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Επιστημονική πληροφορία
χαρακτηριστικά

Επιστημονική πληροφορία
Η πληροφορία που δημοσιεύεται σε έγκυρα
επιστημονικά εγχειρίδια/ περιοδικά και έχει
αξιολογηθεί μέσα από μια αυστηρή και
συγκεκριμένη διαδικασία

Αξιολόγηση από κριτές (peer review)

Η ποιοτική μέθοδος αξιολόγησης της πληροφορίας
που περιέχεται σε ένα δημοσίευμα,
πραγματοποιείται μέσω της διαδικασίας ελέγχου
από ομότιμους κριτές (peer review process).

Οι κριτές (αξιολογητές/ peers) είναι επιστήμονες
που προέρχονται από συναφείς με το αντικείμενο
επιστημονικούς κλάδους και ελέγχουν τα άρθρα για
την εγκυρότητα και την αξιοπιστία τους.

Μετά από τη διαδικασία αυτή το άρθρο είναι
ελεύθερο να δημοσιευθεί στο περιοδικό



Επιστημονική πληροφορία
Μετρικές τεχνικές

Ο αντίκτυπος που μπορεί να έχει ένα περιοδικό, ένα άρθρο ή το σύνολο των δημοσιευμάτων
των ερευνητών είναι μετρήσιμος με τη χρήση εξειδικευμένων τεχνικών.

Ένα άρθρο που έχει αναφερθεί από άλλους συγγραφείς έχει μεγαλύτερη βαρύτητα από ότι ένα
άλλο χωρίς αναφορές.

Με τις βιβλιομετρικές τεχνικές ερευνούμε τους δείκτες απήχησης του δημοσιεύματος. Ένας
υψηλός δείκτης επηρεάζει την κρίση μας σχετικά με ποια άρθρα θα διαβάσουμε και που θα
δημοσιεύσουμε.

Περιοδικά παράδειγμα με υψηλό δείκτη impact factor μπορεί να φτάσουν τον αριθμό 50, ενώ
περιοδικά όπως το New England Journal of Medicine, Nature και Science έχουν δείκτη περίπου
30.

Τα περισσότερα περιοδικά βρίσκονται κάτω από τη μονάδα.



Επιστημονική πληροφορία
Μετρικές τεχνικές

• Οι δείκτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ένδειξη της σημαντικότητας και του αντίκτυπου 
μιας εργασίας ή μιας έρευνας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ανάδειξη της αξίας της στην 
ευρύτερη επιστημονική κοινότητα.

• Αιτήματα για χρηματοδότηση, θέσεις εργασίας ή εξέλιξη μπορεί να βασίζονται σε 
βιβλιομετρικά στοιχεία.

• Χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο για τη μέτρηση και κατανομή της ερευνητικής 
παραγωγής τόσο εντός των ιδρυμάτων όσο και σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο. Επίσης 
χρησιμοποιούνται στους πίνακες κατάταξης των πανεπιστημίων.

• Περιορισμοί 

• Κλάδοι λιγότερο εξαρτημένοι από τη δημοσίευση σε περιοδικά όπως οι Τέχνες ή οι 
Ανθρωπιστικές Επιστήμες, δεν έχουν αντικειμενική αντιπροσώπευση.

• Άρθρα με πολλούς συγγραφείς (πως καταγράφεται η διαφορετική συμβολή)

• Αυτοαναφορές

• Αρνητικές αναφορές

• Ηλικία ερευνητών (οι παλιοί περισσότερες)

• Προβλήματα στα ονόματα (various forms) και στα ιδρύματα (affiliations) π.χ. Scopus



Επιστημονική πληροφορία
Μετρικές τεχνικές

• Μετρικές ερευνητικής παραγωγής- άρθρων (πόσο συχνά γίνεται αναφορά από άλλους σε 
μια ερευνητική παραγωγή). Στο Web of Science   ‘Times cited’, στο Scopus  ‘Cited by’, στο 
Google Scholar     ‘Cited by’. scopus

• Μετρικές συγγραφέων (h-index)

• Μετρικές περιοδικών (impact factor, Scimago, Scopus)

• Εναλλακτικές μετρικές (Alternative Metrics- Altmetrics)

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84996508212&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=551d6aac4acff85c1f07cda661efbe86&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=17&s=AU-ID(7006016927)&relpos=0&citeCnt=4&searchTerm=


Μετρικές περιοδικών
Impact Factor

Μέσα από την συνδρομητική πλατφόρμα Web of 
Science και συγκεκριμένα από την Journal Citation 
Reports έχουμε τη δυνατότητα αξιολόγησης και 
σύγκρισης επιστημονικών περιοδικών μέσω του 
δείκτη Ιmpact Factor /πιο παλιός και γνωστός 
δείκτης. 
Αφορά όλο το περιοδικό και όχι ένα μεμονωμένο
άρθρο.
Προσφέρει στατιστικά στοιχεία για το περιοδικό που
βασίζονται στο πλήθος των αναφορών που
λαμβάνουν τα άρθρα του για συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα.
Μέσος όρος αναφορών που έχουν λάβει τα άρθρα
του περιοδικού, τα 2 τελευταία χρόνια/ άρθρα που
έχουν δημοσιευτεί σε όλα τα περιοδικά που
περιλαμβάνονται στη WoS (Web of Science) τον
τρέχοντα χρόνο.

