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Δηζαγσγή 

 

Μεηά ηελ εκθάληζε ηνπ ιφγνπ, ηεο γξαθήο θαη ηεο ηππνγξαθίαο, ην δηαδίθηπν  θαη ε 

αλάπηπμε ησλ ςεθηαθψλ θαηαγξαθψλ απνηειεί ην ηέηαξην ζηάδην ηεο εμέιημεο ζηελ 

επηθνηλσλία ηνπ αλζξψπνπ. Τν δηαδίθηπν ζπλδπάδνληαο ηα γλσζηηθά αληηθείκελα ηεο 

Δπηζηήκεο Βηβιηνζεθνλνκίαο θαη ηεο Πιεξνθφξεζεο, ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη ησλ 

Τειεπηθνηλσληψλ, εμειίρζεθε ζε κηα αλεμάληιεηε πεγή πιεξνθνξίαο θαη ζε έλα 

κνλαδηθήο ηζρχνο εξγαιείν γηα θάζε ρξήζηε. Γεδνκέλνπ φηη ην δηαδίθηπν απνηειεί 

έλα απφ ηνπο βαζηθνχο παξάγνληεο ηνπ δνκηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ πνπ ζπληειείηαη 

ζηνλ θνηλσληθφ ρψξν ησλ επηζηεκψλ, γεγνλφο απνηειεί ζην ρψξν ηεο πγείαο φηη ε 

εηζαγσγή ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, ππεξεζηψλ θαη ν ξπζκφο παξαγσγήο πιεξνθνξηψλ, 

απαηηεί ηε κεζνδεπκέλε δηαρείξηζε ησλ ηαηξηθψλ πιεξνθνξηψλ ζε απηνκαηνπνηεκέλα 

ζπζηήκαηα (Management  Information  Systems/ MIS), γηα ηελ άκεζε παξνρή θαη 

αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηνπο ρψξνπο πγείαο.  Η 

δεκηνπξγία κνληέισλ αμηνπνίεζεο ηνπ ηεξάζηηνπ φγθνπ ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο 

γλψζεο είλαη ην δεηνχκελν. 

 

 

Ιαηξηθέο Βηβιηνζήθεο- Πόινο έιμεο

• έρνπλ κεηαηξαπεί:

από απλά βιβλιοζηάζια αποθήκεσζης βιβλίων και περιοδικών

Κένηρα Τεκμηρίωζης

και Μονάδες Πληροθόρηζης βιο-ιαηρικών πληροθοριών

 
 

Η επξεία έθηαζε θαη ν φγθνο ησλ ηαηξηθψλ πιεξνθνξηψλ ηα ηειεπηαία ρξφληα, ηε 

παξνρή ηνπ πςειφηεξνπ δπλαηνχ επηπέδνπ ππεξεζηψλ θαη αγαζψλ πγείαο θαη 

πξφλνηαο ζην θνηλσληθφ ζχλνιν, παξάιιεια κε ηελ εμέιημε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, 

θαηέζηεζε ηηο ηαηξηθέο βηβιηνζήθεο πφιν έιμεο ησλ επηζηεκφλσλ ησλ ππεξεζηψλ 

πγείαο.  

Ωο εθ ηνχηνπ, νη Ιαηξηθέο Βηβιηνζήθεο θαινχληαη λα παίμνπλ έλα ηειείσο 

δηαθνξεηηθφ ξφιν χπαξμεο θαη λα νξηνζεηήζνπλ ηελ δπλακηθφηεηα ηνπο ζε  πςειά 

επίπεδα.  

Απφ απιά βηβιηνζηάζηα απνζήθεπζεο βηβιίσλ θαη πεξηνδηθψλ, έρνπλ κεηαηξαπεί ζε 

Κέληξα Τεθκεξίσζεο θαη Μνλάδεο Πιεξνθφξεζεο βην-ηαηξηθψλ πιεξνθνξηψλ, πνπ 

ππνζηεξίδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηνλ θχξην ζηφρν ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ ππεξεηνχλ, 

δειαδή ζπκβάιινπλ ζε έλα νινθιεξσκέλν εληαίν πιεξνθνξηαθφ θαη επηθνηλσληαθφ 

πεξηβάιινλ παξνρήο πιεξνθνξηψλ.  
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Evidence-based Librarianship

Γηαδηθαζία πνπ ζπλίζηαηαη ζηελ εμαγσγή ζπληαθηηθήο

& ζεκαζηνινγηθήο πιεξνθνξίαο, 

ελζαξξύλνληαο ηαπηόρξνλα ηνπο ρξήζηεο

ζηελ αλαδήηεζε ησλ πιένλ απζηεξώλ

& έγθπξσλ εξεπλεηηθώλ δεκνζηεπκάησλ

 
 

Η επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλε Βηβιηνζεθνλνκία (Evidence-Based Librarianship, 

EBL) είλαη κηα ηαρέσο αλαπηπζζφκελε επαγγεικαηηθή πξαθηηθή κέζνδνο πνπ 

εθαξκφδεηαη ζην ρψξν ησλ Βηβιηνζεθψλ θαη ησλ Κέληξσλ Τεθκεξίσζεο θαη 

Πιεξνθφξεζεο, κε ζθνπφ ηε ρξεζηκνπνίεζε έγθπξσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηε ιήςε 

