ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ
 Δεν είναι απαραίτητο να γραφείτε ως μέλη για να υποβάλλετε ένα άρθρο.
 Η υποβολή των άρθρων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά. Τα άρθρα ελέγχονται από τη
συντακτική επιτροπή, η οποία στη συνέχεια επικοινωνεί μαζί σας για τυχόν
διορθώσεις ή απλά για να σας ενημερώσει για το χρονοδιάγραμμα της δημοσίευσης.
 Δε συλλέγουμε προσωπικά στοιχεία κατά την on-line υποβολή άρθρων ή προτάσεων
στο περιοδικό. Τηλεφωνικοί αριθμοί, e-mails ή άλλες πληροφορίες που μπορεί να
ζητηθούν, συλλέγονται αποκλειστικά και μόνο για την επικοινωνία μαζί σας και την
ταχύτερη εξυπηρέτησή σας. Τηρείται αυστηρά το απόρρητο των IP διευθύνσεων και
ηλεκτρονικών πληροφοριών.
1) Το εκάστοτε άρθρο που υποβάλλετε θα πρέπει να γραφεί στα ελληνικά και στα
αγγλικά.
2) Όλο το κείμενο πρέπει να είναι γραμμένο σε γραμματοσειρά Times New Roman.
3) Το διάστιχο θα πρέπει να είναι διπλό.
4) Οι σελίδες πρέπει να έχουν περιθώρια 2,5 εκατοστά πάνω, κάτω, δεξιά και αριστερά.
5) Το κυρίως κείμενο θα πρέπει να έχει παντού μέγεθος γραμματοσειράς 12. Επιπλέον
διευκρινήσεις για το λοιπό κείμενο αναφέρονται παρακάτω αναλυτικά.
6) Ο τίτλος του άρθρου θα πρέπει να είναι γραμμένος σε έντονη γραφή και κεφαλαία
γράμματα.
7) Η ιδιότητα του συγγραφέα, το ίδρυμα-πανεπιστήμιο στο οποίο ανήκει και η
ημερομηνία συγγραφής θα πρέπει να είναι γραμμένα σε μέγεθος γραμματοσειράς 10.
8) Οι όροι περίληψη, εισαγωγή, ενότητες του άρθρου, τυχόν υποενότητες του άρθρου,
συμπέρασμα και βιβλιογραφία θα πρέπει να γράφονται σε έντονη και
υπογραμμισμένη γραφή και γραμματοσειρά Times New Roman. Η βιβλιογραφία αντί
για γραμματοσειρά μεγέθους 12 θα έχει 10 μέγεθος όπως φαίνεται στο πρότυπο.
9) Ο όρος Λέξεις-Κλειδιά με γραμματοσειρά Times New Roman μεγέθους 12
υπογραμμισμένος.
10) Η βιβλιογραφία θα πρέπει να είναι αριθμημένη με αλφαβητική σειρά ή απλώς
αριθμημένη.
11) Σε όλη την έκταση του κειμένου όπου αναφέρεται κάτι που έχει παρθεί από κάποια
βιβλιογραφική πηγή θα πρέπει να υπάρχει σε παρένθεση ο αριθμός που αντιστοιχεί σε
αυτόν που αναγράφεται στη βιβλιογραφία.
12) Η αυτούσια μεταφορά προτάσεων από ξένα κείμενα απαγορεύεται και για αυτό
υπάρχει έλεγχος από τη συντακτική μας επιτροπή.
13) Το μέγεθος της εκάστοτε ενότητας θα πρέπει να είναι παρόμοιο με τις λοιπές
ενότητες, κάτι που ισχύει και για τις παραγράφους, κ.τ.λ..
14) Το κείμενο των reviews θα πρέπει να είναι περίπου 12 σελίδες χωρίς να τις ξεπερνάει
(συμπεριλαμβανομένης και της βιβλιογραφίας).

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΡΘΡΟΥ ΤΥΠΟΥ REVIEW.
ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΘΡΟΥ
Όνομα συγγραφέα
Ιδιότητα συγγραφέα, ίδρυμα-πανεπιστήμιο στο οποίο ανήκει, ημερομηνία συγγραφής.
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Περίληψη:
Περίπου 10 σειρές…
Λέξεις κλειδιά:
1. Εισαγωγή.
Εισαγωγικά στοιχεία σχετικά με το περιεχόμενο του άρθρου δομημένα σε λεκτικά
ισότιμες παραγράφους [1].
2. Τίτλος πρώτης ενότητας του άρθρου.
……………..
3. Τίτλος δεύτερης ενότητας του άρθρου.
…………
4. Τίτλος τρίτης ενότητας του άρθρου.
………..
5. Τίτλος τέταρτης ενότητας του άρθρου.
………
5.1 Τίτλος πρώτης υποενότητας της τέταρτης ενότητας του άρθρου.
………
5.2 Τίτλος δεύτερης υποενότητας της τέταρτης ενότητας του άρθρου.
6. Συμπέρασμα.
Βιβλιογραφία:
1. Όνομα συγγραφέα, “Τίτλος άρθρου……..”, Περιοδικό π.χ. J Neurosci 27:7648 –7653, έτος π.χ. 2007.
2. …
3. …
4. … κ.τ.λ.
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 Η θεματολογία του περιοδικού μας:
Τα νέα της HelMSIC.
Νέες δραστηριότητες, συναντήσεις, καμπάνιες, κ.τ.λ. που διοργανώνονται στα
πλαίσια της HelMSIC.
Νέες δράσεις της τοπικής επιτροπής HelMSIC Λάρισας - Ανακοινώσεις.
Προσεχείς δράσεις που προγραμματίζονται στην τοπική επιτροπή HelMSIC της
Λάρισας καθώς και διοργανώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στο παρελθόν.