Παράδειγμα: περιοδικό με συντελεστή απήχησης
1,5 για το 2007, σημαίνει ότι τα άρθρα που έχουν
δημοσιευθεί στο περιοδικό αυτό το 2005 και 2006
έχουν αναφερθεί κατά μέσο όρο 1,5 φορές το κάθε
ένα σε σχέση με όλα τα καταγεγραμμένα στη βάση
WoS περιοδικά κατά το 2007



Μετρικές περιοδικών

Scopus Journal Analyser https://www.scopus.com/source/eval.uri
Παρέχει μια εικόνα της απόδοσης του περιοδικού χρησιμοποιώντας τις αναφορές από τη βάση
Scopus και περιλαμβάνει δύο δείκτες τον SJR και τον SNIP.

SCImago Journal Rankings (Scopus/Elsevier) http://www.scimagojr.com/
Μέσος όρος αναφορών που έλαβε ένα περιοδικό σε ένα δεδομένο έτος μέσω των άρθρων που
δημοσιεύθηκαν σ’ αυτό τα τελευταία τρία χρόνια. Π.χ. American Journal of Audiology

Google Scholar Metrics https://scholar.google.com/citations?view_op=top_venues&hl=en
Χρησιμοποιεί στοιχεία από το Google Scholar και συγκεκριμένα τα πρώτα 100 με τις
περισσότερες ετεροαναφορές καθώς και το περιοδικό που δημοσιεύθηκαν

Eigenfactor: (University of Washington) http://www.eigenfactor.org/
Παρέχει στοιχεία από τα περιοδικά που βρίσκονται στο Journal Citation Reports (JCR) και μετρά
πόσες φορές έχουν αναφερθεί τα άρθρα του περιοδικού κατά τα τελευταία πέντε χρόνια. Σε
αντίθεση με τον Impact Factor μετρά και τις Κοινωνικές Επιστήμες και αποκλείει τις
αυτοαναφορές. Ελεύθερο δεν απαιτείται συνδρομή.

https://www.scopus.com/source/eval.uri
http://www.scimagojr.com/
https://scholar.google.com/citations?view_op=top_venues&hl=en
http://www.eigenfactor.org/


Μετρικές συγγραφέων

H-Index: Δείκτης αξιολόγησης του έργου ενός συγγραφέα. Όπου h ο αριθμός των άρθρων σε
σχέση με τον αριθμό των αναφορών.
Παράδειγμα επιστήμονας με H-Index 37, από το σύνολο των άρθρων του, 37 από αυτά, έχουν
λάβει τουλάχιστον 37 αναφορές. Επιτρέπει συγκρίσεις μέσα σε μια επιστήμη, μετράει την
ποιότητα και την επιδραστικότητα με ένα μόνο δείκτη, αλλά δεν είναι ένας ακριβής δείκτης για
τους νέους επιστήμονες και δημιουργείται από άρθρα μόνο από το Web of Science.

Ι10-Index: Δημιουργήθηκε και χρησιμοποιείται από το Google Scholar και αναφέρεται στον
αριθμό των δημοσιευμάτων με τουλάχιστον 10 αναφορές το καθένα. Είναι απλός και

υπολογίζεται εύκολα, αλλά χρησιμοποιείται μόνο από το Google Scholar. Παράδειγμα

• https://scholar.google.gr/citations?user=4GAQ-RUAAAAJ&hl=en

https://scholar.google.gr/citations?user=4GAQ-RUAAAAJ&hl=en


Εναλλακτικές μετρικές (Altmetrics)

Εναλλακτικές μετρικές/ μετρούν την απήχηση της δημοσιευμένης έρευνας στα κοινωνικά δίκτυα. Μπορούν να
λειτουργήσουν συμπληρωματικά με παραδοσιακές μετρικές.
Υπάρχει δυνατότητα να συμπεριληφθούν μη παραδοσιακά δημοσιεύματα όπως λογισμικό ή σύνολα
δεδομένων.
Από τη στιγμή που η ακαδημαϊκή κοινότητα άρχισε να χρησιμοποιεί τα κοινωνικά δίκτυα και παρά τις
αντιρρήσεις για ανακρίβειες, μη ειλικρινείς προθέσεις κλπ, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τα
συγκεκριμένα στοιχεία.
Παραδείγματα Altmetric, PLOS, Plum Analytics, καθώς και άλλες πλατφόρμες που μπορεί κανείς να
συγκεντρώσει τέτοια στοιχεία όπως τα Academia.edu, Figshare, ResearchGate κλπ.