απφθαζεο.  Ο φξνο «έλδεημε» είλαη ζπλπθαζκέλνο κε ηνλ φξν «πιεξνθνξία.  Η 

έλδεημε δειαδή δελ ππάξρεη απφ κφλε ηεο αιιά πξέπεη λα αλαδεηεζεί, λα αμηνινγεζεί 

θαη λα δηαηεζεί 

  

Απφ ηνπο ηξεηο νξηζκνχο πνπ έρνπλ απνδνζεί απφ ηνπο εξεπλεηέο Booth, Crumley θαη 

Koufogiannakis θαη Eldredge, ζπλνςίδνληαο κπνξνχκε λα πεξηγξάςνπκε ηελ EBL 

ζαλ κηα δηαδηθαζία ε νπνία ζπκβαίλεη ζην πεξηβάιινλ ηεο βηβιηνζήθεο, φπνπ 

ιακβάλνληαη θαζεκεξηλά απνθάζεηο ελζαξξχλνληαο ηαπηφρξνλα ηνπο ρξήζηεο ζηελ 

αλαδήηεζε ησλ πιένλ απζηεξψλ θαη έγθπξσλ εξεπλεηηθψλ δεκνζηεπκάησλ.  Η 

δηαδηθαζία απηή, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο αλάγθεο θαη πξνηηκήζεηο ησλ ρξεζηψλ, 

απνζθνπεί ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο επαγγεικαηηθήο πξαθηηθήο, 

ρξεζηκνπνηψληαο γηα ην ζθνπφ απηφ ηηο θαιχηεξεο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο 

πξνθχπηνπλ απφ πνζνηηθέο ή πνηνηηθέο έξεπλεο. 
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Γηαθάλεηα 4 

 

Παγθόζκην θίλεκα Evidence-based 

Medicine(ηηρ ο οποίαρ οι θιλοζοθικέρ απσέρ σπονολογούνηαι ζηο

Παπίζι από ηα μέζα 19ος αι. παπαμένει έναρ νέορ επιζηημονικόρ κλάδορ, ηος

οποίος οι θεηικέρ επιδπάζειρ μόλιρ έσοςν απσίζει να επικςπώνονηαι)

• Σηελ Ιαηπική κοινόηηηα ε θαιύηεξε εθαξκνγή ηνπ θηλήκαηνο

ΔΒΜ γίλεηαη ζην επίπεδν δηαρείξηζεο κεκνλσκέλσλ

πεξηπηώζεσλ αζζελώλ. Θεσξείηαη κηα ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε
ζηελ επίιπζε θιηληθώλ πξνβιεκάησλ θαη ζπλερνύο επαγγεικαηηθήο
επηκόξθσζεο πνπ απαηηεί ηε ρξήζε ησλ θαιύηεξσλ απνδεηθηηθώλ
ζηνηρείσλ ζηε ιήςε απόθαζεο ηνπ αζζελνύο. 

• Σηε Βιβλιοθηκονομική κοινόηηηα, αλ θαη ε πξώηε Ιαηξηθή
έλσζε Βηβιηνζεθνλόκσλ δεκηνπξγήζεθε ην 1898/ΗΠΑ, ε θαιύηεξε

εθαξκνγή ηνπ θηλήκαηνοΔΒL ζηο επίπεδν αμηνιόγεζεο ησλ

πιεξνθνξηαθώλ αλαγθώλ ελόο ηδηαίηεξα αλαγλσζηηθνύ θνηλνύ.

 
 

Παγθφζκην θίλεκα Evidence-based Medicine ηεο ν νπνίαο νη θηινζνθηθέο αξρέο 

ρξνλνινγνχληαη ζην Παξίζη απφ ηα κέζα 19νπ αη. παξακέλεη έλαο λένο επηζηεκνληθφο 

θιάδνο, ηνπ νπνίνπ νη ζεηηθέο επηδξάζεηο κφιηο έρνπλ αξρίζεη λα επηθπξψλνληαη. 

Σηελ  Ιαηξηθή θνηλφηεηα ε θαιχηεξε εθαξκνγή ηνπ θηλήκαηνο ΔΒΜ γίλεηαη ζην 

επίπεδν δηαρείξηζεο κεκνλσκέλσλ  πεξηπηψζεσλ αζζελψλ. Θεσξείηαη κηα 

ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε ζηελ επίιπζε θιηληθψλ πξνβιεκάησλ θαη ζπλερνχο 

επαγγεικαηηθήο επηκφξθσζεο πνπ απαηηεί ηε ρξήζε ησλ θαιχηεξσλ απνδεηθηηθψλ 

ζηνηρείσλ ζηε ιήςε απφθαζεο ηνπ αζζελνχο.  

Σηε Βηβιηνζεθνλνκηθή θνηλφηεηα, αλ θαη ε πξψηε Ιαηξηθή έλσζε Βηβιηνζεθνλφκσλ 

δεκηνπξγήζεθε ην 1898/ΗΠΑ, ε θαιχηεξε εθαξκνγή ηνπ θηλήκαηνο ΔΒL ζην επίπεδν 

αμηνιφγεζεο ησλ πιεξνθνξηαθψλ αλαγθψλ ελφο ηδηαίηεξα αλαγλσζηηθνχ θνηλνχ. 
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Πξσηνγελείο-δεπηεξνγελείο πεγέο

βηβιηνγξαθίαο

• ηα ηαηξηθά ζπγγξάκκαηα (high-quality 

textbooks) 

• νη ζπζηεκαηηθέο αλαζεσξήζεηο (systematic 

reviews), 

• νη κεηα-αλαιύζεηο (meta-analysis) 

• ηα πξσηόθνιια θιηληθήο εθαξκνγήο

(clinical practice guidelines).  

