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Το Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο «Αττικόν» (http://www.attikonhospital.gr) είναι ένα 
σύγχρονο δηµόσιο Νοσοκοµείο, που άρχισε να λειτουργεί τον Ιούνιο του 2002, ενώ οι 
Πανεπιστηµιακές Κλινικές άρχισαν να λειτουργούν σταδιακά από τον Σεπτέµβριο του 2003. Οι 
εγκαταστάσεις του Νοσοκοµείου βρίσκονται στην οδό Ρίµινι 1, στο Χαϊδάρι. Η Ιατρική 
Βιβλιοθήκη εγκαινιάστηκε τον Σεπτέµβριο του 2003 και στεγάζεται στον -1 όροφο του 
Νοσοκοµείου. 
 
Σκοπός 
 
Σκοπός της Βιβλιοθήκης είναι η υποστήριξη και προώθηση των πληροφοριακών αναγκών όλου 
του προσωπικού του Νοσοκοµείου, των φοιτητών της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου 
Αθηνών, της ευρύτερης ιατρικής κοινότητας, καθώς και οποιουδήποτε ενδιαφερόµενου σε 
ιατρικά θέµατα. 
 
Χρήστες της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου «Αττικόν» είναι το 
ιατρικό και επιστηµονικό δυναµικό όλων των νοσηλευτικών ιδρυµάτων, AEI, τεχνολογικών 
εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, ερευνητικών κέντρων, φαρµακευτικών εταιρειών καθώς και 
σπουδαστές των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων. 
 
Η Βιβλιοθήκη διαθέτει 30 θέσεις ανάγνωσης, καθώς και Internet Room µε δυνατότητα 
ανάπτυξης 13 τερµατικών. Καθηµερινά φιλοξενεί τους φοιτητές της Ιατρικής Σχολής του 
Πανεπιστηµίου Αθηνών, προσφέροντας ιδανικό χώρο για ανάγνωση και συνοδευτικό υλικό για 
την εκπαίδευσή τους. Συγχρόνως διαθέτει τις κατάλληλες υπηρεσίες για την υποστήριξη του 
ερευνητικού έργου της ιατρικής κοινότητας. 
 
Παρεχόµενες Υπηρεσίες 
 
Η Βιβλιοθήκη έχει αναπτύξει διάφορες υπηρεσίες για τους χρήστες της. Ενδεικτικά 
αναφέρονται: 

• η on-line αναζήτηση και ανάκτηση άρθρων περιοδικών εκδόσεων και βάσεων 
δεδοµένων µέσω της HEAL-Link (Hellenic Academic Libraries Link), µε την οποία 
συνδέεται µέσω του Πανεπιστηµίου Αθηνών, 

• πρόσβαση στην ηλεκτρονική µορφή των περιοδικών στα οποία είναι συνδροµήτρια 
και φωτοτυπίες άρθρων των αντίστοιχων έντυπων περιοδικών, 

• αναζήτηση και ανάκτηση δεδοµένων µέσω του διαδικτύου, Internet-room, 
• δανεισµός βιβλίων (αποκλειστικά για το προσωπικό του Νοσοκοµείου), 
• δυνατότητα χρήσης φωτοτυπικού µηχανήµατος, µε αγορά µαγνητικών καρτών. 
• δυνατότητα εκτυπώσεων, 
• παροχή 30 θέσεων ανάγνωσης. 

 
Οι χρήστες της Βιβλιοθήκης, κατά την είσοδό τους, αφήνουν τις τσάντες τους στις ντουλάπες 
που υπάρχουν στο χώρο και εισέρχονται στο Αναγνωστήριο, χωρίς χαρτοφύλακες και 
αντικείµενα που δηµιουργούν υποψία κλοπής. 
 
Οι χρήστες µπορούν να ενηµερώνονται για τα δικαιώµατα χρήσης της Βιβλιοθήκης, καθώς και 
για τις υποχρεώσεις τους απέναντι στη Βιβλιοθήκη, από τον Κανονισµό Λειτουργίας της 
Βιβλιοθήκης, τον οποίο βρίσκουν πάνω στα τραπέζια του Αναγνωστηρίου ή τον ζητούν από 
τους Βιβλιοθηκονόµους. 
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Συλλογή 
 
