ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ στο ΠΓΝΛ και ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

1. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ του Π. Γ. Ν. Λάρισας.
2. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ στον 3ο όροφο του Π.Γ.Ν. Λάρισας, στο χώρο της «ΕΣΤΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ».
3. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ στην ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ του Π.Γ.Ν. Λάρισας.
4. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ στην ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ του Π.Γ.Ν. Λάρισας.
5. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ στο ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ Γενικό
Νοσοκομείο Λάρισας

1. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ του Π. Γ. Ν. Λάρισας

Ιστορικό της Νοσοκομειακής Βιβλιοθήκης του Π.Γ.Ν.Λάρισας

Η Νοσοκομειακή Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας ιδρύθηκε
το Μάρτιο του 2000 και οργανώθηκε σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες
βιβλιοθηκονομίας από την Ε. Σεμερτζίδου Π.Ε. Βιβλιοθηκονόμο (σήμερα
βιβλιοθηκονόμος στην Ιατρική Βιβλιοθήκη του ΑΧΕΠΑ Θεσ/κης), σε συνεργασία με
τον Κ. Μαλίζο καθηγητή της Ορθοπαιδικής Κλινικής του Π.Γ.Ν. Λάρισας.
Στεγάζεται σε δύο αίθουσες στο ισόγειο του Νοσοκομείου, σε αυτόνομο χώρο
160τ.μ κοντά στο αμφιθέατρο. Στην μεγάλη αίθουσα βρίσκεται η κύρια συλλογή των
ιατρικών βιβλίων και των επιστημονικών περιοδικών (ξενόγλωσσων και ελληνικών),

λειτουργώντας ταυτόχρονα και ως αναγνωστήριο. Διαθέτει περίπου 20 θέσεις
ανάγνωσης, καθώς και πρόσβαση σε ηλεκτρονικά περιοδικά, με τέσσερες (4) θέσεις
εργασίας Η/Υ. Στην μικρότερη αίθουσα φιλοξενείται το σχολείο για τους μικρούς
ασθενείς του Νοσοκομείου μας και ένα μέρος τίτλων ξενόγλωσσων ιατρικών
περιοδικών της βιβλιοθήκης.
Σκοπός της Βιβλιοθήκης είναι να προωθήσει την πρόοδο της ιατρικής και να βελτιώσει
τη δημόσια υγεία παρέχοντας σε όλους τους επαγγελματίες υγείας την ισότιμη
πρόσβαση σε βιοϊατρικές πληροφορίες του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου καθώς και
της ευρύτερης ιατρικής κοινότητας.
Χρήστες της Βιβλιοθήκης είναι το ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό δυναμικό. Η
Βιβλιοθήκη εξυπηρετεί οποιανδήποτε άλλο που επιθυμεί να συμβουλευτεί ή να
προμηθευτεί έντυπη ή ηλεκτρονική ιατρική βιβλιογραφία. Βασική αποστολή της
βιβλιοθήκης, είναι η κάλυψη των αναγκών όλων των Λειτουργών που κινούνται και
υπηρετούν το χώρο της Υγείας και ζητούν πληροφορία.
Η Βιβλιοθήκη διαθέτει υλικό επιστημονικού περιεχομένου και είναι δανειστική.
Ωράριο Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης
Δευτέρα έως Παρασκευή: 8.00 π.μ. – 15.00 μ.μ., εκτός εορτών και αργιών.
Επικοινωνία
Τηλέφωνο: 2413 50 2767
Fax:
2413 50 1012
Email: pnlib1@med.uth.gr &
skaragiannidi@gmail.com
Σοφία Καραγιαννίδη

Συλλογές της Νοσοκομειακής Βιβλιοθήκης του Π.Γ.Ν.Λ
Η συλλογή της βιβλιοθήκης καλύπτει θέματα των επιστημών υγείας. Η γλώσσα των
τόμων βιβλίων αλλά και τίτλων περιοδικών είναι κυρίως η Ελληνική και η Αγγλική.
Συγκεκριμένα, η συλλογή της βιβλιοθήκης αποτελείται από :
1500 περίπου τόμους βιβλίων ταξινομημένα σύμφωνα με το Διεθνές δεκαδικό
Ταξινομικό Σύστημα Dewey
250 τίτλους ξενόγλωσσων ιατρικών περιοδικών (κυρίως Αγγλικών)
40 τίτλους Ελληνικών περιοδικών
56 τόμους βιβλίων δωρεά από τη συλλογή ΓΚΑΡΑΝΗ
40 τόμους λογοτεχνικών βιβλίων δωρεά του Συλλόγου Φοιτητών Ιατρικής
Λάρισας
διαθέτει πληροφοριακό υλικό σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στο οποίο
μπορούν να έχουν πρόσβαση οι χρήστες της βιβλιοθήκης από τέσσερις
Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές.

