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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ

Επιστηµονικού Περιοδικού

ΣΥ.∆.ΝΟ.Χ Περιεγχειρητική Νοσηλευτική»

Το Επιστηµονικό Περιοδικό “ΣΥ.∆.ΝΟ.Χ Περιεγ-
χειρητική Νοσηλευτική» εκδίδεται τρεις φορές το
χρόνο και έχει ως βασικό σκοπό τη συνεχή εκπαίδευση
και πληροφόρηση των λειτουργών υγείας στην επιστηµο-
νική θεµατολογία της Περιεγχειρητικής Νοσηλευτικής και
συναφών θεµάτων που απασχολούν το χώρο των υπηρε-
σιών υγείας. Κύρια επιδίωξη είναι η δηµοσίευση µελετών
που αναφέρονται άµεσα ή έµµεσα σε όλους τους τοµείς
της υγείας. Ειδικότερα, δηµοσιεύονται:

1. Ερευνητικές µελέτες. Εργασίες οι οποίες είναι
καθαρά κλινικές ή πειραµατικές, προοπτικού ή αναδρο-
µικού χαρακτήρα και πραγµατοποιήθηκαν µε βάση ερευ-
νητικό πρωτόκολλο, το οποίο περιγράφεται αναλυτικά
στη µεθοδολογία. Έχουν σαφή κεφαλαιοποίηση (εισα-
γωγή, υλικό-µέθοδο, αποτελέσµατα, συζήτηση, συµπερά-
σµατα, βιβλιογραφία, περιλήψεις στα Ελληνικά και
Αγγλικά).

2. Άρθρα - Σχόλια Συντακτικής Επιτροπής

3. Ανασκοπήσεις. Αναπτύσσονται ενδιαφέροντα
θέµατα, που σχετίζονται µε τις επιστήµες υγείας, γράφον-
ται από ένα συγγραφέα και σε πολύ ειδικά θέµατα από
δύο συγγραφείς. Η έκτασή τους δεν πρέπει να υπερβαί-
νει τις 25 δακτυλογραφηµένες σελίδες, µαζί µε τους πίνα-
κες και τις βιβλιογραφικές παραποµπές.

4. Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις. Γίνονται δεκτές
εφόσον αφορούν καινούργια αντιµετώπιση νοσηλευτικού
ή ιατρικού προβλήµατος και έχει ακολουθηθεί νέα µεθο-
δολογία στην αντιµετώπιση του. Συνοδεύονται πάντοτε
από περίληψη στην ελληνική γλώσσα, η οποία αποτελεί-
ται από 100 περίπου λέξεις µε 3-4 λέξεις κλειδιά, και στην
αγγλική από 200 περίπου λέξεις και 3-4 λέξεις κλειδιά. Το
κείµενο της εργασίας κατανέµεται ως εξής: εισαγωγή,
περιγραφή της/των περίπτωσης/περιπτώσεων και συµπε-
ράσµατα. Η βιβλιογραφία είναι µικρής έκτασης και
απόλυτα ειδική µε το θέµα. Αναγράφονται τα ονόµατα
µόνο εκείνων που πήραν ενεργό µέρος στη µελέτη της
περίπτωσης, ενώ σ’ αυτούς που έδωσαν πληροφορίες
εκφράζονται ευχαριστίες.

5. Επίκαιρα θέµατα. Γίνεται σύντοµη περιγραφή των
τελευταίων απόψεων σε συγκεκριµένο θέµα.

6. Βιβλιοκρισία - Βιβλιοπαρουσίαση

7. Γράµµατα προς τη Σύνταξη. Περιέχουν κρίσεις για
δηµοσιευµένα άρθρα, πρόδροµα αποτελέσµατα εργα-
σιών, κρίσεις για το περιοδικό κ.λπ. ∆ηµοσιεύονται κατά
την κρίση της Συντακτικής Επιτροπής και πρέπει να είναι
ενυπόγραφα. Η έκταση τους να µην ξεπερνά τις 500
λέξεις.

8. Νοµοθεσία. ∆ηµοσιεύµατα της Εφηµερίδας της
Κυβέρνησης που έχουν σχέση, άµεση ή έµµεση, µε την
εκπαίδευση και τις επιστήµες υγείας.