Altmetric https://www.altmetric.com/ έχει έδρα το Λονδίνο, δημιουργήθηκε το 2011 και κυριαρχεί στο χώρο
των altmetrics, λόγω και της συνεργασίας με παραδοσιακές πηγές δημοσιευμάτων όπως το Nature και τα
περιοδικά του Wiley.
Σήμα κατατεθέν το donut / χρωματιστός κύκλος που δείχνει τη δραστηριότητα ενός συγκεκριμένου άρθρου σε
σχέση με τα altmetrics.
Το χρώμα δείχνει τον τύπο (tweets, blogs, Mendeley, etc.)και την αντίστοιχη δραστηριότητα (όσο περισσότερο
χρώμα τόση μεγαλύτερη κίνηση), ενώ ο αριθμός μέσα στον κύκλο το altmetric score.

Παράδειγμα Altmetric http://genesdev.cshlp.org/content/32/1/42?top=1
Παράδειγμα Plum Analytics PLUMX

https://www.altmetric.com/
http://genesdev.cshlp.org/content/32/1/42?top=1
https://www.journals.elsevier.com/language-and-communication


Altmetrics



Altmetrics



Διαχειριστές βιβλιογραφίας

• Τα εργαλεία διαχείρισης βιβλιογραφικών αναφορών είναι προγράμματα σχεδιασμένα ώστε
να μας βοηθούν να αποθηκεύουμε τα άρθρα και τα βιβλία όταν τα βρίσκουμε, να τα
σηματοδοτούμε και να προσθέτουμε σχόλια γι αυτά καθώς και να δημιουργούμε εύκολα
παραπομπές και βιβλιογραφίες στο Microsoft Word. Μπορεί να είναι ελεύθερα ή
συνδρομητικά

• Τα πιο γνωστά είναι τα

• RefWorks (συνδρομητικό)

• Zotero (ελεύθερο) (social network)

• EndNote (συνδρομητικό)

• Mendeley (ελεύθερο) (social network)

• Ένας σύντομος οδηγός του είναι εδώ Mendeley

• Και ένας συνοπτικός από την ιστοσελίδα της β/κης ΣΕΥΠ Mendeley TEI

https://www.lib.auth.gr/sites/default/files/docs_files/MendeleyGuide_Greek_Final.pdf
https://wwwlib.teiep.gr/images/stories/documents/Mendeley_User_Guide.pdf


Mendeley

 Mendely desktop: Το πρόγραμμα που κάνουμε εγκατάσταση στον υπολογιστή μας.

 Mendeley Web: η ιστοσελίδα από την οποία έχουμε πρόσβαση στην διαδικτυακή έκδοση  
της προσωπικής μας β/κης με τις αναφορές (citations)και τα έγγραφά μας.

 Sync: η διαδικασία συγχρονισμού όλων των δεδομένων μας στις διάφορες συσκευές   που 
χρησιμοποιούμε (desktop, laptop, smartphone )

 Web Importer: ο σελιδοδείκτης (bookmarklet) που εγκαθιστάτε ( drag & drop) στον browser 
και σας επιτρέπει την εισαγωγή τεκμηρίων και αναφορών από οπουδήποτε

 Citation Plugin: επιτρέπει τη δημιουργία και μορφοποίηση της βιβλιογραφίας με όποιο 
πρότυπο επιθυμείτε



Mendeley desktop

Προσθέτουμε 
αρχεία

Επιλεγμένο 



Πηγές επιστημονικής πληροφορίας

• 1. Βιβλιοθήκες

• 2. Ψηφιακά αποθετήρια

• 3. Εξειδικευμένες μηχανές αναζήτησης

• 4. Επιστημονικές και επαγγελματικές οργανώσεις, Ερευνητικά ινστιτούτα

και Οργανισμοί υγείας

• 5. Βάσεις δεδομένων (συνδρομητικές, ελεύθερες)



Ακαδημαϊκές πηγές 
Βιβλιοθήκες και αποθετήρια

Βιβλιοθήκη ΣΕΥΠ https://wwwlib.teiep.gr

Ενιαίος Κατάλογος Συνεργατικού Δικτύου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών –MITOS www.opac.seab.gr

WorldCat www.worldcat.org

Παγκόσμιος κατάλογος περιεχομένου 

και υπηρεσιών (πάνω από 10.000 β/κες)

Εθνική Ιατρική Βιβλιοθήκη(ΗΠΑ) https://www.nlm.nih.gov/

Library of Congress https://www.loc.gov/

Ιδρυματικά αποθετήρια: Συστήματα αποθήκευσης, διατήρησης και πρόσβασης ψηφιακού περιεχομένου. Ο
οργανισμός στον οποίο ανήκουν έχει την ευθύνη για την κατάθεση, την πρόσβαση και τη διατήρηση του
περιεχομένου. Απαιτείται η συναίνεση μεταξύ του /της δημιουργού για την κατάθεση του περιεχομένου.