 
 

Έρνπκε ήδε παξαηεξήζεη, φηη ε δηεζλήο βηνταηξηθή αξζξνγξαθία, πεξηέρεη 

ηεθκεξησκέλεο δεκνζηεχζεηο ζηελ Δθαξκνζκέλε Ιαηξηθή Έξεπλα, πνπ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα βειηηψζνπλ ηε θξνληίδα ελφο αζζελνχο. Οη πεξηζζφηεξεο 

κειέηεο ζην ρψξν απηφ αθνξνχλ πξνγλσζηηθέο κειέηεο παξέκβαζεο. Όκσο, φπσο 

είλαη γλσζηφ, κφλν έλα κηθξφ πνζνζηφ απφ ην ζχλνιν ηεο παγθφζκηαο βηνταηξηθήο 

βηβιηνγξαθίαο, πεξηγξάθεη κειέηεο ζρεηηθά κε πξνφδνπο δηάγλσζεο (diagnosis), 

πξφιεςεο (prevention), αληηκεηψπηζεο (treatment), αηηίαο ή πξφγλσζεο αζζελεηψλ 

(prognosis).  Πεγέο πξσηνγελνχο  βηβιηνγξαθίαο EBM, απνηεινχλ: ηα ηαηξηθά 

ζπγγξάκκαηα (high-quality textbooks), νη ζπζηεκαηηθέο αλαζεσξήζεηο (systematic 

reviews), νη κεηα-αλαιχζεηο (meta-analysis) θαη ηα πξσηφθνιια θιηληθήο εθαξκνγήο 

(clinical practice guidelines).   

Σηηο δεπηεξνγελείο πεγέο EBM πιεξνθφξεζεο ζε πξψηε επηινγή ησλ εξεπλεηψλ 

είλαη ε γθξίδα βηβιηνγξαθία , πνπ πξνέξρεηαη απφ ηα αθαδεκατθά θαη ηα εξεπλεηηθά 

ηδξχκαηα.  Αθνινπζνχλ νη βάζεηο δνκεκέλσλ πεξηιήςεσλ θαη ζπλζέζεσλ 

εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ, πνπ δηαηίζεληαη απφ δηάθνξνπο κε θπβεξλεηηθνχο 

νξγαληζκνχο πιεξνθφξεζεο. Οη νξγαληζκνί απηνί αλαιακβάλνπλ ηε δηαρείξηζε θαη 

ηε δηάζεζε ησλ δεκνζηεπκάησλ απηψλ.  

Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη ν Βξεηαληθφο Οξγαληζκφο Πιεξνθφξεζεο Gavel θαη ε 

Ακεξηθαληθή Υπεξεζία Ιαηξηθήο Τερλνινγίαο Health Services Technology 

Assessment Texts (HSTAT).  
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μελέηες παρέμβαζης

• κειέηεο ζρεηηθά κε πξνόδνπο δηάγλσζεο

(diagnosis), 

• πξόιεςεο (prevention), 

• αληηκεηώπηζεο (treatment), 

• αηηίαο ή πξόγλσζεο αζζελεηώλ

(prognosis).

 
 

 

Γξάζεηο – εθαξκνγέο ηαηξηθώλ

βηβιηνζεθώλ
• ζπιινγηθή δηαρείξηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ, θαζώο θαη ησλ
αλαξίζκεησλ πιεξνθνξηαθώλ πόξσλ πνπ παξάγνληαη
θαζεκεξηλά κε ηε ζεκαληηθή αύμεζε ησλ πιεξνθνξηώλ

• ζρεδηαζκό έμππλσλ εξγαιείσλ εμόξπμεο πιεξνθνξηώλ
από θιηληθά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα δηαθόξσλ
κνλάδσλ έξεπλαο

• δεκηνπξγία κεραληζκώλ κέζσ ησλ νπνίσλ ν ρξήζηεο θαηαλαισηήο
εμαζθαιίδεη όηη ε πιεξνθνξία πνπ παίξλεη, είλαη ε θαιύηεξε δπλαηή

ε εύξεζε ηεο σπήζιμηρ πληποθοπίαρ ζπλίζηαηαη ζηελ εμαγσγή ζπληαθηηθήο

θαη ζεκαζηνινγηθήο πιεξνθνξίαο, ε νπνία αληαπνθξίλεηαη ζηελ ελεκέξσζε ηνπ ρξήζηε..

