνηήησλ ησλ βηβιηνζεθνλόκσλ» θαη ε ηεξάξρεζε ηεο εθπαίδεπζεο σο κε απαξαίηεηεο 

δηαδηθαζίαο. Δπίζεο, σο ιόγνο γηα ηε κε παξνρή εθπαίδεπζεο, αλαθέξζεθε ε αλεπάξθεηα 

ρξεκαηνδόηεζεο 

 

 

 

 

ΛΟΓΟΙ ΜΗ ΠΑΡΟΥΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

Έιιεηςε επαξθνύο πξνζσπηθνύ 7 

Έιιεηςε πξνζσπηθνύ κε εθπαηδεπηηθέο 

δεμηόηεηεο 

3 

Γελ ζεσξείηαη απαξαίηεην 3 

Άιιν 3 

 

Πίλαθαο 3: Αηηηνιόγεζε γηα ηε κε παξνρή εθπαίδεπζεο 

. 
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2.1.4. Αληηθείκελα Εθπαίδεπζεο ζηηο λνζνθνκεηαθέο βηβιηνζήθεο 

 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Δ ΓΔΙΓΜΑ 17 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 

 ΤΥΝΟΣΗΣΑ ΠΟΟΣΟ 

Βαζηθή ρξήζε ηερλνινγίαο 

πιεξνθόξεζεο (βαζηθέο ιεηηνπξγίεο 

Word) 

12 71% 

Βάζεηο Γεδνκέλσλ (Pubmed, Medline, 

CINAHL…) 

16 94% 

Υξήζε –Αλαδήηεζε- Αλάθηεζε από ην  

Internet (web browser, κεηάβαζε URL 

ηζηνζειίδεο, κεραλέο αλαδήηεζεο) 

15 88% 

Σερληθέο αλαδήηεζεο βηβιηνγξαθίαο 

(ρξήζε ηειεζηώλ Boolean, ρξήζε 

MESH/ιέμεσλ θιεηδηώλ) 

15 88% 

Τπεξεζίεο θαη θέληξα ηεθκεξίσζεο ή 

πιεξνθόξεζεο (ΔΚΣ, Cochrane, Heal-

Link…) 

15 88% 

Ηιεθηξνληθά Πεξηνδηθά 15 88% 

Υξήζε απηνκαηνπνηεκέλνπ θαηαιόγνπ 

ηεο βηβιηνζήθεο (O.P.A.C.) 

6 35% 

Άιιν (εμεγήζηε) 1 6% 

 

Πίλαθαο 4: Αληηθείκελα εθπαίδεπζεο ρξεζηώλ ζηηο λνζνθνκεηαθέο βηβιηνζήθεο 

 

ηνλ πίλαθα 4 αλαδεηθλύνληαη ηα αληηθείκελα εθπαίδεπζεο θαη ηεξαξρνύληαη σο εμήο: 

Βάζειρ Γεδομένων (Pubmed, Medline, CINAHL…) ην 94% ησλ λνζνθνκεηαθώλ 

βηβιηνζεθώλ πνπ θάλνπλ εθπαίδεπζε ζηνπο ρξήζηεο ηνπο, ηνπο εθπαηδεύνπλ ζηε ρξήζε-

αλαδήηεζε θαη αλάθηεζε βηβιηνγξαθίαο θαη πιεξνθνξηώλ από Β.Γ όπσο ε Pubmed 

Σν 88% ησλ βηβιηνζεθώλ εθπαηδεύνπλ ηνπο ρξήζηεο ηνπο:  

 ζηε Φπήζε –Αναδήηεζε- Ανάκηεζε πλεποθοπιών από ηο  Internet (web browser, 

μεηάβαζε URL ιζηοζελίδερ, μεχανέρ αναδήηεζερ, παξέρνπλ δει. βαζηθή 

πιεξνθνξηθή θαη πιεξνθνξηαθή παηδεία  

 ζηηο Τεχνικέρ αναδήηεζερ βιβλιογπαθίαρ (χπήζε ηελεζηών Boolean, χπήζε 

MESH/λέξεων κλειδιών 

 ζηελ πξόζβαζε ζε Υπεπεζίερ και κένηπα ηεκμεπίωζερ ή πλεποθόπεζερ (ΔΚΤ, 

Cochrane, Heal-Link…) 

