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Στόχοι Παρουσίασης

 Περιγραφή των βασικών πηγών αναζήτησης 
ιατρικής-νοσηλευτικής βιβλιογραφίας.

 Διάκριση των επιστημονικών δημοσιευμάτων και 
ιεράρχηση της αξίας του καθενός κατά τη 
βιβλιογραφική μας έρευνα.

 Αναφορά των κύριων βιβλιογραφικών συστημάτων. 
 Δόμηση βασικής στρατηγικής αναζήτησης 

βιβλιογραφίας.
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Δομή παρουσίασης

 Περιγραφή των κυριότερων πηγών 
αναζήτησης βιβλιογραφίας. 

 Βασική αναζήτηση ξενόγλωσσης 
αρθρογραφίας  στην Pubmed

 Διάκριση τύπων επιστημονικών 
δημοσιευμάτων

 Επιλογή βιβλιογραφικού συστήματος
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Γιατί αναζητούμε βιβλιογραφία;

 Για να απαντήσουμε σε ένα επιστημονικό μας 
ερώτημα

 Για να συγγράψουμε ένα άρθρο, μια 
διπλωματική εργασία, μια διδακτορική 
διατριβή…
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Πού
αναζητούμε βιβλιογραφία;
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ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

I. Βιβλία (έντυπα ή ηλεκτρονικά) 

II. Διδακτορικές διατριβές ή μεταπτυχιακές 
εργασίες πάνω στο θέμα μας

III. Άρθρα περιοδικών (έντυπα ή ηλεκτρονικά) 

IV. Internet :Ιστοσελίδες Επιστημονικών 
Εταιρειών
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Βιβλία

 Συλλογικός Κατάλογος Ελληνικών Ακαδημαϊκών 
Βιβλιοθηκών http://www.unioncatalog.gr/
ucportal

 Directory of open access books (DOAB) https
://www.doabooks.org/ 

 Κάλλιπος: Αποθετήριο Πανεπιστημιακών Συγγραμμάτων 
https://repository.kallipos.gr/ 



 Όταν συγκεντρώνω την έντυπη βιβλιογραφία μου, βγάζω πάντα 
φωτοτυπία τη σελ. τίτλου του βιβλίου+ χρονολογία έκδοσης για να τη 
χρησιμοποιήσω όταν θα γράφω τις βιβλιογραφικές αναφορές

http://www.unioncatalog.gr/ucportal
http://www.unioncatalog.gr/ucportal
http://www.unioncatalog.gr/ucportal
http://www.unioncatalog.gr/ucportal
https://www.doabooks.org/
https://www.doabooks.org/
https://repository.kallipos.gr/
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Διδακτορικές Διατριβές

 Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών https
://www.didaktorika.gr/eadd/ 
 

 DART Europe: E-theses Πανευρωπαϊκό δίκτυο 
ερευνητικών βιβλιοθηκών 
http://www.dart-europe.eu/basic-search.php 

 Openarchives: συσσωρευτής επιστημονικού 
περιεχομένου https://www.openarchives.gr/ 

https://www.didaktorika.gr/eadd/
https://www.didaktorika.gr/eadd/
http://www.dart-europe.eu/basic-search.php


Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Νοέμβριος 
2018

Άρθρα Ελληνόγλωσσων Περιοδικών

 Shcolar Google
 Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής http://www.mednet.gr/archives/current-gr.html  
 IATROTEK on-line http://www.iatrotek.org/ 
 Ελληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήμης http://journal-ene.gr/ 
 Νοσηλευτική https://www.hjn.gr/ 
  Ψυχιατρική http://www.psychiatriki-journal.gr/index.php?lang=el 

      Το πλήρες κείμενο των άρθρων όταν δεν υπάρχει ελεύθερο, το ζητάμε στη 
βιβλιοθήκη
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Άρθρα Ξενόγλωσσων
Περιοδικών
 PubMed www.pubmed.gov 

υπηρεσία της NLM USA με πρόσβαση σε περιλήψεις/άρθρα
περιοδικών

 PubmedCentral https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/ πλήρες κείμενο των 
άρθρων

 CINAHL η μεγαλύτερη βάση για τη νοσηλευτική 
 Scopus  περιλαμβάνει κυρίως ευρωπαϊκές δημοσιεύσεις
 Web of Science επιστημονικές δημοσιεύσεις και περιλήψεις συνεδρίων
 Heal-link http://www.heallink.gr/journals/ sos!