 
 

Γηα ην ιφγν απηφ, νη βηβιηνζεθνλνκηθέο έξεπλεο έρνπλ επεθηαζεί ζηελ αλεχξεζε 

εμεηδηθεπκέλσλ ζπζηεκάησλ ζεκαηηθήο επεμεξγαζίαο ηεο πιεξνθνξίαο, βάζεη 

ζπγθεθξηκέλσλ θίιηξσλ, εηδηθφηεξα δε ζε δηαγλσζηηθά ζέκαηα θαη θιηληθέο νδεγίεο, 

πνπ ζπγθεληξψλνπλ ζπλνπηηθά ζηνηρεία έγθπξεο θαη ηεθκεξησκέλεο πιεξνθνξίαο 

βαζηζκέλα ζε ελδείμεηο θαη θιηληθά ζηνηρεία αζζελψλ. 
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Evidence-Based Practice in 

Information Sciences Τεκμηριωμένη Πρακηική (ΤΠ)

• Δίλαη ε δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο ησλ εξεπλώλ, 
πνπ εθαξκόδεηαη ηα ηειεπηαία ρξόληα, κε ζθνπό

ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηνπο ζηελ θαζεκεξηλή
εξγαζηαθή πξαθηηθή ησλ βηβιηνζεθώλ & θέληξσλ

πιεξνθόξεζεο.

 
 

EVIDENCE - BASED PRACTISE 

 

Τεθκεξησκέλε πξαθηηθή, είλαη ε δηαδηθαζία πνπ  αλαπηχρζεθε ηε ηειεπηαία δεθαεηία 

ζην ρψξν ηεο έξεπλαο κε ζθνπφ ηελ παξνρή εκπεξηζηαησκέλσλ θαη αμηφπηζησλ 

πιεξνθνξηψλ ζηελ εξεπλεηηθή πξάμε. 

Η δηεζλήο εκπεηξία απφ θαηξφ έρεη επεμεξγαζηεί θαη έρεη ζέζεη ηηο βαζηθέο 

παξακέηξνπο θαη ηηο δπλαηφηεηεο ησλ δηθηχσλ θαη ησλ ζπλεξγαζηψλ νη νπνίεο 

ζηεξίδνληαη ζηνπο άμνλεο: άλνηγκα, πξφζβαζε  θαη αληαιιαγή πιεξνθφξεζεο. 

Τέηνηα παξαδείγκαηα  ππάξρνπλ πάξα πνιιά θπξίσο ζηηο αγγινζαμνληθέο θαη 

ακεξηθαληθέο βηβιηνζήθεο, νη νπνίεο απφ παιαηά αλέπηπμαλ έληνλε δξαζηεξηφηεηα 

επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαθίλεζεο έληππνπ θαη κε πιηθνχ.  

Αλαθέξνπκε ελδεηθηηθά Ήδε απφ ηε δεθαεηία ηνπ ΄70, ζηελ πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο 

ζπλεξγαηηθψλ ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ1, νινθιεξψζεθε ε εληαία βηβιηνγξαθηθή 

βάζε δεδνκέλσλ Locator plus2 θαη ν ζπιινγηθφο θαηάινγνο ηαηξηθψλ βηβιηνζεθψλ 

NLM Catalog.3 Ο ζπιινγηθφο θαηάινγνο πνπ αλέπηπμε ε NLM, κε ηε ζπλεξγαζία 

                                                 
1
 ] Τα ζπλεξγαηηθά ζρήκαηα είλαη γλωζηά ωο co-operatives.  Aξρηθά, θπξίωο 

ππνζηήξηδαλ ηελ παξαγωγή θαηαινγνγξαθεκέλωλ εγγξαθώλ, νη νπνίεο 

δίλνληαλ ζηηο βηβιηνζήθεο-κέιε ηνπ δηθηύνπ, πξνθεηκέλνπ λα ελζωκαηωζνύλ 

ζηνπο ηνπηθνύο θαηαιόγνπο. Κύξηα κέξηκλα ηωλ ζπλεξγαηηθώλ ζρεκάηωλ 

ήηαλ ε δηεπθόιπλζε ηεο πξόζβαζεο ζηελ πιεξνθνξία θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο 

έξεπλαο θαη ηεο κάζεζεο. Τε ’70 γλώξηζαλ ζεκαληηθή αλάπηπμε ηόζν ζηηο 

Η.Π.Α., όζν θαη ζην Μ. Βξεηαλία. 

 
2
 Locator Plus: OPAC-Σπιινγηθόο θαηάινγνο βηβιηνζεθώλ-κειώλ ηεο NLM βηβιίωλ, 

πεξηνδηθώλ, νπηηθναθνπζηηθνύ πιηθνύ. Γηαηίζεηαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε: 
http://locatorplus.gov 
3 NLM Catalog: OPAC-ζπιινγηθόο θαηάινγνο βηβιίωλ θ.η.ι. Γηαηίζεηαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=nlmcatalog  
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ησλ βηβιηνζεθψλ-κειψλ, πεξηιακβάλεη 2.175 (status 18.10.2007) Ιαηξηθέο 

Βηβιηνζήθεο ησλ Η.Π.Α.[4]   

Οη ζπιινγηθνί απηνί θαηάινγνη  πξνζθέξνπλ άκεζε πιεξνθφξεζε γηα ηελ αλαδήηεζε 

θαη ηνλ εληνπηζκφ πιηθνχ ην νπνίν  νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ κε ην 

ζχζηεκα ηνπ δηαδαλεηζκφ ή λα αλαπαξάγνπλ αληίγξαθα ή αθφκα λα θάλνπλ θξάηεζε 

γηα επί ηφπηα ρξήζε. 