9. ∆ρώµενα του Συλλόγου που αφορούν τις εκπαι-
δευτικές και επιστηµονικές εκδηλώσεις του.

Γλώσσα

Οι µελέτες που υποβάλλονται για δηµοσίευση πρέπει
να είναι γραµµένες σε οµοιόµορφη γλώσσα και να είναι
καλά τεκµηριωµένες βιβλιογραφικά. Η εργασία πρέπει να
είναι γραµµένη στη δηµοτική γλώσσα σε µονοτονικό
σύστηµα.

Οι µελέτες που υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα θα
πρέπει να συνοδεύονται από ελληνική περίληψη, εφόσον
οι συγγραφείς γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στα πλαίσια αναβάθµισης του περιοδικού,
τα άρθρα που θα στέλνονται προς δηµοσίευση, θα πρέπει
πλέον απαραιτήτως να έχουν τις βιβλιογραφικές τους
αναφορές µόνο µε λατινικούς χαρακτήρες. π.χ. Babatsikou
Fotoula, Environmental Health, Rostrum of Asclepius, 2011,
Vol. 10, Issue 2, pages 165-168

Υποβολή µελέτης

Η υποβολή της µελέτης γίνεται µόνο σε ηλεκτρονική
µορφή, µέσω e-mail, σε αρχεία κειµένου ΜS Word 2003
ή νεότερο. Στο e-mail θα πρέπει απαραίτητα να αναφέ-
ρονται: (1) το είδος της µελέτης (π.χ. ερευνητική εργα-
σία, ανασκόπηση, ειδικό θέµα, επίκαιρα θέµατα κ.λπ.), (2)
ότι δεν έχει δηµοσιευτεί ολόκληρη ή µέρος αυτής σε
άλλο ελληνικό ή ξένο περιοδικό, (3) εάν είχε παρουσια-
στεί προηγουµένως ως ανακοίνωση, διάλεξη ή επίδειξη
σε συνέδριο ή άλλη επιστηµονική εκδήλωση, (4) εάν
υπήρξε οποιαδήποτε οικονοµική υποστήριξη για την
εκπόνηση της, (5) η διεύθυνση και το τηλέφωνο του
συγγραφέα που είναι υπεύθυνος για την αλληλογραφία
σχετικά µε την υποβαλλόµενη εργασία και, τέλος, (6) να
δηλώνεται ότι το κείµενο έχει εγκριθεί για υποβολή απ'
όλους τους συγγραφείς της µελέτης.

Οι εργασίες αποστέλλονται µε email

στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΣΥ∆ΝΟΧ

sydnox@otenet.gr

ΠΡΟΣΟΧΗ: Προς διευκόλυνση της αλληλογραφίας, στο
θέµα του e-mail σας, να αναγράφεται η λέξη "Article".

Νέες
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"ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ"

Αποδοχή µελέτης

Κάθε µελέτη που υποβάλλεται κρίνεται από 2 τουλάχι-
στον κριτές. Οι κριτές µπορεί να αποτελούν µέλη της
Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού ή να είναι άλλοι,
ειδικοί για το θέµα, επιστήµονες. Σε περίπτωση διαφωνίας
ορίζεται νέος κριτής και εάν τελικά θα δηµοσιευτεί ή όχι
η εργασία αποφασίζεται από τη Συντακτική Επιτροπή. Τα
ονόµατα των κριτών και των κρινόµενων παραµένουν
αυστηρά απόρρητα. Οι συγγραφείς ειδοποιούνται συνή-
θως σε 4 εβδοµάδες για την αποδοχή της µελέτης για
δηµοσίευση. Είναι δυνατό µια µελέτη, πριν από τη δηµο-
σίευση, να δοθεί στους συγγραφείς για τροποποίηση. Η
µελέτη τροποποιηµένη πρέπει να επιστραφεί στο περιο-
δικό σε 2 εβδοµάδες-σε αντίθετη περίπτωση θεωρείται
ότι έχει αποσυρθεί. Μετά την αποδοχή, η µελέτη αποστέλ-
λεται στο τυπογραφείο. Πριν από την έκδοση του περιο-
δικού, οι συγγραφείς είναι δυνατό να λάβουν τυπογραφικά
δοκίµια για διόρθωση. Τα δοκίµια πρέπει να επιστρέφον-
ται στο τυπογραφείο σε 3 ηµέρες, µαζί µε µια επιστολή
κειµένου στο στάδιο των δοκιµίων, χωρίς την άδεια της
Συντακτικής Επιτροπής.