• ΕΚΤ- Εθνικό Αρχείο  Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔΑ) https://www.didaktorika.gr/eadd/

• EKT-Open Archives http://www.openarchives.gr/

• ΤΕΙ Αθήνας – Αποθετήριο Υπατία  Υπατία

• ΤΕΙ Ηπείρου - http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/

https://wwwlib.teiep.gr/
http://www.opac.seab.gr/
http://www.worldcat.org/
https://www.nlm.nih.gov/
https://www.loc.gov/
https://www.didaktorika.gr/eadd/
http://www.openarchives.gr/
http://hypatia.teiath.gr/xmlui/
http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/


Ακαδημαϊκές πηγές 
Ηλεκτρονικά συγγράμματα 



Επιστημονικά Κοινωνικά Δίκτυα

Τα Κοινωνικά Δίκτυα αποτελούν μια σημαντική τάση της τεχνολογίας με μεγάλες επιπτώσεις στον τρόπο με 
τον οποίο οι ερευνητές (και οι άνθρωποι γενικά) επικοινωνούν και συνεργάζονται.

Scientific social networks

• Academia https://www.academia.edu/

• LinkendIn https://www.linkedin.com/

• ResearchGate https://www.researchgate.net/

• Figshare https://figshare.com/

• Publons https://publons.com/home/

• CiteULike http://www.citeulike.org/

• Mendeley https://www.mendeley.com/

• Zotero https://www.zotero.org/

https://www.academia.edu/
https://www.linkedin.com/
https://www.researchgate.net/
https://figshare.com/
https://publons.com/home/
http://www.citeulike.org/
https://www.mendeley.com/
https://www.zotero.org/


Πηγές επιστημονικής πληροφορίας
Οργανισμοί και επαγγελματικές ενώσεις

• Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) http://www.who.int/en/

•

• Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) www.keelpno.gr

• Εθνικός Σύνδεσμος Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΣΝΕ) www.esne.gr

•

• Η διαδικτυακή πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Δημόσια Υγεία https://ec.europa.eu/health/

• Ευρωπαϊκή Εφημερίδα για την Επιδημιολογία, Πρόληψη & Έλεγχο των Λοιμωδών Νοσημάτων
http://www.eurosurveillance.org/

• ΕΝΕ (Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος) Ελληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήμης (ΕΠΝΕ) 
http://journal-ene.gr/

• Health on the Net Foundation (ΗΟΝ) www.hon.ch μη  κερδοσκοπικός οργανισμός υπεύθυνος για 

τη διασφάλιση της  ποιότητας της ιατρικής πληροφορίας

• Παράδειγμα ιστοσελίδων με το σήμα ΗΟΝ 

• https://www.healthline.com/

http://www.who.int/en/
http://www.keelpno.gr/
http://www.esne.gr/
https://ec.europa.eu/health/
http://www.eurosurveillance.org/
http://journal-ene.gr/
http://www.ho.ch/
https://www.healthline.com/


Πηγές επιστημονικής πληροφορίας
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

• EIE (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών) εποπτεύεται από υπουργείο Παιδείας / συγκεντρώνει, τεκμηριώνει,
διαθέτει περιεχόμενο σε θέματα επιστήμης, έρευνας & τεχνολογίας

• Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης - Βιβλιοθήκη Επιστήμης Τεχνολογίας Πολιτισμού http://www.ekt.gr/el/library

• Από τη β/κη του ΕΚΤ έχουμε πρόσβαση στα

• Εθνικός Συλλογικός Κατάλογος Επιστημονικών Περιοδικών (βιβλιογραφικά δεδομένα 81.538

επιστημονικών περιοδικών, έντυπων και ηλεκτρονικών σε 213 ελληνικές βιβλιοθήκες.

• Εθνικό Αρχείο ∆ιδακτορικών ∆ιατριβών https://www.didaktorika.gr/eadd/ 29.721 διατριβές σε
ελληνικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Πανεπιστημιακά Ιδρύματα του εξωτερικού από Έλληνες
διδάκτορες

• Αναζήτηση αναφορών (citation index) και εντοπισμός δεικτών (impact factor) από Web of Science,
Scopus, Journal Citation Reports