 Βαζηθέο πξνυπνζέζεηο ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ησλ δηθηχσλ είλαη ε ζαθήο αλαπηπμηαθή 

πνιηηηθή ηνπ εκπινπηηζκνχ ησλ ζπιινγψλ ηεο θάζε βηβιηνζήθεο θαη ε χπαξμε ελφο 

νξγαλσκέλνπ θαη δνκεκέλνπ κε ζπλνρή δηθηχνπ έηζη ψζηε ε θάζε βηβιηνζήθε λα 

μέξεη πνχ βξίζθεηαη ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο εθφζνλ ν  δηαδαλεηζκφο απνηειεί κηα 

κνξθή ζπλεξγαζίαο πνπ επεξεάδεη  ηφζν ηηο ιεηηνπξγίεο φζν θαη ηελ πνιηηηθή ησλ 

βηβιηνζεθψλ ζε ηνκείο. 

 

Η Βηβιηνζήθε, κε ηνπο ζθνπνχο πνπ θαιείηαη λα επηηειέζεη, απνηειεί ην θέληξν ηεο 

γλψζεο θαη ηεο ζπλερνχο πιεξνθφξεζεο θαη αθνινπζεί ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη 

ηνλ κειινληηθφ ηεο ζρεδηαζκφ, ηνπο ζηφρνπο θαη ηνλ ζθνπφ χπαξμεο ηνπ ηδξχκαηνο 

ζην νπνίν αλήθεη. Γεδνκέλνπ, φηη ε Ιαηξηθή Τεθκεξίσζε, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δηα-

βίνπ εθπαίδεπζε, απνηειεί ηθαλή θαη αλαγθαία ζπλζήθε γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ 

εμειίμεσλ ζηηο Βηνταηξηθέο επηζηήκεο  αλαθέξνληαη ζπλνπηηθά κεξηθέο απφ ηηο θχξηεο 

εθαξκνγέο ηνπ έξγνπ: 

 

 αλάπηπμε ζπιινγήο ειεθηξνληθήο & έληππεο  

 παξαθνινχζεζε ηεο παγθφζκηαο βηνταηξηθήο αξζξνγξαθίαο 

 δεκηνπξγία ηζηνζειίδαο  

 απνκαθξπζκέλε πξφζβαζε ζε δηθηπαθέο πχιεο πιεξνθφξεζεο 

 εθαξκνγή ησλ απηνκαηνπνηεκέλσλ ζπζηεκάησλ βηβιηνζεθψλ 

 αλάπηπμε ειεθηξνληθνχ θαηαιφγνπ ηεο ζπιινγήο (OPAC)  

 ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 

ηδξχκαηνο 

 ζπλερή αλάπηπμε θαη δηεξεχλεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ ηνπ ηδξχκαηνο  

 δηαδαλεηζκφο (interlibrary loan, ILL) γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ κειψλ[5]  

 αληαιιαγή πιεξνθνξίαο θαη απφςεσλ κεηαμχ επηζηεκφλσλ (νκάδεο 

ζπδεηήζεσλ, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, ηειεδηαζθέςεηο) 

 παξαθνινχζεζε εξεπλεηηθψλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ δηάθνξεο 

εθαξκνγέο ζηελ θιηληθή πξάμε (Evidence Based Medicine) 

 ειεθηξνληθή εθπαίδεπζε (e-learning) & εθαξκνγέο ηειεταηξηθήο 

(telemedicine) ζηα κέιε  

 εθπαίδεπζε ησλ αλαγλσζηψλ κε νξγαλσκέλα πξνγξάκκαηα ζηηο ςεθηαθέο 

ππεξεζίεο ηεο βηβιηνζήθεο, ζηε ρξήζε ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ θαη ζηηο πεγέο 

πιεξνθφξεζεο  

 ίδξπζε ζρνιήο κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ Ιαηξηθήο Βηβιηνζεθνλνκίαο θαη 

Πιεξνθφξεζεο  

 δηαξθήο εθπαίδεπζε & επηκφξθσζε ζηνπο βηβιηνζεθνλφκνπο ησλ Ιαηξηθψλ 

Βηβιηνζεθψλ ηεο ρψξαο  

 αλάπηπμε γφληκσλ εζληθψλ & δηεζλψλ ζπλεξγαζηψλ κε άιιεο ηαηξηθέο 

βηβιηνζήθεο θαη θαη θέληξα ηεθκεξίσζεο (Heallink, OCLC, RLG, WNL/ 

ΗΠΑ) 

 έξεπλα γηα ηελ βειηίσζε ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ  

 παξαγσγή εθδφζεσλ ζπλέρηζε ζπιινγηθήο δηαρείξηζεο, &  ηεθκεξίσζεο ηεο 

ειιεληθήο βηνταηξηθήο αξζξνγξαθίαο (ΒΙΒΙ  Βάζε Γεδνκέλσλ) [6] 
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 ζπλερήο αλάπηπμε θαη θαζηέξσζε πξνηχπσλ δφκεζεο ζπιινγψλ, φπσο θαη 

εξγαιείσλ κεηάβαζεο ησλ επηζηεκνληθψλ άξζξσλ πνπ δεκνζηεχνληαη ζε 

ειιεληθά βηνταηξηθά πεξηνδηθά, απφ ην ζπκβαηηθφ ζε ςεθηαθφ πεξηβάιινλ 

πιεξνθφξεζεο[7] 

 δηαηήξεζε θαη ε δηάδνζε ηεο ηαηξηθήο πιεξνθνξίαο (open access) 

 πξνβνιή θαη πξνψζεζε ησλ ππεξεζηψλ ζηα κέιε  

 

 

Η λέα κνξθή αλνηθηήο πξφζβαζεο ζηηο ςεθηαθέο ηαηξηθέο βηβιηνζήθεο, δελ είλαη 

ηίπνηα άιιν, απφ ηε ινγηθή επέθηαζε θαη αλάπηπμε ηεο θπζηθήο βηβιηνζήθεο ζε κηα 

θνηλσλία ειεθηξνληθήο πιεξνθφξεζεο ζε νπνηνλδήπνηε, απφ νπνπδήπνηε θαη 

νπνηαδήπνηε ζηηγκή, κέζα απφ έλα δηεζλέο δίθηπν. 