Προετοιµασία µελέτης

Η µελέτη δακτυλογραφείται σε λευκό χαρτί Α4, από τη
µια πλευρά των σελίδων, µε διπλό διάστηµα και αφήνετε
περιθώριο τουλάχιστον 2,5 cm δεξιά και αριστερά του
κειµένου. Κάθε κεφάλαιο της µελέτης αρχίζει σε ξεχωρι-
στή σελίδα. Η αρίθµηση αρχίζει από τη σελίδα που φέρει
τον τίτλο και γίνεται διαδοχικά ως εξής: σελίδα τίτλου,
περίληψη και λέξεις κλειδιά, αγγλική περίληψη και λέξεις
κλειδιά, κείµενο, βιβλιογραφικές παραποµπές, πίνακες,
εικόνες, λεζάντες. Όλες οι σελίδες αριθµούνται, στην κάτω
δεξιά γωνία, µε αραβικούς αριθµούς, αρχίζοντας από τη
σελίδα τίτλου.

Σελίδα τίτλου. Περιλαµβάνει τον τίτλο του άρθρου, ο
οποίος πρέπει να είναι σύντοµος και περιεκτικός και τον
υπότιτλο, εάν υπάρχει. Στη σελίδα τίτλου γράφονται,
ακόµη, τα ονόµατα των συγγραφέων µε την εξής σειρά:
µικρό όνοµα, αρχικό πατέρα ή συζύγου, επίθετο, καθώς
και οι µεγαλύτεροι ακαδηµαϊκοί τίτλοι τους. Τα ονόµατα
των συγγραφέων χωρίζονται µεταξύ τους µε κόµµα.
Αναφέρεται το ίδρυµα, η σχολή, η κλινική ή το εργαστή-
ριο από τα οποία προέρχεται η εργασία. Στο κάτω µέρος
της σελίδας γράφεται η διεύθυνση και ο συγγραφέας µε
τον οποίο πρέπει να επικοινωνεί το περιοδικό για κάθε
ενηµέρωση σχετικά µε τη µελέτη που υποβάλλεται. Επειδή
πολλές φορές η ηµεροµηνία δηµοσίευσης µιας εργασίας
απέχει αρκετά από την ηµεροµηνία υποβολής της, επιβάλ-
λεται η καταχώριση της τελευταίας σε υποσηµείωση στην
πρώτη σελίδα.

Περίληψη στην Ελληνική. Η περίληψη δεν πρέπει να
είναι µεγαλύτερη από 200-250 λέξεις. Η δοµή της περίλη-
ψης είναι ως εξής : µικρή εισαγωγή 3 γραµµών, σκοπός,
υλικό και µέθοδος, αποτελέσµατα, συµπεράσµατα. Στη
συνέχεια, ακολουθούν 3-5 λέξεις κλειδιά, οι οποίες αντι-

στοιχούν στους διεθνείς όρους λεξικογράφησης, που
χρησιµοποιεί το Index Medicus και ακριβώς µετά ακολου-
θεί ο υπεύθυνος αλληλογραφίας µε διεύθυνση, τηλέφωνο
ή και e-mail.

Περίληψη στην Αγγλική. H περίληψη στην Αγγλική θα
πρέπει να είναι ακριβώς ίδια µε τη περίληψη στην Ελλη-
νική. Πριν την περίληψη αναγράφονται στην Αγγλική και
όλα τα στοιχεία του τίτλου (τίτλος εργασίας, ονόµατα
συγγραφέων). Μετά το τέλος της περίληψης ακολουθούν
τα: «key-words» και «και corresponding author»..

Κείµενο. Πρέπει να παρατίθενται όλα τα στοιχεία µε
σαφήνεια και η έκταση του να µην υπερβαίνει τις 10
δακτυλογραφηµένες σελίδες. ∆ιαιρείται σε τµήµατα µε τις
επικεφαλίδες: εισαγωγή, υλικό και µέθοδος, αποτελέ-
σµατα, συζήτηση, συµπεράσµατα.