Οι τίτλοι των περιοδικών είναι ταξιθετημένοι αλφαβητικά:

 Υπό κατασκευή………







ACADEMIC PSYCHIATRY 2000
ACQUISITIONS MEDICALS RECENTES 1963
ACTA ANAESTHESIOLOGICA SCANDINAVICA
ACTA CYTOLOGICA 2003ACTA DIABETOLOGICA LATINA 1981
ACTA ENDOCRINOLOGICA 1965

2003-

 ………………………………

Οι τόμοι των βιβλίων κατά θεματικές κατηγορίες:
































ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ – ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΗ
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ
ΑΝΑΤΟΜΙΑ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ – ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ
ΔΟΚΙΜΙΑ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ – ΤΕΧΝΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ & ΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ
ΘΕΟΛΟΓΙΑ – ΙΣΤΟΡΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ – ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ – ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΛΕΞΙΚΑ & ΠΟΙΚΙΛΟ ΥΛΙΚΟ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΑ – ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ – ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ
ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ – ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ – ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΑ
ΠΟΙΚΙΛΟ ΥΛΙΚΟ
ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ - ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ - ΓΕΝΙΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ – ΓΝΑΘΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΛΕΞΙΚΑ-ΠΟΙΚΙΛΟ ΥΛΙΚΟ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Υπηρεσίες της Νοσοκομειακής Βιβλιοθήκης του Π.Γ.Ν.Λ
Οι χρήστες της βιβλιοθήκης μπορούν να έχουν πρόσβαση στις ηλεκτρονικές βάσεις
δεδομένων με περιορισμένη πρόσβαση που γίνεται μόνο μέσω του δικτύου του Νοσοκομείου με
έλεγχο των ΙP διευθύνσεων. Στις βάσεις δεδομένων περιλαμβάνονται βιβλιογραφικές
πληροφορίες ή και βάσεις πλήρους κειμένου (full Text) σχετικές με θέματα επιστημών υγείας,
κλινικής ιατρικής και νοσηλευτικής τις οποίες μπορείτε να αναζητήσετε, να εντοπίσετε και να
ανακτήσετε:
http://atoz.ebsco.com/Titles/UTHES?lang=en&lang.menu=en&lang.subject=en
Η PubMed είναι βιβλιογραφική βάση δεδομένων που περιλαμβάνει περισσότερες από 14
εκατομμύρια εγγραφές βιοϊατρικών άρθρων από το 1950 μέχρι σήμερα και αποτελεί μια
δωρεάν υπηρεσία της National Library of Medicine. Η PubMed περιλαμβάνει συνδέσεις με
άλλες ιστοσελίδες παρέχοντας σε κάποιες από αυτές το πλήρες κείμενο των άρθρων και τη
σχετική βιβλιογραφία.
PubMed (ελεύθερη πρόσβαση)
Πληροφορίες για την αυτοματοποίηση των Ελληνικών βιβλιοθηκών και του Εθνικού Δικτύου
Επιστημονικών Βιβλιοθηκών. Πρόσβαση σε ηλεκτρονικά περιοδικά, διδακτορικές διατριβές και
διεθνείς βάσεις δεδομένων μέσω ηλεκτρονικού αναγνωστηρίου.
Αποστολή του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης είναι η συλλογή, τεκμηρίωση, διαχείριση, διάθεση
και εσαεί διατήρηση του έγκριτου ψηφιακού περιεχομένου και δεδομένων που παράγεται από
την ελληνική επιστημονική, ερευνητική και πολιτιστική κοινότητα. Η εθνική ηλεκτρονική
υποδομή που αναπτύσσει το ΕΚΤ, εξασφαλίζει την πρόσβαση σε επαναχρησιμοποιήσιμη
πληροφορία και συγκεντρώνει στοιχεία και παράγει δείκτες και στατιστικές για την Έρευνα,
Τεχνολογία, Ανάπτυξη και Καινοτομία στην Ελλάδα.