 

Τη πξνζθέξεη ε εθαξκνγή ΤΠ ζηελ Iαηξηθή πιεξνθφξεζε? 

 

1. αλάθηεζε πςειήο πνηφηεηαο ηχπσλ εξεπλψλ & αμηφπηζησλ δεκνζηεπκάησλ 

2. Αμηφπηζηα δεκνζηεχκαηα θιηληθήο πιεξνθφξεζεο πνπ πξνέξρνληαη απφ 

πξνζρεδηαζκέλεο ηπραηνπνηεκέλεο  ειεγρφκελεο δνθηκέο (RCTs), απφ 

νκαδηθέο έξεπλεο (Cohort studies), κεηα-αλαιχζεηο (meta-analysis) θαη 

ζπζηεκαηηθέο αλαζεσξήζεηο (systematic reviews) ζρεηηθά κε ηε ζεξαπεία, 

πξφιεςε, δηάγλσζε θαη αηηηνινγία ελφο ηαηξηθνχ εξσηήκαηνο. 

 

Αξρέο πνπ δηέπνπλ ηε κεζνδνινγία ηεο ζπζηεκαηηθήο αλαζθφπεζεο (ΣΑ) ηεο 

βηβιηνγξαθίαο, είλαη ηα εμήο: ε δηαηχπσζε ηνπ εξεπλεηηθνχ εξσηήκαηνο, ν 

πξνζδηνξηζκφο θξηηεξίσλ εηζφδνπ, ε ελδειερήο αλαδήηεζε βηβιηνγξαθίαο, θαζψο θαη 

ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε & εξκελεία ησλ δεδνκέλσλ. 

 

Τύπνη εξσηήζεσλ εύξεζεο έγθπξεο

πιεξνθνξίαο (ζρεηηθά κε αζζέλεηα)
1. Background εξσηήζεηο εζηηάδνληαη ζε γεληθέο πιεξνθνξίεο

(ανάλςζη/PICO ανάλςζη- a question root)

2. Foreground εξσηήζεηο εζηηάδνληαη ζε εηδηθέο πιεξνθνξίεο

Background 

information

Foreground 

information

Πποέπσονηαι από ηα ζςγγπάμμαηα
Πποέπσονηαι από ηα πεπιοδικά

& πληποθοπιακά νοζοκομειακά

ζςζηήμαηα

 
 

Καηά ηε δηαδηθαζία αλάθηεζεο θιηληθψλ πιεξνθνξηψλ ην θάζε εξψηεκα πξέπεη λα 

δηακνξθψλεηαη ζχκθσλα κε ην κνληέιν PICO. 
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Αλάιπζε ηαηξηθώλ βηβιηνγξαθηθώλ εξσηεκάησλ

(background questions) ζύκθσλα κε ην κνληέιν PICO

• Πληθςζμόρ(Population) –who/ ποιορ επεξεάδεηαη? 

πρ. αζζελείο νη νπνίνη πξόθεηηαη λα ππνβιεζνύλ ζε ρεηξνπξγηθή ή άιιε
επεκβαηηθή δηαδηθαζία

• Παπέμβαζη (Intervention)- What/ ηι ππόκειηαι να
γίνει?

πρ. ελεκέξσζε κε δηαλνκή έληππσλ ελεκεξσηηθώλ θπιιαδίσλ

• Σύγκπιζη (Comparison)- Why /ζςγκπινόμενο με ηι?
πρ. κόλν πξνθνξηθή ελεκέξσζε ζύκθσλα κε ηελ πάγηα ηαθηηθή

• Αποηέλεζμα (Outcomes) – How/πωρ θα μεηπηθούν
ηα αποηελέζμαηα? 
πρ. άγρνο, δηάξθεηα παξακνλήο, ηθαλνπνίεζε αζζελώλ

1. μείωζη ηηρ ανάκληζηρ (recall)

2. αύξηζη ηηρ ακπίβειαρ (precision)

Πλεο
νεκη

ήμα
ηα

 
 

Μηα ζπζηεκαηηθή αλαζθφπεζε μεθηλά πάληα κε ηε ζαθή δηαηχπσζε ηνπ 

βηβιηνγξαθηθνχ εξσηήκαηνο. Γηα παξάδεηγκα: απνηειεί ε ζνπιθαζαιαδίλε 

απνηειεζκαηηθή ζεξαπεία ζηελ αγγθπινπνηεηηθή ζπνλδπιναξζξίηηδα?? 