Πίνακες. Γράφονται σε ξεχωριστή σελίδα ο καθένας,
δακτυλογραφηµένοι µε διπλό διάστηµα. Η αρίθµηση γίνε-
ται µε αραβικούς αριθµούς (πίν. 1, πίν. 2 κ.λπ.), µε τη σειρά
που εµφανίζονται στο κείµενο και σηµειώνεται σύντοµος
τίτλος για τον καθένα. Τα δεδοµένα πρέπει να γράφονται
µε τέτοιο τρόπο, ώστε οι στήλες που έχουν παρόµοιο
περιεχόµενο να διαβάζονται κάθετα και όχι οριζόντια. Το
περιεχόµενο των πινάκων πρέπει να είναι σαφές, ώστε τα
δεδοµένα να είναι κατανοητά, χωρίς να είναι απαραίτητη η
αναδροµή στο κείµενο.

Εικόνες. Οι φωτογραφίες, τα σχήµατα, τα διαγράµµατα
κ.λπ. ονοµάζονται εικόνες και αριθµούνται µε αραβικούς
αριθµούς (εικ. 1,……). Πρέπει να είναι ευκρινείς, έγχρω-
µες ή ασπρόµαυρες, τυπωµένες σε γυαλιστερό χαρτί. Στην
πίσω επιφάνεια της κάθε εικόνας σηµειώνεται µε µολύβι ο
αριθµός της, όπως αναφέρεται στο κείµενο, το όνοµα του
πρώτου συγγραφέα και ένα βέλος, που δείχνει το άνω
µέρος αυτής. Εάν η εικόνα έχει δηµοσιευτεί αλλού, σηµει-
ώνεται στις ευχαριστίες η πηγή προέλευσης και εσωκλεί-
εται η γραπτή άδεια του εκδότη που έχει την
αποκλειστικότητα της αναδηµοσίευσης. Σε περίπτωση που
υπάρχουν φωτογραφίες ατόµων, θα πρέπει να µη διακρί-
νονται τα πρόσωπα ή να συνοδεύονται από γραπτή άδεια
χρησιµοποίησης των φωτογραφιών τους ως έχουν. Οι
εικόνες δεν πρέπει να ξεπερνούν τις διαστάσεις τις σελί-
δας του περιοδικού (πλάτος 17 εκ, ύψος24,5 εκ.).

Λεζάντες. Γράφονται σε ξεχωριστή σελίδα και αριθ-
µούνται σύµφωνα µε τις αντίστοιχες εικόνες.

Βιβλιογραφικές παραποµπές. Ακολουθείται το
σύστηµα Vancouver. Στα πλαίσια αναβάθµισης του περιο-
δικού, τα άρθρα που στέλνονται προς δηµοσίευση, θα
πρέπει απαραιτήτως να έχουν τις βιβλιογραφικές τους
αναφορές µόνο µε λατινικούς χαρακτήρες. Ο αριθµός των
βιβλιογραφικών αναφορών δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τις
45 ανά άρθρο. Η αρίθµηση των βιβλιογραφικών παρα-
ποµπών γίνεται µε τη σειρά που εµφανίζονται στο κείµενο.
Όλες οι βιβλιογραφικές παραποµπές που αναφέρονται
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στο κείµενο καταχωρούνται στο βιβλιογραφικό κατάλογο,
που αρχίζει σε ιδιαίτερη σελίδα µετά το κείµενο και τις
ευχαριστίες. Πριν από κάθε βιβλιογραφική παραποµπή
στον πίνακα, προηγείται ο αντίστοιχος αριθµός που σηµει-
ώθηκε στο κείµενο και στον οποίο αντιστοιχεί η βιβλιο-
γραφία. Για κάθε σχετική πληροφορία παρακαλούνται οι
ενδιαφερόµενοι να ανατρέχουν στον κατάλογο των περιο-
δικών, που καταχωρίζονται στο index Medicus και αναγρά-
φονται στην έκδοση Ιανουαρίου κάθε χρόνο. Για τα
ελληνικά περιοδικά υπάρχει ο σχετικός κατάλογος του
ΙΑΤΡΟΤΕΚ, που συντάχτηκε σύµφωνα µε τις υποδείξεις
του ΙSΟ 4, 1972 (2). Η χρησιµοποίηση των περιλήψεων ως
βιβλιογραφικών παραποµπών θα πρέπει να αποφεύγεται.