 ζηελ αλαδήηεζε βηβιηνγξαθίαο θαη άξζξσλ πιήξνπο θεηκέλνπ ή πεξηιήςεσλ από 

Ηλεκηπονικά Πεπιοδικά 

Σν 71% ησλ λνζνθνκεηαθώλ βηβιηνζεθώλ απάληεζαλ όηη παξέρνπλ εθπαίδεπζε ζε βαζική 

πλεποθοπική ή ηεχνολογική παιδεία 

Σέινο ην 35% ησλ  λνζνθνκεηαθώλ βηβιηνζεθώλ εθπαηδεύνπλ ηνπο ρξήζηεο ηνπο ζηε ρξήζε 

ηνπ O.P.A.C. 
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2.1.5. Μνξθέο εθπαίδεπζεο 

 

ην δηάγξακκα 5 θαίλεηαη ε κνξθή κε ηελ νπνία γίλεηαη ζπλήζσο ε εθπαίδεπζε ζε 

κηα λνζνθνκεηαθή βηβιηνζήθε. ηελ εξώηεζε απηή νη εξσηώκελνη είραλ δπλαηόηεηα λα 

επηιέμνπλ από 0 εσο θαη 4 απαληήζεηο. Ιεξαξρώληαο ηηο απαληήζεηο ηνπο, βιέπνπκε όηη ε 

εθπαίδεπζε νξγαλώλεηαη ζε αηνκηθό επίπεδν κεηά από αίηεκα ηνπ ρξήζηε ζε πνζνζηό 87%, 

νκαδηθή εθπαίδεπζε ζην ρώξν ηεο βηβιηνζήθεο γίλεηαη ζε πνζνζηό 80%, αηνκηθή κεηά από 

πξόζθιεζε ηεο βηβιηνζήθεο ζε πνζνζηό 40% θαη ζην ακθηζέαηξν ζε πνζνζηό 7%.  

 

ΜΟΡΦΔ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100

%

Αηομική ζε πποκαθοπιζμένο από ηη βιβλιοθήκη σπόνο

(λιγόηεπα από ηπία άηομα)

Αηομική καηόπ ιν αιηήμαηορ ηος σπήζηη (λιγόηεπα από ηπία

άηομα)

Ομαδική ζηο σώπο ηηρ βιβλιοθήκηρ (πεπιζζόηεπα από ηπία

άηομα)

Άλλο(εξηγήζηε)

 
Γηάγξακκα 5: Μνξθέο εθπαίδεπζεο ζηηο λνζνθνκεηαθέο βηβιηνζήθεο 

 

2.1.6. Μέζνδνη Εθπαίδεπζεο 

 

 

ΜΔΘΟΓΟΙ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

  Πνζνζηό 

εκηλάξην (workshop) 4 27% 

Γηάιεμε /παξνπζίαζε (εηζήγεζε, p. Point) 5 33% 

Online καζήκαηα 5 33% 

Παξνρή εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ ή νδεγηώλ 

ρξήζεο 

12 80% 

 

Πίλαθαο 5: Μέζνδνη (Σερληθέο) εθπαίδεπζεο 

Από ηνλ πίλαθα 5 γίλεηαη θαλεξό όηη ε παξνρή εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ ή παξνρή 

νδεγηώλ ρξήζεο, καδί κε ηα Online καζήκαηα βξίζθνληαη ζηελ πξώηε ζέζε ζηηο ηερληθέο 

εθπαίδεπζεο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ νη βηβιηνζήθεο κε πνζνζηό 33%.. 