κοινοπραξία των ελ. ακαδ. β/κων με πρόσβαση στο πλήρες κείμενο περιοδικών και βιβλίων  

 DOAJ https://doaj.org/ 
 Ηλεκτρονικά Περιοδικά Ελεύθερης πρόσβασης 

www.freemedicaljournals.com/ 
 Biomed Central https://www.biomedcentral.com/journals εκδοτικός 

μηχανισμός με ελεύθερη πρόσβαση στα άρθρα που δημοσιεύει
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Πώς ψάχνουμε με λογικούς τελεστές;

And θα προκύψουν βιβλιογραφικές 
αναφορές που περιλαμβάνουν 
όλες τις λέξεις-κλειδιά (ακρίβεια 
αναζήτησης)

Or (διευρύνω την αναζήτηση) θα 
προκύψουν βιβλιογραφικές 
αναφορές που περιλαμβάνουν 
τουλάχιστον μια από τις λέξεις-
κλειδιά.

Not θα προκύψουν βιβλιογραφικές 
αναφορές που περιλαμβάνουν την 
πρώτη λέξη-κλειδί και όχι τη 
δεύτερη λέξη-κλειδί

Βλέπε παράδειγμα στο scholar google  
ή pubmed
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PubMed: Βασική και 
προχωρημένη αναζήτηση (1) 

 Η βασική πηγή αναζήτησης ξενόγλωσσης 
αρθρογραφίας

 Συνήθως υπάρχει η περίληψη/abstract 
ενός άρθρου-σπάνια το πλήρες κείμενο.

σελ. 2 παραδειγμάτων
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PubMed: λέξεις κλειδιά (2)

 Εμφάνιση menu με 
δυνατότητα επιλογής 
του κατάλληλου όρου
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PubMed: Φίλτρα αναζήτησης(3) 

 Φίλτρα αναζήτησης 
(εμφανίζονται στα δεξιά των 
αναφορών) : 
 Text availability (Διαθεσιμότητα 

κειμένου)
 Publication dates (Ημερομηνία 

δημοσίευσης)
 Species (Είδη)
 Article types (Είδος άρθρου)
 Languages (Γλώσσες)
 Sex (Φύλο)
 Journal categories (Κατηγορίες 

περιοδικών) πχ Nursing journals
 Ages (Ηλικίες)
 Search fields (Πεδία αναζήτησης)

 

σελ.3 παραδειγμάτων
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PubMed:εμφάνιση σελίδας 
αναφορών (4)

 Format: summary/ 
abstract

 Sort by:  most 
recent

 Per page: συνήθως 
20 αναφορές/σελ
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PubMed: send to (5)

 Send to πώς 
δουλεύει; 

 Επιλογή 
συγκεκριμένων άρθρων 
και αποστολή με e-mail 
ή αποθήκευση σε 
μορφή txt
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PubMed: Similar articles (6)

 Similar articles 
Επιλογή συγκεκριμένου 
άρθρου και εμφάνιση 
σχετικών αναφορών
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PubMed: Medical Subject Headings 
(MeSH)(7)

https://meshb.nlm.nih.gov/search 
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PubMed: Single Citation Matcher (8)

 Single Citation 
Matcher 
 για συγκεκριμένη 

βιβλιογραφική αναφορά 
που γνωρίζουμε 
ορισμένα στοιχεία της
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Είδη επιστημονικών εργασιών