• Παραγγελία άρθρων από πηγές στην Ελλάδα και το εξωτερικό (χρέωση ανά σελίδα 2,48 ευρώ Ελλάδα/ 9-
15 ευρώ εξωτερικό)

http://www.ekt.gr/el/library
https://www.didaktorika.gr/eadd/


Πηγές επιστημονικής πληροφορίας
Εξειδικευμένες μηχανές αναζήτησης

• Google Scholar https://scholar.google.gr/

• Google Books https://books.google.com/?hl=en

• Microsoft Academic http://academic.research.microsoft.com/

• WorldWideScience https://worldwidescience.org/

• Science.gov https://www.science.gov/

• Wolfram Alpha http://www.wolframalpha.com/

• Refseek https://www.refseek.com/

• ERIC (Educational Resources Information Center) https://eric.ed.gov/

• Virtual Learning Resources Center http://www.virtuallrc.com/

• iSeek http://education.iseek.com/iseek/home.page

• BASE (Bielefeld Academic Search Engine) https://www.base-search.net/

• Infotopia http://www.infotopia.info/

https://scholar.google.gr/
https://books.google.com/?hl=en
http://academic.research.microsoft.com/
https://worldwidescience.org/
https://www.science.gov/
http://www.wolframalpha.com/
https://www.refseek.com/
https://eric.ed.gov/
http://www.virtuallrc.com/
http://education.iseek.com/iseek/home.page
https://www.base-search.net/
http://www.infotopia.info/


Χρήσιμες ιστοσελίδες

Nursing World http://www.nursingworld.org/ Μια από τις μεγαλύτερες ιστοσελίδες στο χώρο αποτελεί 
τμήμα της  Αμερικανικής Ένωσης Νοσηλευτών. 

Royal College of Nursing   https://www.rcn.org.uk/

TEI Αθήνας περιοδικό Βήμα του Ασκληπιού http://ejournals.teiath.gr/index.php/tovima/index

ΕΣΝΕ περιοδικό Νοσηλευτική (ελεύθερο εκτός του τελευταίου έτους) http://www.hjn.gr/

Medscape Nurses https://www.medscape.com/nurses

Ιατροτέκ Ελληνική Βάση Δεδομένων αποδελτιώνει ελληνικά ιατρικά περιοδικά 
http://www.iatrotek.org/index.asp

Νοσηλευτικά πρωτόκολλα http://www.ahepahosp.gr/nursing_protocol.asp

Εθνικός Διατροφικός Οδηγός http://www.diatrofikoiodigoi.gr/default.aspx?page=home

Ιατρικές εικόνες https://openi.nlm.nih.gov/

Ιατρικές εικόνες http://www.omnimedicalsearch.com/image_databases.html

http://www.nursingworld.org/
https://www.rcn.org.uk/
http://ejournals.teiath.gr/index.php/tovima/index
http://www.hjn.gr/
https://www.medscape.com/nurses
http://www.iatrotek.org/index.asp
http://www.ahepahosp.gr/nursing_protocol.asp
http://www.diatrofikoiodigoi.gr/default.aspx?page=home
https://openi.nlm.nih.gov/
http://www.omnimedicalsearch.com/image_databases.html


Βάσεις Δεδομένων
Ηλεκτρονικά περιοδικά Heal-link

• HEAL-Link (HELLENIC ACADEMIC LIBRARIES LINK)  Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών 
Βιβλιοθηκών (AEI-TEI) που λειτουργεί υπό μορφή κοινοπραξίας – στόχος η πρόσβαση σε 
τίτλους ξενόγλωσσων αξιολογημένων περιοδικών (peer review) σε πλήρες κείμενο (όχι όλα)

• Εκδοτικοί οίκοι & Υπηρεσίες HEAL-Link

• Αλφαβητικός κατάλογος

• Θεματικές κατηγορίες                                                    

• Εκδότες



Heal-link – Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών



Αναζήτηση στον αλφαβητικό κατάλογο



Αναζήτηση μέσα από τους εκδότες



Heal-link εκδότες

• Lippincott & Williams     Ovid

• Oxford University Press    https://academic.oup.com/journals

• Cambridge University Press https://www.cambridge.org/core

• Elsevier (ScienceDirect) Oxford Journals  https://www.sciencedirect.com/

• Emerald MCB)  http://www.emeraldinsight.com/

• Sage    http://journals.sagepub.com/

• Springer  https://link.springer.com/

• Taylor & Francis https://www.tandfonline.com/

• Wiley  http://onlinelibrary.wiley.com/

http://ovidsp.tx.ovid.com/sp-3.28.0a/ovidweb.cgi?QS2=434f4e1a73d37e8c2d96055dda8f60ed6bded6eb93957799e54af5a8936fd3f0a676a48a41c05c472f5b523d576bf0a43e57b1dfc5885c559af39d0aea407019199fa4959e27bba1b9d587a4bf8986eafaa774778ce94bea6f5a1650f7eaa1aafea6422ddc6056eff73833ef71e519fd73ad40a54f6399df6c55550287d314cd6a789defa4c6890d0698232f4550de23b8e53c5674a13dab471443a69f29870ef76a6a4574f2d681c20ffb2cbc572f6529e2dbca9c28d4e181d68795aa0e60f1
https://academic.oup.com/journals
https://www.cambridge.org/core
https://www.sciencedirect.com/
http://www.emeraldinsight.com/
http://journals.sagepub.com/
https://link.springer.com/
https://www.tandfonline.com/
http://onlinelibrary.wiley.com/