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)
H ΙΑΤΡΟΤΕΚ είναι βιβλιογραφική βάση δεδομένων στην οποία αποδελτιώνονται Ελληνικά
Βιοϊατρικά περιοδικά. Η βάση δίνει πρόσβαση στα βιβλιογραφικά στοιχεία όπως: τίτλος
περιοδικού, τίτλος άρθρου, περίληψη, λέξεις ευρετηρίου, ονόματα συγγραφέων, των άρθρων

στην Ελληνική γλώσσα.
IATΡOTEK (ελεύθερη πρόσβαση)
Το UpToDate είναι μία ηλεκτρονική πηγή κλινικών πληροφοριών, σχεδιασμένη ώστε να παρέχει
έγκυρες και ενημερωμένες απαντήσεις, σε ερωτήσεις που προκύπτουν κατά τη διάγνωση και
θεραπεία των ασθενών.
UpToDate (περιορισμένη πρόσβαση)
Μέσω αυτής της διαδικτυακής πύλης τα μέλη του Συνδέσμου έχουν πρόσβαση σε πλήρες
κείμενο ηλεκτρονικών περιοδικών και βιβλίων και σε βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων. Ο
έλεγχος πρόσβασης γίνεται με αναγνώριση ΙΡ διευθύνσεων απευθείας από τους εκδότες.
HealLink βιβλιογραφικές βάσεις (περιορισμένη πρόσβαση)
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ελεύθερη πρόσβαση)
ΙΡΙΣ - Παιδιατρική Βιβλιογραφία (ελεύθερη πρόσβαση)
ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

























BioMedNet
BUBL Link Medicine
Cable News Network Food and Health News Page
Centres for Disease Control and Prevention
CIC HealthWeb
CliniWeb
Εθνικό Δίκτυο Νοσοκομείων
Εθνικός Σύνδεσμος Νοσηλευτών Ελλάδος
Health on the Net
Healthfinder
Medical Matrix
Medical World Search
Μednet
MedwebPlus
Nursinfo
Nursing, Midwifery and Allied Health (NMAHP) on BIOME
National Institutes of Health
National Library of Medicine
OMNI
OncoLink
Physicians GenRx
UK Health Centre
UnCover
World Health Organization

ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
 Directory of Open Access Journals
 Free Medical Journals
 PubMed Central (PMC)
 Δωρεάν full text----- http://www.ekt.gr/library

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ
 National Library of Medicine, USA
 British Library

 The Library of Congress

 ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ http://www.nlg.gr/

 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ http://www.evaggelismos-

hosp.gr/index.php/bibliothikh

ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

 Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
http://www.lib.uth.gr/LWS/el/ir/j_ctl/j_ctl_onl.asp

 Δωρεάν Φ.Ε.Κ. Φύλλα της Εφημερίδας της Κυβέρνησης
 Λεξικό Ιατρικών Όρων http://www.med.gr/db/dictionary1/gr/
 Αυτόματος on-line μεταφραστής ιστοσελίδας ή κειμένου στο διαδίκτυο
http://www.worldlingo.com/el/products_services/computer_translation.html
 Εγκυκλοπαίδεια Υγείας http://care.flash.gr/enc/
 Πρότυπο Βιογραφικό Σημείωμα Europass





http://www.yahoo.com
http://www.google.com
http://www.in.gr
http://www.pathfinder.gr

2. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ στον 3ο όροφο του Π.Γ.Ν. Λάρισας, στο χώρο της «ΕΣΤΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ»
Δημιουργία βιβλιοθήκης «Αγάπης προσφορά» στον 3ο όροφο του
Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας.