 

 

2.1.7. Απνηειεζκαηηθόηεηα Εθπαίδεπζεο 

Η εθπαίδεπζε ρξεζηώλ ζηηο λνζνθνκεηαθέο βηβιηνζήθεο ζεσξείηαη απνηειεζκαηηθή 

(Γηάγξακκα 6) από ην 93% ησλ εξσηεζέλησλ, ελώ ην 7% πνπ δειώλεη όηη δελ είλαη 

απνηειεζκαηηθή, απνδίδεη ηελ αλαπνηειεζκαηηθόηεηα ζην ειιηπέο ηερλνινγηθό ππόβαζξν 

ησλ ρξεζηώλ αιιά θαη ζηε γεσγξαθηθή απόζηαζε ηεο βηβιηνζήθεο από ηηο θιηληθέο. 
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ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 

ΠΑΡΕΥΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

93%

7%

ΝΑΙ

ΌΥΙ

 
Γηάγξακκα 6: Απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο παξερόκελεο εθπαίδεπζεο ζηηο λνζνθνκεηαθέο 

βηβιηνζήθεο 

 

Η ηεξάξρεζε ησλ ζεηηθώλ απνηειεζκάησλ ηεο εθπαίδεπζεο δείρλεη όηη βειηηώλνληαη 

νη γλώζεηο ησλ ρξεζηώλ ζρεηηθά κε ηηο δηαζέζηκεο πεγέο θαη ε ηθαλόηεηά ηνπο ζηελ 

αλαδήηεζε βηβιηνγξαθίαο ζε πνζνζηό 93%, ελώ θεξδίδνπλ ρξόλν γηα ηελ αλαδήηεζε 

πιεξνθνξίαο ηόζν νη ρξήζηεο όζν θαη νη βηβιηνζεθνλόκνη (πίλαθαο 6). 

 

 

 

Πίλαθαο 6: Θεηηθά απνηειέζκαηα εθπαίδεπζεο ρξεζηώλ ζηηο λνζνθνκεηαθέο βηβιηνζήθεο 

 

Δπίζεο, ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία (πνζνζηό 93%) νη λνζνθνκεηαθέο 

βηβιηνζήθεο κέζσ ηνπ ηαηξηθνύ βηβιηνζεθνλόκνπ αλαδεηνύλ βηβιηνγξαθία γηα ινγαξηαζκό 

ησλ ρξεζηώλ ηνπο. Γηα ην 7% ησλ βηβιηνζεθώλ πνπ δελ πξνζθέξνπλ απηή ηελ ππεξεζία, σο 

ιόγνη αλαθέξνληαη ε έιιεηςε πξνζσπηθνύ θαη ε ππνιεηηνπξγία ηεο βηβιηνζήθεο. 

Γηα ην 85% ησλ λνζνθνκεηαθώλ βηβιηνζεθώλ, βηβιηνγξαθία δεηείηαη γηα ηελ θάιπςε 

ησλ εθπαηδεπηηθώλ εθδειώζεσλ ηνπ λνζνθνκείνπ. Δλώ γηα ην 56% ησλ λνζνθνκεηαθώλ 

βηβιηνζεθώλ ε παξνρή νδεγηώλ γηα ηε ζπγγξαθή ή/θαη παξνπζίαζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

δξαζηεξηνηήησλ ή άξζξσλ εληάζζεηαη ζηηο παξερόκελεο πξνο ηνπο ρξήζηεο ππεξεζίεο  

Από ηηο 27 βηβιηνζήθεο ηνπ δείγκαηνο, 5 βηβιηνζήθεο (πνζνζηό 19%) παξέρνπλ πεγέο 

ζπλερηδόκελεο εθπαίδεπζεο. Η  UPTODATE θαη ε MD CONSULT βξίζθνληαη ζηελ πξώηε 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΥΡΗΣΩΝ 

  ΠΟΟΣΟ 

Βειηηώλεη ηηο γλώζεηο ησλ ρξεζηώλ ζρεηηθά 

κε ηηο δηαζέζηκεο πεγέο 

14 93% 

Βειηηώλεη ηελ ηθαλόηεηα ηνπο ζηελ 

αλαδήηεζε βηβιηνγξαθίαο 

14 93% 

Μεηώλεη ηνλ δηαηηζέκελν  από ηνπο ρξήζηεο 

ρξόλν γηα ηελ αλαδήηεζε αλαγθαίαο 

πιεξνθόξεζεο 

13 87% 

Μεηώλεη ηνλ δηαηηζέκελν από ηνλ 

βηβιηνζεθνλόκν ρξόλν γηα αλαδήηεζε 

βηβιηνγξαθίαο γηα ινγαξηαζκό ηνπ ρξήζηε 

13 87% 
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ζέζε ηεο ηεξάξρεζεο ησλ πεγώλ θαη έπνληαη ε  INTENSIVE CARE θαη ε MKSAP (medical 

knowledge self assessment programme). 