Αναζήτηση στον Wiley



Αναζήτηση στον Wiley
Advanced search



Αναζήτηση στον Taylor & Francis



Taylor & Francis
advanced search 



Αναζήτηση στον Springer



Αναζήτηση στον Sage



Αναζήτηση στον Elsevier (ScienceDirect)



Αναζήτηση στον Elsevier (ScienceDirect)



Αναζήτηση στον Elsevier (ScienceDirect)

Expert 
search



Scopus

Scopus: Συνδρομητική υπηρεσία αναζήτησης βιβλιογραφίας αλλά και αναφορών (citations) / Elsevier

• Ταυτόχρονη αναζήτηση σε περισσότερους από 14.000 τίτλους επιστημονικών περιοδικών και στο
Διαδίκτυο

• Δυνατότητα αναζήτησης και αυτόματης σύνδεσης με το πλήρες κείμενο του άρθρου, αν αυτό αποτελεί
συνδρομή του ΣΕΑΒ (HEAL-Link)

• Δυνατότητα αναζήτησης με τον συγγραφέα και εμφάνισης των αναφορών (citations) που έχει πάρει
καθώς και του διαγράμματος του h-index

• Δυνατότητα αναζήτησης με το ίδρυμα (Affiliations) π.χ. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

• Δυνατότητα σύνθετης αναζήτησης με προσθήκη Boolean operators



Scopus 



CINAHL (Cumulative Index to Nursing & Allied Health Literature)

• Η πλέον εκτεταμένη πηγή περιοδικών σχετικά με τη Νοσηλευτική και συναφείς κλάδους 
υγείας. Παράδειγμα το περιοδικό ‘Νοσηλευτική’ του Ε.Σ.Ν.Ε. αποδελτιώνεται εκτός των 
άλλων ΒΔ και από την CINAHL

• Προσφέρεται με συνδρομή από την πλατφόρμα της εταιρείας EBSCO (δεν έχουμε 
πρόσβαση) 

• Καλύπτει περίοδο από το 1981 και παρέχει πλήρες κείμενο σε περισσότερους από 3000 
τίτλους περιοδικών

• Παρέχει επίσης πρόσβαση σε βιβλία για υγειονομική περίθαλψη, διατριβές νοσηλευτικής, 
επιλεγμένες εργασίες συνεδρίων, πρότυπα πρακτικής, εκπαιδευτικό λογισμικό, 
οπτικοακουστικό υλικό και κεφάλαια βιβλίων.



Τεχνικές αναζήτησης

Προσέχουμε τις λέξεις-κλειδιά

Αρχικά επιχειρούμε γενική αναζήτηση και στη συνέχεια περιορίζουμε

Ένα άρθρο που ταιριάζει με την αναζήτησή μας μπορεί μέσα από τις αναφορές του να μας οδηγήσει σε άλλα 
παρόμοια άρθρα

Επιλέγουμε μόνο επιστημονικά εργαλεία και όχι γενικές μηχανές αναζήτησης

Κάνουμε αναζήτηση ως φράση, δηλαδή με εισαγωγικά, όταν έχουμε δύο όρους, παράδειγμα “community 
nursing”, για να φέρει μαζί τις δύο λέξεις

Χρησιμοποιούμε Boolean operators για καλύτερα αποτελέσματα

Χρησιμοποιούμε τα φίλτρα για να περιορίσουμε στο επιθυμητό τα αποτελέσματα

Χρησιμοποιούμε το wildcard (μπαλαντέρ) (?) για να αντικαταστήσουμε ένα γράμμα behavio?r=behavior/ 
behaviour,  colo?r=color/ colour

Χρησιμοποιούμε την αποκοπή για να περιλάβουμε στην έρευνα όλες τις λέξεις ή όσες χρειάζεται η έρευνα, 
που παράγονται από την ίδια ρίζα. Μπορεί να γίνει στην αρχή, τη μέση ή το τέλος της λέξης με αντικατάσταση 
ενός ή περισσοτέρων γραμμάτων με σύμβολο (*).

 catheter* /catheters, catheterization 

 prevent*  / prevention preventative preventable

 diarrh*/  diarrhea diarroea diarreal diaoeal

Ζητάμε τη βοήθεια της βιβλιοθήκης



Λέξεις-κλειδιά

Effects of modified pulmonary rehabilitation on patients with moderate to severe chronic obstructive 
pulmonary disease: A randomized controlled trail (Επιδράσεις τροποποιημένης πνευμονικής αποκατάστασης 
σε ασθενείς με μέτρια έως σοβαρή χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια) International Journal of Nursing 
Sciences.