 Πτυχιακή/ Διπλωματική/ Διδακτορική 
Διατριβή

 Ερευνητικά άρθρα είδη δημοσιεύσεων 

 Ανασκοπήσεις      
 Αναφορές περιπτώσεων
 Κατευθυντήριες Οδηγίες
 Γράμματα στον εκδότη
 Κλινικές Δοκιμές
 Σχόλια/Παρουσιάσεις βιβλίων
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Ερευνητικά Άρθρα
πρωτογενής έρευνα 
regular article (Pediatrics)/ research paper/ research article/original 
contribution1. Τίτλος
2. Συγγραφείς με τις ιδιότητές τους
3. Συγγραφέας υπεύθυνος επικοινωνίας
4. Περίληψη
5. Λέξεις-κλειδιά (ευρετηρίου)
6. Εισαγωγή γιατί πραγματοποιήθηκε η μελέτη; (400-500 λέξεις)
7. Μέθοδοι τι έγινε στη μελέτη και πώς έγινε;
8. Αποτελέσματα (κείμενο, πίνακες, γραφήματα)
9. Συζήτηση τι σημαίνουν τα αποτελέσματα της μελέτης;
10. Ευχαριστίες, αντικρουόμενα συμφέροντα και οικονομική ανάπτυξη
11. Βιβλιογραφικές παραπομπές <30
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Αφηγηματικές Ανασκοπήσεις
 (narrative reviewς)
 Εκτεταμένη και σε βάθος προσέγγιση ενός επιστημονικού 

θέματος, αποβλέποντας στην εξαγωγή ασφαλών 
συμπερασμάτων με βάση την υπάρχουσα βιβλιογραφία

 Δεν αποτελούν πρωτογενή έρευνα 
 Χωρίς σαφή δομή
 Λέξεις μέχρι και 5000
 Μεγάλος αριθμός αναφορών (μέχρι και 100)

μας χρειάζονται από την αρχή του διαβάσματός μας λόγω της πληρότητάς τους
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Ανασκοπήσεις

 Συστηματικές Ανασκοπήσεις 
(systematic reviews)

 Καθορισμός (με κριτήρια) των καλύτερα 

μεθοδολογικά σχεδιασμένων μελετών πάνω σε
μια επιστημονική υπόθεση
Δεν εξάγεται ένα συγκεντρωτικό αποτέλεσμα αν δε
συνδυαστεί με μετα-ανάλυση

 Μετα-ανάλυση (meta-analysis)

Συνδυάζει στατιστικά τα αποτελέσματα των 
μελετών που έχουν επιλεγεί ύστερα από
συστηματική ανασκόπηση & εξάγει ένα
συγκεντρωτικό αποτέλεσμα
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Αναφορές Περιπτώσεων
(case reports)
 Aφορούν στην εκτεταμένη περιγραφή των συμπτωμάτων, της 

διάγνωσης, της θεραπείας και της πορείας μιας σπάνιας ή 
πρωτότυπης περίπτωσης

 Περιορισμένης αξίας έναντι των κλινικών δοκιμών
 Σημαντικές διαφορές ανά περιοδικό αναφορικά με τη δομή τους

Δείξτε 
(1) πόσο η δική σας περίπτωση διαφέρει από τις    

     συνηθισμένες νόρμες
(2) πόσο συμβάλλει στην ιατρική/νοσηλευτική γνώση 

1500 λέξεις/ βιβλιογραφικές αναφορές ως 10/ συγγραφείς 
ως 2 / πίνακες και γραφήματα ως 3/ έγγραφη συναίνεση 
πασχόντων (διαφορές ανά περιοδικό)
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Γράμματα στον εκδότη
letters to editor

 σύντομα και περιεκτικά σχόλια σε άρθρα που έχουν 
ήδη δημοσιευτεί

 προάγουν τον επιστημονικό διάλογο
 υποβάλλονται εντός 30 ημερών
 λέξεις ως 400
 βιβλιογραφικές παραπομπές 1-2
 συγγραφείς 1-3

“Lancet” 1961/William McBride /θαλιδομίδη
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ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ +
ΟΔΗΓΙΕΣ:

 από το  πανεπιστήμιο όπου κάνω τη διατριβή μου (APA, Harvard…)
 από το περιοδικό που θέλω να στείλω το άρθρο (Vancouver)

                                Παραπομπές

….μέσα στο κείμενο                            λίστα βιβλιογραφίας 

1. Πριν ξεκινήσω «να γράφω» γνωρίζω ποιο βιβλιογραφικό σύστημα θα ακολουθήσω.
2. Ακολουθώ πιστά τις οδηγίες του στυλ/ πρότυπου / συστήματος και δεν κάνω δικούς μου 

συνδυασμούς.
3. Δε ξεχνώ ποτέ να αναφέρω την πηγή από όπου πήρα τα δεδομένα τις εργασίας μου. 