Σέινο, γηα ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ λνζνθνκεηαθώλ βηβιηνζεθώλ (πνζνζηό 

78%) δελ ππάξρεη ζπκκεηνρή ηνπ βηβιηνζεθνλόκνπ ζηελ επηηξνπή εθπαίδεπζεο ηνπ 

λνζνθνκείνπ.  

 

3. ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ-ΤΖΗΣΗΗ 

 

Από ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο γίλεηαη θαλεξό όηη ε πιεηνςεθία ησλ 

λνζνθνκεηαθώλ βηβιηνζεθώλ παξέρεη εθπαίδεπζε ζηνπο ρξήζηεο ηεο.  

Οη λνζνθνκεηαθέο βηβιηνζήθεο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο δηαζέηνπλ βηβιηνζεθνλόκνπο, 

ηθαλνπνηεηηθό αξηζκό ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ γηα ηνπο ρξήζηεο θαη γξήγνξεο ζπλδέζεηο 

ζην δηαδίθηπν. Από απηό ζπκπεξαίλεηαη όηη δηαζέηνπλ ηε βαζηθή ππνδνκή γηα ηελ παξνρή 

εθπαίδεπζεο. 

ην ζύλνιό ηεο ε εθπαίδεπζε ζηηο λνζνθνκεηαθέο βηβιηνζήθεο παξέρεηαη από ηνπο 

βηβιηνζεθνλόκνπο. Οη βηβιηνζεθνλόκνη ζεσξνύλ ηελ εθπαίδεπζε ησλ ρξεζηώλ σο κέξνο ησλ 

θαζεθόλησλ ηνπο θαη ηελ αμηνινγνύλ σο απνηειεζκαηηθή γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ ρξεζηώλ 

ζηηο δηαζέζηκεο  πεγέο πιεξνθόξεζεο, ζηε βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ ηνπο θαζώο θαη ζηελ 

εμνηθνλόκεζε  ρξόλνπ ηόζν γηα ηνπο ρξήζηεο όζν θαη γηα ηνπο ίδηνπο.  

εκαληηθόο αξηζκόο βηβιηνζεθώλ 37% δελ παξέρεη εθπαίδεπζε ζηνπο ρξήζηεο. 

Δκπόδην ζηελ παξνρή εθπαίδεπζεο ζεσξείηαη  γεληθά ε έιιεηςε πξνζσπηθνύ θαη εηδηθόηεξα ε 

έιιεηςε πξνζσπηθνύ κε εθπαηδεπηηθέο δεμηόηεηεο  Από ηα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο ε κε παξνρή 

εθπαίδεπζεο δελ θαίλεηαη λα ζπλδέεηαη ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο κε ηελ έιιεηςε πξνζσπηθνύ 

θαη ππνινγηζηώλ, θαζώο ζην 37% ησλ βηβιηνζεθώλ πνπ δελ παξέρνπλ εθπαίδεπζε 

πεξηιακβάλνληαη βηβιηνζήθεο πνπ δηαζέηνπλ εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθό θαη ηερλνινγηθή 

ππνδνκή. Από ηηο βηβιηνζήθεο πνπ δελ παξέρνπλ εθπαίδεπζε κόλν ην 11% (3 βηβιηνζήθεο)  

δελ δηαζέηνπλ βηβιηνζεθνλόκν. 