Δπφκελν βήκα είλαη ε εηζαγσγή εηζφδνπ θξηηεξίσλ, γηα παξάδεηγκα αλ ζα 

ζπκπεξηιάβνπκε ζηελ έξεπλα καο κφλν ηπραηνπνηεκέλεο δνθηκέο ή θαη άιινπ 

ζρεδηαζκνχ επηδεκηνινγηθέο κειέηεο. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ηεο ζπζηεκαηηθήο 

αλαδήηεζεο θαηάιιειεο βηβιηνγξαθίαο είλαη ν ρξήζε θαζηεξσκέλσλ φξσλ θαη 

θίιηξσλ επξεηεξηαζκνχ.  

Μνληέιν PICO (ηη είλαη?)

«ε δηαδηθαζία δηαρείξηζεο ησλ πιεξνθνξηώλ

απηώλ δνκείηαη ζύκθσλα κε ην

πεξηερόκελν ηνπο, αθνινπζώληαο

απζηεξά ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ

κνληέινπ»

 
 

Αλαιπηηθφηεξα ε ζεκαηηθή αλάιπζε απηή αθνξά θείκελα ηαηξηθνχ πεξηερνκέλνπ 

ζρεηηθά κε δηεξεχλεζε, παξέκβαζε, πξφβιεςε θαη ζχγθξηζε.  
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Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ

COCHRANE http//www.thecochranelibrary.co

Τι είναι;

Μη κερδοσκοπικός Βρετανικός ιδιωτικός
οργανισμός τεκμηρίωσης της παγκόσμιας
βιοϊατρικής αρθρογραφίας με ειδίκευση στη
Θεραπευτική Ιατρική’

Ως κέντρο τεκμηρίωσης, παράγει και προωθεί
κυρίως βάσεις συστηματικών αναθεωρήσεων
και μετα-αναλύσεων σχετικά με προόδους
διάγνωσης, πρόληψης, αντιμετώπισης, αιτίας
ασθένειας στη διεθνή ιατρική κοινότητα. 

Η πληρέστερη πηγή συστηματικών
ανασκοπήσεων και μετα-αναλύσεων

τυχαιοποιημένων δοκιμών.

 
 

Η βηβιηνζήθε ηεο Cochrane είλαη κηα δηθηπαθή πχιε θιηληθήο πιεξνθφξεζεο πάλσ 

ζηνλ ηνκέα ηεο ηαηξηθήο πεξίζαιςεο. Καηαπηάλεηαη φρη κφλν  κε εθαηνληάδεο ηαηξηθά 

πεξηζηαηηθά αιιά θαη κε δηαθνξεηηθά ζέκαηα φπσο ε πξφιεςε ηξαπκαηηζκψλ, νη 

ελαιιαθηηθέο ζεξαπείεο, θαη νη θπζηθέο ζεξαπείεο αλαθνχθηζεο ηεο θαθήο πγείαο. 

 

Τα Κέληξα Cochrane Centers  δηεπθνιχλνπλ ηελ δνπιεηά ησλ αλαζεσξήζεσλ, 

κεζφδσλ θαη άιισλ ππεξεζηψλ ηνπ νξγαληζκνχ ζε δηεζλή θιίκαθα. 

 

 

 

Cochrane Collaboration
Χώξεο κε ειεύζεξε online πξόζβαζε, ρξεκαηνδνηνύκελε από εζληθνύο θνξείο
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Cochrane Collaboration 

ζπκβάιιεη:

• αληηθεηκεληθή πξνζέγγηζε

ηεο βηβιηνγξαθίαο (pearl 

searching) ζπλνςίδνληαο

ηα βηβιηνγξαθηθά

δεδνκέλα αλαθνξηθά κε

ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα

θαη ηηο αλεπηζύκεηεο

ελέξγεηεο ρνξεγνύκελσλ

ζεξαπεπηηθώλ κέζσλ

• απνηίκεζε κεζνδνινγηθήο

πνηόηεηαο ησλ πξσηνγελώλ

εξγαζηώλ

• έθβαζε δνκεκέλσλ

πεξηιήςεσλ, ώζηε λα

ειαρηζηνπνηεζνύλ δπλεηηθά

ζθάικαηα

• ζηαηηζηηθή αλάιπζε & 

παξνπζίαζε ησλ

απνηειεζκάησλ (κεηα-

αλαιύζεηο) ζε δηεζλέο

επίπεδν

 

 

Η κεζνδνινγηθή επάξθεηα ησλ πξσηνγελψλ κειεηψλ πνπ θξίλνληαη θαηάιιειεο γηα 

ηε ζπζηεκαηηθή αλαζθφπεζε, αμηνινγνχληαη θαη πάιη δηα ηεο κεζφδνπ gold standard 

απφ δχν ηνπιάρηζηνλ εξεπλεηέο. Υπάξρνπλ 40 ζχλζεηεο θιίκαθεο πνηνηηθή 

απνηίκεζεο ηεο κεζνδνινγηθήο αξηηφηεηαο  ησλ θιηληθψλ δνθηκψλ. 

 

Σήκεξα παξά ηε δηάδνζε ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ ε αλάθηεζε έγθπξεο πιεξνθνξίαο 

(IR) ζεσξείηαη δχζθνιε θαη επίπνλε δηαδηθαζία???  

 

(Johns Hopkins' Tragedy: Could Librarians Have Prevented a Death? The answer 

to that question is a resounding "Yes" ) 

       

 

Που ουείλονται τα ιατρικά συάλματα!!!!! 