Keywords: 

Chronic obstructive pulmonary disease

Moderate to severe Nursing Pulmonary rehabilitation

Relaxation exercises

Lower extremity muscle training

Upper extremity muscle training

Improve nursing in evidence-based practice: How Chinese nurses' read and comprehend scientific literature
(International Journal of Nursing Sciences)

Keywords: China/ Evidence-based nursing/ Nurses /Questionnaires

The role of telenursing in the management of Diabetes Type 1: A randomized controlled trial (International 
Journal of Nursing Studies)

Keywords: Diabetes management/ Diabetes type 1/ Monitoring/ Nursing care/ Telenursing

(ΑΧΕΠΑ-ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ)



Τεχνικές αναζήτησης
Boolean operators

• Η χρήση των τελεστών Boolean OR, AND, NOT επιτρέπει το συνδυασμό περισσοτέρων του 
ενός όρων, με σκοπό την επιστροφή σύνθετων αποτελεσμάτων.

• OR τουλάχιστον ένας από τους όρους θα εμφανιστεί

• AND και οι δύο όροι

• NOT αποκλείουμε ένα όρο (aids NOT hearing)

• . 

• Στην αρχή της έρευνας δεν βάζουμε περιορισμούς

• Πολλές ΒΔ διαθέτουν εκ των προτέρων την αναζήτηση με τελεστές.



Boolean operators

AND
• Περιορίζει τα αποτελέσματα

• Όλοι οι όροι της αναζήτησης πρέπει να
υπάρχουν στα αποτελέσματα που επιστρέφουν

• Σε πολλές ΒΔ το AND υπονοείται π.χ. το Google
το χρησιμοποιεί αυτόματα ανάμεσα στους
όρους αναζήτησης.

• Συνδυάζεται με την αναζήτηση ως φράση π.χ.
“voice disorders” AND “hyperfunctional
dysarthria”

• Πολλές συνδρομητικές ΒΔ έχουν δομημένη την
αναζήτηση με τελεστές.



Boolean operators

OR
• Συνδέει 2 ή περισσότερες έννοιες

• Διευρύνει τα αποτελέσματα ορίζοντας ότι 
οποιοσδήποτε από τους όρους  όρος 
αναζήτησης μπορεί να εμφανιστεί στα 
αποτελέσματα

• Εμφανίζονται περισσότερα αποτελέσματα



Boolean operators



Αποκοπή (truncation)

psych*

psychiatric

psychiatry

psychoanalysis

psychopathology



ΟΝΟΜΑ ΠΩΣ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

ΤΙ ΚΑΝΕΙ

ΑΠΟΚΟΠΗ
*

Diet* Diet, diets, dieted, 
dieting

WILDCARD
?

Analy?e Analyze or Analyse

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΩΣ 
ΦΡΑΣΗ

“     “ 

“community
nursing”

Αποτελέσματα που 
φέρνουν τις δύο 
λέξεις μαζί



Επιστημονικά περιοδικά- Πρόσβαση

• Πρόσβαση σε επιστημονικά περιοδικά.

• Το ΤΕΙ μέσω της βιβλιοθήκης παρέχει πρόσβαση σε τίτλους περιοδικών σε παγκόσμιο 
επίπεδο. Τα περιοδικά είναι:

• Ανοιχτά μέσω της Heal-link

• Ανοιχτά μέσω της Scopus (συνδέεται με την Heal-link και μας δίνει πρόσβαση όπου υπάρχει 
συμφωνία με τους εκδότες)

• Ανοιχτά μέσα από το χώρο του ιδρύματος (πάλι μέσω της Heal-link)

• Κλειστά αλλά υπάρχει η δυνατότητα παραγγελίας των άρθρων μέσω της β/κης στο Εθνικό 
Κέντρο Τεκμηρίωσης (η χρέωση είναι 2,48 ευρώ η σελίδα /Ελλάδα και από 9 έως 15 ευρώ η 
σελίδα/εξωτερικό)

• Η Βιβλιοθήκη έχει δημιουργήσει κατάλογο περιοδικών που σχετίζονται με τη Νοσηλευτική 
επιστήμη και διαθέτουν το πλήρες κείμενο. ΝΟΣΗΛ\HEAL-LINKNURSING.xlsx

ΝΟΣΗΛ/HEAL-LINKNURSING.xlsx


Ηλεκτρονικά βιβλία (Heal-link)

DOAB (Directory of Open Access Books)

Caring and curing: Historical perspectives on women and healing in Canada

https://muse.jhu.edu/chapter/147971

Family Communication at the End of Life

http://www.mdpi.com/books/pdfview/book/354

Health and Children with Disabilities

https://www.frontiersin.org/research-topics/4286/health-and-children-with-disabilities

Quo Vadis, Medicus? Health Behaviour Among Health Professionals and Students

https://www.degruyter.com/viewbooktoc/product/469450

A conversation about healthy eating

file:///C:/Users/frosso/Downloads/632430.pdf

Evidence-Based Programming for Older Adults

https://www.frontiersin.org/research-topics/2551/evidence-based-programming-for-older-adults

C:/Users/frosso/Downloads/632430.pdf
https://muse.jhu.edu/chapter/147971
http://www.mdpi.com/books/pdfview/book/354
https://www.frontiersin.org/research-topics/4286/health-and-children-with-disabilities
https://www.degruyter.com/viewbooktoc/product/469450
C:/Users/frosso/Downloads/632430.pdf
https://www.frontiersin.org/research-topics/2551/evidence-based-programming-for-older-adults