Η συλλογή της Βιβλιοθήκης αποτελείται από επιστηµονικά συγγράµµατα και περιοδικά (έντυπα 
και ηλεκτρονικά), των οποίων ο αριθµός αυξάνεται σε ετήσια βάση µέσω αγορών και δωρεών. 
Τα θέµατα που καλύπτει κυρίως είναι: ιατρικά, νοσηλευτικά και διοίκησης νοσοκοµείων. Η 
συλλογή της Βιβλιοθήκης είναι ανοικτής πρόσβασης, δηλαδή οι χρήστες µπορούν να 
αναζητούν µόνοι τους το υλικό στα ράφια, το οποίο έχει ταξινοµηθεί σύµφωνα µε το σύστηµα 
της NLM (National Library of Medicine). Το λογισµικό διαχείρισης βιβλιοθηκονοµικών 
δεδοµένων που χρησιµοποιείται είναι το ΑΒΕΚΤ 5.5 του Ε.Κ.Τ. Οι χρήστες 
αυτοεξυπηρετούνται µε τη βοήθεια των καταλόγων της Βιβλιοθήκης, ενώ το προσωπικό είναι 
στη διάθεσή τους για κάθε πληροφορία ή βοήθεια αν χρειαστεί. Επίσης µπορούν να 
αναζητούν τα βιβλία και τα περιοδικά, µέσω διαδικτύου, στη βάση δεδοµένων της Βιβλιοθήκης 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
 

 http://grhdc2/
Βιβλιοθήκη Πανεπιστηµιακού Γενικού  

Νοσοκοµείου "ΑΤΤΙΚΟΝ" 
ABEKT Z39.50-1995 Web Gate 

 
∆ανεισµός 
 
∆ικαίωµα δανεισµού έχει µόνο το προσωπικό του Νοσοκοµείου. Ο δανεισµός πραγµατοποιείται 
µέσω του βιβλιοθηκονοµικού συστήµατος διαχείρισης ΑΒΕΚΤ 5.5. Φοιτητές και εξωτερικοί  
χρήστες έχουν δικαίωµα χρήσης του Αναγνωστηρίου, των εκτυπωτών και των φωτοτυπικών  
µηχανηµάτων (την ευθύνη για την τήρηση του νόµου περί πνευµατικής ιδιοκτησίας έχουν οι 
ίδιοι οι χρήστες). Σε περίπτωση απώλειας ή φθοράς (ολικής ή µερικής) µε απόφαση της 
Επιτροπής Βιβλιοθήκης, ο δανειζόµενος είναι υποχρεωµένος να αντικαταστήσει το υλικό σε µια 
εβδοµάδα, ή αν δεν υπάρχει στο εµπόριο, να καταβάλει το αντίτιµο της αξίας παρεµφερούς 
υλικού που θα αγοραστεί σε αντικατάσταση του κατεστραµµένου. 
 
Από το υλικό της Βιβλιοθήκης δεν δανείζεται το πληροφοριακό υλικό (λεξικά, εγκυκλοπαίδειες 
κ.λπ.), το υλικό αρχειακής και ιστορικής σηµασίας, τα περιοδικά, οι διδακτορικές διατριβές και 
οι στατιστικές επετηρίδες. Ειδικά για τα περιοδικά, µπορεί να υπάρξει ∆ανεισµός, σε 
περιπτώσεις ιδιαίτερης ανάγκης και µόνο κατόπιν συµφωνίας µε τον Βιβλιοθηκονόµο, αφού 
κρατηθεί αποδεικτικό στοιχείο ταυτότητας. 
 
Προσωπικό 
Η Ιατρική Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου «Αττικόν» είναι 
στελεχωµένη µε έµπειρο και εξειδικευµένο προσωπικό, πρόθυµο να συµβάλει και να 
υποστηρίξει τις διαρκώς αυξανόµενες εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες της 
ιατροβιολογικής κοινότητας. Τις τρεις οργανικές θέσεις βιβλιοθηκονόµων κατέχουν οι: 
 

• Εύα Πεσµατζόγλου 
           Υπεύθυνη Βιβλιοθήκης 
            MSc Information Science 

• ∆ηµήτρης Παπαδόπουλος 
Τ.Ε. Βιβλιοθηκονόµος 

• Ελένη Φίλη 
Τ.Ε. Βιβλιοθηκονόµος 

 
Ωράριο 
 
Η Βιβλιοθήκη είναι ανοικτή για την εξυπηρέτηση του κοινού από 08:00 ως 17:00 καθηµερινά, 
από ∆ευτέρα ως και Παρασκευή, εκτός των ηµερών των αδειών και αργιών. 
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Επικοινωνία 
 
Οι χρήστες της Βιβλιοθήκης και κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να επικοινωνεί µε το προσωπικό 
ως εξής: 
 
Τηλέφωνα: 210-5832386, 210-5326415 
Fax: 210-5326415 
e-mail: medlib@attikonhospital.gr  

 3

mailto:medlib@attikonhospital.gr

