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Η πιο πρόσφατη καταγραφή (2021) δείχνει  ότι  αριθμούν περί τις  25 ενεργές

υπαγόμενες στο Υπουργείο Υγείας, εκτός αυτής του Αιγινητείου Νοσοκομείου που

υπάγεται στο Υπ. Παιδείας και του 251-Νοσοκομείου Αεροπορίας που υπάγεται στο

Υπ. Άμυνας.

Οι  Νοσοκομειακές  Βιβλιοθήκες  της  Ελλάδας,  στην  πλειονότητά  τους

εναρμονίστηκαν πλήρως και από την αρχή της Πανδημίας με τις Διεθνείς Συστάσεις

(International Federation of Libraries Associations and Institutions

https://www.ifla.org/covid-19-and-libraries)  και  τις  Συστάσεις  τις  Ένωσης  Ελλήνων

Βιβλιοθηκονόμων  και  Επιστημόνων  Πληροφόρησης  (ΕΕΒΕΠ)  «Συστάσεις  για  την

Επαναφορά της  Κανονικής  Λειτουργίας  των  Βιβλιοθηκών  και  τη  Διαχείριση του

Φυσικού τους Υλικού αναφορικά με τον COVID-19» (εγκεκριμένες από τον ΕΟΔΥ

4/5/20).

Από  την  αρχή  του  2020  στάλθηκαν  τα  πρώτα  emails με  επιστημονική

πληροφόρηση  σχετική  με  τον  Κορονοϊό.  Κατά  το  1ο lockdown οι   Βιβλιοθήκες

λειτούργησαν μόνο με ηλεκτρονικές υπηρεσίες, ενώ κατά το 2ο lockdown υπάρχει

και φυσική παρουσία των χρηστών με τήρηση των κανόνων αποστάσεων.

 Υπήρξε  άτυπη  δικτύωση  και  διαδραστικότητα  μεταξύ  των

Νοσοκομειακών Βιβλιοθηκών

 Αναρτήθηκαν τεκμήρια σχετικά με τον Κορονοϊό και την Covid-19 στο

Ιδρυματικό Αποθετήριο «Ασκληπιός» του Γ.Ν. Ασκληπιείου Βούλας

 Έγιναν  αναρτήσεις  στους  τοίχους  των  Βιβλιοθηκώνν  στο  facebook

σχετικές με την Covid-19. 

 Στάλθηκαν  ενημερωτικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-

mails) προς το επιστημονικό προσωπικό και τους χρήστες, 

Η θεματολογία των emails και των αναρτήσεων  σχετικών με την Πανδημία

αφορούσε:

1.1. Επισκόπηση  βιβλιογραφίας  (με  μετάφραση  των  περιλήψεων  από  τους

βιβλιοθηκονόμους), καθημερινή ή/και2-3 φορές την εβδομάδα.

https://www.ifla.org/covid-19-and-libraries


1.2. Συστάσεις/  Guidelines από  Παγκόσμιο  Οργανισμό  Υγείας  και  Διεθνείς/

Ευρωπαϊκές Επιστημονικές Εταιρείες.

1.3. Ηλεκτρονικά  βιβλία  (ολόκληρο  το  περιεχόμενο  μέσω  των  ηλεκτρονικών

διευθύνσεών τους)

1.4. Βάσεις Δεδομένων

1.5. Εργαλεία αξιολόγησης της επιστημονικής πληροφορίας που αφορούσε την

Covid-19, καθώς ήταν τεράστιος ο όγκος των πληροφοριών στο διαδίκτυο.

1.6. Ιατρονομικό άρθρο (αφορούσε την ποινική αξιολόγηση των γιατρών ΜΕΘ

κατά τη διάρκεια της Πανδημίας, Σακελλαροπούλου Β.- Ένωση Δικαστών και

Εισαγγελέων) 

1.7. Εκλαϊκευμένα άρθρα διατροφής και ενίσχυσης του ανοσοποιητικού

1.8. Εβδομαδιαία  Ενημερωτικά  Δελτία  για  την  Πανδημία,  συνταγμένα  από

επιφανείς επιστήμονες.

1.9. Ηλεκτρονικά Σεμινάρια (Webinars) 