Ηλεκτρονικά βιβλία (Heal-link)

WILEY

• Atlas of operative and maxillofacial surgery http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9781118993729

• Basic Family Therapy  http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9781118624944

• Between Skins: The Body in Psychoanalysis - Contemporary Developments 
http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9781118321102

• Cancer and Aging Handbook: Research and Practice
http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9781118312513

• Cancer and its Management http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9781118468753

• Cancer as a Metabolic Disease http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9781118310311

• Cancer Risk Evaluation: Methods and Trends
http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9783527634613

• Care Planning in Children and Young People's Nursing
http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9781118785324

• Caring for Children with Special Healthcare Needs and their Families
http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9781118783290

• Case Studies in Gerontological Nursing for the Advanced Practice Nurse
http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9781118785607

• Case Studies in Palliative and End-of-Life Care
http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9781118704707

http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9781118993729
http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9781118624944
http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9781118321102
http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9781118312513
http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9781118468753
http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9781118310311
http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9783527634613
http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9781118785324
http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9781118783290
http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9781118785607
http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9781118704707


Ηλεκτρονικά βιβλία (Heal-link)

• Child and Adolescent Behavioral Health: A Resource for Advanced Practice Psychiatric and Primary Care 
Practitioners in Nursing http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9781118704660

• Child and Adolescent Psychiatry http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9781118340899

• Child Psychology and Psychiatry: Frameworks for Practice
http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9781119993971

• Children's Intonation: A Framework for Practice and Research 
http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9781118947593

• Children's Respiratory Nursing http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9781118702680

• Children's Speech Sound Disorders http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9781119180418

• Cleft lip and palate management: A comprehensive atlas 
http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9781119050858

• Cleft Palate Speech: Assessment and Intervention 
http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9781118785065

• Diabetic Foot Care: Case Studies in Clinical Management 
http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9780470682944

• Disability and Discourse: Analysing Inclusive Conversation with People with Intellectual Disabilities 
http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9780470977934

• Early years nutrition and healthy weight http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9781119023258

http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9781118704660
http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9781118340899
http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9781119993971
http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9781118947593
http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9781118702680
http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9781119180418
http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9781119050858
http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9781118785065
http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9780470682944
http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9780470977934
http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9781119023258


Ηλεκτρονικά βιβλία (Heal-link)

• Gynecologic Oncology: Evidence-Based Perioperative and Supportive Care 
http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9781118003435

• Haematology Nursing http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9781118702949

• Handbook of Service User Involvement in Nursing and Healthcare Research 
http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9781444347050

• The Handbook of Speech Production http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9781118584156

• Multiple Sclerosis and CNS Inflammatory Disorders 
http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9781118298633

• Multiple Sclerosis: Diagnosis and Therapy http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9781119963714

• Neuromotor Immaturity in Children and Adults 
http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9781118736852

• Neuromuscular Disorders http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9781119973331

• Parents Who Misuse Drugs and Alcohol: Effective Interventions in Social Work and Child Protection 
http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9780470977958

• Parkinson's Disease: Non-Motor and Non-Dopaminergic Features 
http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9781444397970

• Research Methods in Child Language: A Practical Guide 
http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9781444344035

• The Wiley Handbook of Eating Disorders http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9781118574089

http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9781118003435
http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9781118702949
http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9781444347050
http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9781118584156
http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9781118298633
http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9781119963714
http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9781118736852
http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9781119973331
http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9780470977958
http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9781444397970
http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9781444344035
http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9781118574089


Ηλεκτρονικά βιβλία (Heal-link)

SPRINGER

• Autism https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-60327-489-0?page=2#toc

• Neurodegeneration in Multiple Sclerosis https://link.springer.com/book/10.1007/978-88-470-0391-0

• Parkinson’s Disease and Related Disorders https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-211-45295-0

• Neurobehavior of Language and Cognition https://link.springer.com/book/10.1007/b111450

• A Dictionary of Neurological Signs https://link.springer.com/book/10.1007/0-306-47505-7

• Alzheimer’s Turning Point https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-34057-9

Emerald

• Early childhood education 

• Emerald insight

• Emerald insight

• Advances in Early Education and Day Care  https://www.emeraldinsight.com/series/aeedc

https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-60327-489-0?page=2#toc
https://link.springer.com/book/10.1007/978-88-470-0391-0
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-211-45295-0
https://link.springer.com/book/10.1007/b111450
https://link.springer.com/book/10.1007/0-306-47505-7
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-34057-9
https://www.emeraldinsight.com/action/showPublications?access=user&category=10.1555/category.40056821&pubType=book
https://www.emeraldinsight.com/action/showPublications?access=user&category=10.1555/category.40056821&pubType=bookSeries
https://www.emeraldinsight.com/series/aeedc