H διοίκηση του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας - Γενικού Νοσοκομείου
Λάρισας «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο» στις 27-03-2017 οργάνωσε τη δημιουργία
της «ΕΣΤΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» στον 3ο Όροφο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου.
Σε ένα χώρο φιλικό, για τους ασθενείς και τους επισκέπτες, λειτουργεί δανειστική
βιβλιοθήκη, αναγνωστήριο και internet room, ελεύθερα όλο το 24ωρο.
Επίσης υπάρχει μια μόνιμη έκθεση φωτογραφίας με έργα του Λαρισαίου φωτογράφου
Τάκη Τλούπα (1920-2003), καθώς και χώρος με περιοδικές εκθέσεις φωτογραφίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι παραπάνω υπηρεσίες δεν βάρυναν τον προϋπολογισμό του
Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας, αλλά είναι καρπός συνεργασίας της διοίκησης
με εθελοντές πολίτες και φορείς, καθώς και με τοπικές επιχειρήσεις οι οποίες
ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της διοίκησης και στηρίζουν με ευγενικές χορηγίες τις
πρωτοβουλίες για την αλλαγή του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος στο
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο.
Σημαντική ήταν η συμβολή των χορηγών μας:
Ανώνυμοι και επώνυμοι δωρητές όπως: 1ο Γενικό Λύκειο Ελασσόνας, 3ο Σύστημα
Αεροπροσκόπων Λάρισας, Αρχιμανδρίτης Νικηφόρος Κοντογιάννης από τον Ιερό Ναό
Αγ. Γεωργίου Λάρισας, ΑΦΟΙ ΚΑΣΣΑΡΟΥ Ο.Ε. (αγροτικό πολυκατάστημα), Δήμος
Κιλελέρ, Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας, εκδόσεις ΙΑΝΟΣ, εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ,
εκδόσεις ΝΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε., εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ, εκδόσεις ΣΤΑΜΟΥΛΗ,
εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός Λάρισας, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣΚΕΡΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΒΕΕ (εταιρεία επίπλων: XL Furniture), Όμιλος ALFA WOOD
A.E.B.E. (βιομηχανία επεξεργασίας ξύλου), Ορθόδοξος Χριστιανικός Σύλλογος
«Ιωάννης Ο Χρυσόστομος», Πατέρας Γεώργιος Μίλκας από την Ιερά Μονή
Ευαγγελιστρίας στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, Πολιτιστικός - Φιλοσοφικός Οργανισμός
«Νέα Ακρόπολη», Σύλλογος «Τριτέκνων Καρδίτσας», Τράπεζα ALPHA BANK,
Τράπεζα EUROBANK Λάρισας.
Ο κ. διοικητής των Νοσοκομείων Λάρισας κ. Νάνος ευχαρίστησε τους έχοντες την
πρωτοβουλία και ανέφερε ότι πέραν της αξίας των χορηγιών, η προσφορά κρύβει έναν
βαθύτερο συμβολισμό διότι αναδεικνύει την αξία του εθελοντισμού και την προσφορά
αγάπης για τον Άνθρωπο.

3. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ στην ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ του Π.Γ.Ν. Λάρισας
Αξίζει να σημειωθεί
ότι η βιβλιοθήκη της
Παιδιατρικής
Κλινικής, ξεκίνησε με
δωρεά από το Δήμο
Κιλελέρ

(δύο

βιβλιοθήκες και 300
παιδικά βιβλία) και
έχει εμπλουτιστεί με
1000

περίπου

τόμους

βιβλίων,

ευγενική

προσφορά

ανώνυμων

και

επώνυμων
συμπολιτών μας.
Λειτουργεί ελεύθερα
24 ώρες την ημέρα
για τους μικρούς μας
ασθενείς
συνοδούς τους.

και

4. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ στην ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ του Π.Γ.Ν. Λάρισας

Η

βιβλιοθήκη

της

Ψυχιατρικής Κλινικής, έχει
ενισχυθεί με 300 περίπου
τόμους βιβλίων, προσφορά
ανώνυμων και επώνυμων
συμπολιτών μας.
Λειτουργεί

ελεύθερα

24

ώρες την ημέρα για τους
ασθενείς
τους.

και

συνοδούς

5. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ στο
Νοσοκομείο Λάρισας

ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ

Γενικό

Η διοίκηση των Νοσοκομείων της Λάρισας έχει θέσει στόχο μέχρι τέλος του έτους
2017 να δημιουργήσει βιβλιοθήκη και στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, προκειμένου
ασθενείς και συνοδοί να έχουν πρόσβαση στο βιβλίο και να γίνεται η παραμονή στις
κλινικές πιο ευχάριστη.
Μέχρι στιγμής έχουν συγκεντρωθεί περίπου 200 τόμοι βιβλίων παιδικού, γενικής
παιδείας, νεανικού, ιστορικού, λογοτεχνικού, θεολογικού περιεχομένου.