 

 ζηε κε έγθπξε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε 

ζηελ αλεπαξθή αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δεκνζηεχζεσλ 

 ζηελ αλεπαξθή αμηνιφγεζε ησλ δηθηπαθψλ πεγψλ πιεξνθφξεζεο 

 ζηε δπζρεξή εληφπηζε- αλάθηεζε αθαηάιιεισλ δεκνζηεχζεσλ 

 ζηε κε δηεξεχλεζε ζπζηεκαηηθήο βηβιηνγξαθίαο 

 o φγθνο ησλ επηζηεκνληθψλ δεκνζηεχζεσλ έρεη ππεξθαιχςεη ηηο αλζξψπηλεο  

δπλαηφηεηεο γηα αμηνπνίεζε ηεο πιεξνθνξίαο πνπ απηέο πεξηέρνπλ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.infotoday.com/newsbreaks/nb010806-1.htm
http://www.infotoday.com/newsbreaks/nb010806-1.htm
http://www.infotoday.com/newsbreaks/nb010806-1.htm
http://www.infotoday.com/newsbreaks/nb010806-1.htm
http://www.infotoday.com/newsbreaks/nb010806-1.htm
http://www.infotoday.com/newsbreaks/nb010806-1.htm
http://www.infotoday.com/newsbreaks/nb010806-1.htm
http://www.infotoday.com/newsbreaks/nb010806-1.htm
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Ιδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε ζπκβνιή ηεο Cochrane Library ζηελ ηεθκεξίσζε 

ηεο ηαηξηθήο πιεξνθνξίαο. Σην ρψξν ηεο εθαξκνζκέλεο βηβιηνζεθνλνκίαο ε δηεζλήο 

θνηλφηεηα ησλ επηζηεκφλσλ πιεξνθφξεζεο αλαπηχζζεη δηαξθψο λέεο πξαθηηθέο πνπ 

ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε θαη δηακφξθσζε ηνπ λένπ πεξηβάιινληνο 

πιεξνθφξεζεο. Οη πξαθηηθέο απηέο εζηηάδνληαη α. ζην πεξηβάιινλ ηεο βηβιηνζήθεο 

φπνπ ιακβάλνληαη θαζεκεξηλά απνθάζεηο β. ζηνλ ζρεδηαζκφ εχρξεζησλ θαη 

ιεηηνπξγηθψλ πξντφλησλ θαη ζπζηεκάησλ, γ. θαη ζηε βειηίσζε κεραληζκψλ γηα ηελ 

αληαιιαγή θαη ρξήζε ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο. 
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Η Cochrane Library

βιβλιοθηκονόμορνοζηλεύηπια

σειποςπγόρ

αναιζθηζιολόγορ

 

 

Η Ιαηξηθή Βηβιηνζεθνλνκία «ζηνρεχεη ζηελ παξνρή ζεσξεηηθήο & επηζηεκνληθήο 

ππνδνκήο ζηηο Δπηζηήκεο Υγείαο, γεγνλφο πνπ επηηπγράλεηαη κε ηε ρξήζε ησλ λέσλ 

Τερλνινγηψλ ησλ Η/Υ θαη ησλ απηνκαηνπνηεκέλσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ» 

(National Medical Library, 2007). 

Σπλεπψο, ε Βαζηδφκελε ζε απνδεηθηηθά ζηνηρεία Ιαηξηθή ζηεξίδεηαη ζηε κεζνδνινγία 

αμηνιφγεζεο ηεο εγθπξφηεηαο ηεο βηνταηξηθήο έξεπλαο ζην ηνκέα ηεο θιηληθήο 

ηαηξηθήο θαη ηεο εθαξκνγήο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ζηελ πεξίζαιςε θάζε 

ζπγθεθξηκέλνπ αζζελνχο. Βαζηθφ θαη αδηακθηζβήηεην ζπκπέξαζκα είλαη φηη ε  

ηαηξηθή πιεξνθνξία απαηηεί Τεθκεξησκέλε πξαθηηθή ζηελ αμηνιφγεζε ηεο, γηα ηελ 

άκεζε ππνζηήξημε ηεο βηνταηξηθήο έξεπλαο θαη ηαηξηθήο πξάμεο.  

Γηα ην ιφγν απηφ, νη Βηβιηνζεθνλνκηθέο έξεπλεο έρνπλ επεθηαζεί ζηελ αλεχξεζε 

εμεηδηθεπκέλσλ ζπζηεκάησλ ζεκαηηθήο επεμεξγαζίαο ηεο πιεξνθνξίαο, βάζεη 

ζπγθεθξηκέλσλ θίιηξσλ, εηδηθφηεξα δε ζε δηαγλσζηηθά ζέκαηα θαη θιηληθέο νδεγίεο, 

πνπ ζπγθεληξψλνπλ ζπλνπηηθά ζηνηρεία έγθπξεο θαη ηεθκεξησκέλεο πιεξνθνξίαο 

βαζηζκέλα ζε ελδείμεηο θαη θιηληθά ζηνηρεία αζζελψλ. 

 

Οη ρξήζηεο κπνξνχλ λα θάλνπλ ιάζνο ζηηο αξρηθέο αμηνινγήζεηο ησλ απνηειεζκάησλ 

αλαδήηεζεο θαη ηα θαθά ζπζηήκαηα αλάθηεζεο κπνξνχλ λα επηζηξέθνπλ ηα 

επηζπκεηά απνηειέζκαηα, ηπραία ή φρη. (Cleverton CM., Milis EM…1966) 
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