Θεωρείται λογοκλοπή.



Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Νοέμβριος 
2018

Vancouver / Harvard

 Το σύστημα Vancouver 
 αριθμητικό σύστημα και εφαρμόζεται κυρίως στα περιοδικά. 
 οι βιβλιογραφικές παραπομπές αριθμούνται διαδοχικά σύμφωνα με τη σειρά 

με την οποία εμφανίζονται για πρώτη φορά στο κείμενο. 
 Η διαδοχική αρίθμηση γίνεται με τη χρήση των αραβικών αριθμών. 
 Στο τέλος του άρθρου, παρατίθεται η λίστα των βιβλιογραφικών 

παραπομπών σύμφωνα με τη σειρά με την οποία οι παραπομπές 
εμφανίστηκαν στο άρθρο. 

 Στο σύστημα Harvard, 
 για κάθε παραπομπή, παρατίθενται στο κείμενο του άρθρου τα ονόματα των 

συγγραφέων της παραπομπής και το έτος δημοσίευσής της. 
 Στο τέλος του άρθρου, παρατίθεται η λίστα των βιβλιογραφικών 

παραπομπών σύμφωνα με την αλφαβητική σειρά των συγγραφέων. 
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Παραδείγματα Vancouver

 Μέσα στο κείμενο
 Οι περισσότεροι ερευνητές θεωρούν ότι πρόκειται για 

πολυπαραγοντική νόσο που σχετίζεται με την εντερική διατροφή, 
την ισχαιμία και τις λοιμώξεις (2,3).

 Λίστα βιβλιογραφίας
 Γαλάνης Π. Αποχαιρετώντας τις τιμές p και καλωσορίζοντας τα 

διαστήματα εμπιστοσύνης στην ανάλυση δεδομένων. 
Νοσηλευτική 2010, 49:11-25. (άρθρο περιοδικού)

 Rothman KJ. Epidemiology: An introduction. Oxford University 
Press, New York, 2002:144-147, 181-185. (Βιβλίο)

 Weiss NS. Clinical Epidemiology. In: Rothman KJ, Greenland S, 
Lash TL (eds) Modern epidemiology. 3rd ed. Lippincott Williams 
& Wilkins, Philadelphia, 2008:642-652.(κεφ. Βιβλίου)
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Παραδείγματα Harvard

 Μέσα στο κείμενο
 Οι περισσότεροι ερευνητές θεωρούν ότι πρόκειται για 

πολυπαραγοντική νόσο που σχετίζεται με την εντερική διατροφή, 
την ισχαιμία και τις λοιμώξεις (Horwitz et al. 1995, Schnabl et al. 
2008).).

 Λίστα βιβλιογραφίας
 Γαλάνης Π, Σπάρος Λ (2006). Διαστρωμάτωση επιδημιολογικών 

δεδομένων. Αρχ Ελλ Ιατρ, 23:626-637. (άρθρο περιοδικού)
 Γαλάνης ΠA, Σπάρος ΛΔ (2010). Εγχειρίδιο επιδημιολογίας. 

Ιατρικές Εκδόσεις ΒΗΤΑ, Αθήνα. (Βιβλίο)
 Weiss NS (2008). Clinical Epidemiology. In: Rothman 

KJ,Greenland S, Lash TL (eds) Modern epidemiology. 3rd ed. 
Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, 642-652. (κεφ. 
Βιβλίου)
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Λάθη

 Βιβλιογραφικές παραπομπές στο κείμενο 
που δεν συμπεριλαμβάνονται στη λίστα των 
παραπομπών και το αντίστροφο.

 Βιβλιογραφικές παραπομπές με 
λανθασμένους συγγραφείς.

 Λάθη στα ονόματα των συγγραφέων, στους 
τίτλους και στις σελίδες των παραπομπών, 
στα ονόματα, στους τόμους και στα έτη 
έκδοσης των περιοδικών.
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