Η έιιεηςε εθπαηδεπηηθώλ δεμηνηήησλ κπνξεί λα απνηειεί ζεκαληηθό εκπόδην γηα ηε 

κε παξνρή εθπαίδεπζεο από βηβιηνζήθεο πνπ δηαζέηνπλ ηελ απαξαίηεηε ππνδνκή θαη 

απνηειεί ζέκα πξνο εμέηαζε θαη γηα ηηο ζρνιέο βηβιηνζεθνλνκίαο, θαζώο είλαη γεγνλόο όηη νη 

λένη βηβιηνζεθνλόκνη δελ πξνεηνηκάδνληαη από ηηο ζρνιέο γηα ηελ εθαξκνγή ηέηνησλ 

πξνγξακκάησλ. Αληίζηνηρα ζπκπεξάζκαηα εμάγεη θαη ε Μνξειέιε-Καθνύξε Μ. ζηελ 

εηζήγεζή ηεο ζην 6
ν
 Παλειιήλην πλέδξην Αθαδεκατθώλ Βηβιηνζεθώλ (1997). Σν 

κεγαιύηεξν κέξνο ηεο εθπαίδεπζεο αθηεξώλεηαη ζηε  ρξήζε ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ, ζηηο 

ηερληθέο αλαδήηεζεο βηβιηνγξαθίαο, ρξήζε ζεζαπξνύ θαη MESH, ζηελ αλαδήηεζε ζην 

Internet θαη ζηα ειεθηξνληθά πεξηνδηθά. Μηθξό πνζνζηό αλαθέξεη εθπαίδεπζε ζηε ρξήζε 

απηνκαηνπνηεκέλνπ θαηαιόγνπ. 

Οη κέζνδνη εθπαίδεπζεο πεξηιακβάλνπλ παξνπζηάζεηο, παξνρή νδεγηώλ θαη 

εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ, δηαιέμεηο θαη ζεκηλάξηα. Η παξνρή νδεγηώλ θαη εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ 

ζεσξείηαη ε πην απνηειεζκαηηθή ηερληθή εθπαίδεπζεο θαζώο ρξεζηκνπνηείηαη θαηά 80% γηα 

ηελ παξνρή εθπαίδεπζεο.  

Η πεξηζζόηεξν ρξεζηκνπνηνύκελε κνξθή εθπαίδεπζεο είλαη ε αηνκηθή, θαηόπηλ 

αηηήκαηνο ηνπ ρξήζηε θαη ζε κηθξέο νκάδεο ζην ρώξν ηεο βηβιηνζήθεο.  

Θα πξέπεη εδώ λα ηνληζηεί όηη ε παξνρή εθπαίδεπζεο κε ηηο παξαπάλσ κεζόδνπο θαη 

κνξθέο είλαη πην εύθνια πινπνηήζηκε ζε ζύγθξηζε κε πην επίζεκεο κνξθέο εθπαίδεπζεο, 

όπσο ε νξγάλσζε ζεκηλαξίσλ θαη δηαιέμεσλ πνπ απαηηεί ππνδνκή, θαιύηεξν ζρεδηαζκό θαη 

νξγάλσζε θαη ίζσο πεξηζζόηεξεο δεμηόηεηεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο. 

Σν 93% ησλ λνζνθνκεηαθώλ βηβιηνζεθώλ αλαδεηά βηβιηνγξαθία γηα ινγαξηαζκό ησλ 

ρξεζηώλ. Σν πνζνζηό ησλ εθηεινύκελσλ αλαδεηήζεσλ γηα ινγαξηαζκό ησλ ρξεζηώλ δείρλεη 

όηη νη ρξήζηεο βαζίδνληαη ζηνπο βηβιηνζεθνλόκνπο γηα ηελ αλαδήηεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο. 
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Δίηε γηαηί νη βηβιηνζεθνλόκνη είλαη πην απνηειεζκαηηθνί ζηηο αλαδεηήζεηο ηεο βηβιηνγξαθίαο, 

επεηδή έρνπλ θαιύηεξε γλώζε ησλ πεγώλ, είηε  γηαηί νη ρξήζηεο, ιόγσ έιιεηςεο 

πιεξνθνξηαθώλ δεμηνηήησλ αδπλαηνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ κόλνη ηνπο ηηο πεγέο. Η 

παξαπάλσ δηαπίζησζε, ρξεηάδεηαη λα δηεξεπλεζεί ώζηε λα δώζεη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα 

ηελ νξγάλσζε θαη ηνπο ζηόρνπο ζηελ παξερόκελε εθπαίδεπζε ρξεζηώλ. 