Το όνοµα γράφεται πάντα µετά το επώνυµο, χωρίς
τελεία. Ακολουθεί ο τίτλος της εργασίας, ο τίτλος του
περιοδικού, η χρονολογία, ο τόµος και η πρώτη και τελευ-
ταία σελίδα.

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν αναφέρεται όνοµα
συγγραφέα (π.χ. άρθρο σύνταξης), χρησιµοποιείται η λέξη
«Anonymous» και, για ελληνικές µελέτες, η λέξη «Ανώνυ-
µος». Μετά το Ανώνυµος ακολουθούν τα υπόλοιπα στοι-
χεία, όπως πιο πάνω. Παραδείγµατα αναγραφής
βιβλιογραφιών αναφέρονται παρακάτω:

1. Άρθρα περιοδικών

Αναφέρονται τα επώνυµα όλων των συγγραφέων
ακολουθούµενα από τα αρχικά των ονοµάτων τους χωρίς
τελείες µέχρι έξι σε αριθµό (εάν οι συγγραφείς είναι
περισσότεροι, ακολουθεί η ένδειξη κ.α.), ο τίτλος της
εργασίας, η συντοµογραφία του περιοδικού, το έτος
δηµοσίευσης, ο αριθµός τόµου, η πρώτη και η τελευταία
σελίδα του άρθρου.

Π.χ.: Jensen CE, Tuck SM, Old J, Morris RW, Yardumian A, De
Sanctis V et al. Incidence of endocrine complications and clinical
disease severity related to genotype analysis and iron overload, in
patients with beta-thalassemia. Eur J Haematol 1997, 59: 76-81.

2. Βιβλία Μονογραφίες

Γράφονται τα επώνυµα των συγγραφέων και ακολουθούν
τα αρχικά των ονοµάτων τους, ο τίτλος του βιβλίου
(ο αριθµός έκδοσης και ο τόµος), η έδρα του εκδοτικού
οίκου, το όνοµα του εκδοτικού οίκου και ο χρόνος έκδοσης.

π.χ.: Γαρδίκας Κ∆. Ειδική Νοσολογία. 3η έκδοση. Αθήνα,
Παρισιάνος, 1981

3. Κεφάλαια βιβλίων

Αναφέρονται τα επώνυµα των συγγραφέων και ακολου-
θούν τα αρχικά των ονοµάτων τους, ο τίτλος του κεφα-
λαίου, η αναφορά του βιβλίου όπως ανωτέρω, αφού
προηγηθεί η πρόθεση «στο» ή «iη» και οι σελίδες του
κεφαλαίου (πρώτη και τελευταία).

4. Βιβλιογραφία από ιστοσελίδες ή άλλη ηλεκτρονική
πηγή

Αναφέρονται τα επώνυµα των συγγραφέων, ο τίτλος του
άρθρου, µέθοδος εύρεσης [π.x. ONLINE, CD], ηµεροµη-
νία έκδοσης, αριθµός σελίδων ή οθονών, "∆ιαθέσιµο από:"
και η πλήρης ηλεκτρονική διεύθυνση υπογραµµισµένη.

Μονάδες µέτρησης

Χρησιµοποιούνται οι πρότυπες µετρικές µονάδες για το
βάρος, το µήκος, το ύψος, τον όγκο (χιλιόγραµµο, µέτρο,
λίτρο ή οι υποδιαιρέσεις τους), το χρόνο και την ώρα. Η
µοριακότητα των διαλυµάτων εκφράζεται µε το γράµµα Μ
και τα υποδεκαπλάσιά του. Η κανονικότητα των διαλυµά-
των εκφράζεται µε το γράµµα Ν. Για άλλα στοιχεία, οι
συγγραφείς πρέπει να αναγράφουν την πρώτη φορά, που
αυτά αναφέρονται στο κείµενο, τον πλήρη όρο και σε
παρένθεση τη σύντµησή τους, σύµφωνα µε τα διεθνή
πρότυπα. Στη συνέχεια, µπορούν να αναγράφουν µόνο τη
σύντµηση.
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