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Τμήμα Ιατρικής.
Σειρά άρθρων με στόχο την προβολή του έργου και της προσφοράς του Ιατρικού
Τμήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Ιστορικά στοιχεία – φωτογραφικό υλικό.
Ειδικό αφιέρωμα στον Ιπποκράτη, τη ζωή και το έργο του στη Θεσσαλία.
Επιστημονικά και εκπαιδευτικά νέα.
Υπάρχει μόνιμα τμήμα του περιοδικού όπου δεξιά αναγράφονται τα ιατρικά νέαειδήσεις στην Ελλάδα καθώς και τα διεθνή ιατρικά νέα (συγκεντρωτικά ή ανά
κατηγορία) στα αγγλικά. Μπορούν όμως να υπάρξουν και άρθρα στα οποία θα
αναφέρεται κάποια από τις σημαντικότερες ειδήσεις στο χώρο της υγείας και
στην ιατρική εκπαίδευση από όλο τον κόσμο.
Ανασκοπήσεις ιατρικών θεμάτων (reviews) και ερευνητικές μελέτες.
Βιβλιογραφική ανασκόπηση ιατρικών θεμάτων οποιασδήποτε ειδικότητας και
μελέτες ιατρικής έρευνας. Θα υπάρξουν τεύχη που θα αποτελούν αφιερώματα σε
κάποιο θέμα, κάτι το οποίο θα ανακοινώνεται εγκαίρως.
Παρουσιάσεις-Ανακοινώσεις ιατρικών συνεδρίων.
Παρουσιάσεις-ανακοινώσεις σε ιατρικά συνέδρια οποιασδήποτε ειδικότητας. Θα
πρέπει να αναγράφεται το συνέδριο στο οποίο παρουσιάστηκε και η τοποθεσία
διεξαγωγής του συνεδρίου.
Απεικονιστική αφομοίωση (multimedia) - Φωτογραφικό υλικό.
Φωτογραφικό και οπτικοακουστικό υλικό σχετικά με οποιοδήποτε ιατρικό θέμα.
Προτιμάται το να συνδυάσετε το άρθρο που θα γράψετε με κάποιο αντίστοιχο
οπτικοακουστικό υλικό το οποίο θα υποβάλλετε χωριστά.
Παρουσίαση ιατρικών περιστατικών.
Ενδιαφέροντα κλινικά περιστατικά, όπου θα γίνεται αξιολόγηση του ιστορικού
του ασθενούς (χωρίς την αναγραφή της επωνυμίας του ασθενούς), των εξετάσεών
του στο πλαίσιο της διαφοροδιάγνωσης, κ.τ.λ., καθώς θα παρατίθεται και όλη τη
διαφοροδιαγνωστική προσέγγιση και στη συνέχεια η επιβεβαίωση της διάγνωσης
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(εφόσον υφίσταται) με την προτεινόμενη θεραπεία.
Έρευνα και ερευνητής.
Η έρευνα στην Ελλάδα.
Θα γίνεται αφιέρωμα σε κάποιον ερευνητή της Ελλάδας ή και του εξωτερικού
μετά από συνέντευξη. Θα παρουσιάζονται κάποια στοιχεία του βιογραφικού του
ερευνητή καθώς και στοιχεία του ερευνητικού του έργου και της προσφοράς του
στην ιατρική επιστήμη.
Επαγγελματική αποκατάσταση - Ειδικότητες Καριέρα.
Υπάρχει μόνιμα ειδικό τμήμα του εκάστοτε τεύχους στα δεξιά, όπου
περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για ιατρούς (υπηρεσία
υπαίθρου, ιατρικές ειδικότητες, μετεκπαιδευτικά, υποτροφίες, ιατρικά συνέδρια,
θέσεις εργασίας, κώδικας δεοντολογίας, ιατρική νομοθεσία). Μπορούν όμως να
γραφούν και άρθρα σχετικά με οποιοδήποτε θέμα που αφορά επαγγελματική
αποκατάσταση, ειδικότητες και καριέρα στο τεύχος.
Ο ρόλος του γιατρού στην σύγχρονη κοινωνία. Η σχέση του γιατρού με τον
ασθενή.
Κείμενα που παρουσιάζουν το ρόλο του ιατρού βάσει της παρούσας κατάστασης,
περιγραφή των σύγχρονων δεδομένων που επιβάλλει η εξέλιξη της κοινωνίας και
αναφορά στον τρόπο αλληλεπίδρασης ιατρού και ασθενή.
Ιατρική δεοντολογία. Ηθικοί προβληματισμοί.
Κείμενα που αφορούν τον κώδικα δεοντολογίας της ιατρικής πράξης και θέματα
που χρίζουν ηθικής διερεύνησης και προβληματίζουν τη σύγχρονη ιατρική
κοινότητα.
Δίαυλος επικοινωνίας Οι επιστολές σας.
Θέματα που σάς προβληματίζουν σχετικά με το χώρο της ιατρικής ή και με τη
βελτίωση του περιοδικού μας, όπως και οποιαδήποτε διευκρίνιση ή απορία σας,
μπορούν να δημοσιευθούν στο blog που έχουμε δημιουργήσει στην ηλεκτρονική
διεύθυνση http://helmedica.blogspot.com όπου θα μπορούμε να επικοινωνούμε
ανοιχτά ώστε να διατηρούμε ένα παγκόσμιο δίαυλο άμεσης επικοινωνίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσοι επιθυμούν να λάβουν το ειδικό πρόγραμμα εύκολης
ταξινόμησης της βιβλιογραφίας, μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας στο
E-mail: info@helmedica.gr
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