Οη λνζνθνκεηαθέο βηβιηνζήθεο ππνζηεξίδνπλ ηηο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ 

λνζνθνκείνπ, θπξίσο κε ηελ παξνρή βηβιηνγξαθίαο γηα ηηο εθπαηδεπηηθέο εθδειώζεηο ηνπ. 

Απηό θαίλεηαη λα γίλεηαη ζε αλεπίζεκε βάζε, θαζώο δελ ζπλδέεηαη ε βηβιηνζήθε κέζα από  

θάπνηα ζεζκνζεηεκέλε  δηαδηθαζία κε ηελ νκάδα πνπ ζπληνλίδεη ηηο εθπαηδεπηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο ζην λνζνθνκείν. Σν 78% ησλ βηβιηνζεθώλ δελ αλαθέξεη ζπκκεηνρή ηνπ 

βηβιηνζεθνλόκνπ ζηελ επηηξνπή εθπαίδεπζεο ηνπ λνζνθνκείνπ. Δπηπιένλ, γλσξίδνπκε όηη 

δελ είλαη ζεζκνζεηεκέλνο ν ξόινο ηεο βηβιηνζήθεο ζηηο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ 

λνζνθνκείνπ.  

Δπίζεο, πεξηνξηζκέλνο είλαη ν ξόινο ηεο βηβιηνζήθεο ζηε ζπλερηδόκελε εθπαίδεπζε 

ησλ γηαηξώλ θαη ηνπ λνζνθνκεηαθνύ πξνζσπηθνύ, θαζώο ην 78% ησλ βηβιηνζεθώλ δελ 

παξέρνπλ πεγέο ζπλερηδόκελεο εθπαίδεπζεο. Δίηε γηαηί  ππάξρεη ειιηπήο ελεκέξσζε ησλ 

βηβιηνζεθνλόκσλ γηα ηελ ύπαξμή ηνπο, είηε γηαηί ππάξρεη έιιεηςε ελδηαθέξνληνο από ην 

επηζηεκνληθό πξνζσπηθό γηα ηέηνηεο πεγέο, θαζώο αξθεηέο επηζηεκνληθέο εηαηξείεο δελ έρνπλ 

ζπλδέζεη αθόκα ηελ πξηκνδόηεζε (Credits) ηεο ζπλερηδόκελεο εθπαίδεπζεο κε ηελ 

επηζηεκνληθή εμέιημε. 

Από ηα παξαπάλσ ζπκπεξαίλνπκε όηη νη αξρέο πνπ αθνξνύλ ζηελ εθπαίδεπζε 

ρξεζηώλ ησλ λνζνθνκεηαθώλ βηβιηνζεθώλ ηνπ πξόηππνπ 5 ηεο Medical Library Association 

(Standards for hospital libraries 2002 with 2004 revision) πιεκκειώο ηεξνύληαη ζηηο 

ειιεληθέο λνζνθνκεηαθέο βηβιηνζήθεο θαζώο δελ ππνζηεξίδνληαη από ηα ζεζκνζεηεκέλα 

όξγαλα θαη ηηο δηαδηθαζίεο ησλ ηδξπκάησλ. 

Καηά ζπλέπεηα πξνηείλεηαη:  

 Πεξαηηέξσ θαη εμαηνκηθεπκέλε δηεξεύλεζε ησλ αλαγθώλ ησλ ρξεζηώλ ηνπο γηα 

παξνρή εθπαίδεπζεο.  

 Αμηνιόγεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο παξερόκελεο εθπαίδεπζεο από ηνπο ίδηνπο 

ηνπο ρξήζηεο. 

 Αλάπηπμε κνληέινπ εθπαίδεπζεο ρξεζηώλ βαζηζκέλν ζε δηεζλή πξόηππα πνπ λα 

ιεηηνπξγεί σο εξγαιείν γηα ηνπο ηαηξηθνύο βηβιηνζεθνλόκνπο. 

 Αλάπηπμε ελόο έγθπξνπ εξγαιείνπ ώζηε λα κπνξνύλ νη βηβιηνζεθνλόκνη θαη νη 

επηζηήκνλεο ηεο πιεξνθόξεζεο λα αμηνινγήζνπλ πην εύθνια ηηο επηδξάζεηο ηεο 

εθπαίδεπζεο ηνπο. 
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