
 
 

 

 

 
 

 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ  
 

Ημέρα Τετάρτη και από ώρα 13:30 έως 15:30  

Παρουσίαση ενός ή δύο περιστατικών 
 

1. Τίτλος παρουσίασης-Ιστορικό: Θα πρέπει να αποστέλλονται σε ηλεκτρονική μορφή στα γραφεία της Επιστημονικής 

Ένωσης (e-mail: sseh.evaggelismos@gmail.com, εσωτ. τηλ. 1744 & 5102) τουλάχιστον 2 εβδομάδες προ της 

καθορισμένης παρουσίασης, ώστε να ετοιμάζεται έγκαιρα η αγγελτήρια αφίσα και να καταχωρείται στη σελίδα της 

Ε.Ε.Π.Ν.Ε. στο site του Νοσοκομείου (www.evaggelismos-hosp.gr). Το κείμενο της παρουσίασης (ιστορικό-

εργαστηριακά ευρήματα) μοιράζεται από το Τμήμα που παρουσιάζει και θα πρέπει να περιλαμβάνει το Τμήμα που 

παρουσιάζει, το θέμα της παρουσίασης καθώς τους συμμετέχοντες (όνομα/θέση-τίτλο/τμήμα). 

Στην περίπτωση που διαφωνείτε με την καταχώρηση των διαφανειών της παρουσίασης στη σελίδα της Ε.Ε.Π.Ν.Ε. 

(σε μορφή pdf) στο site του Νοσοκομείου, παρακαλούμε ενημερώστε μας εγγράφως. 
 

2. Ο συζητητής της περίπτωσης επιλέγεται από το Τμήμα που παρουσιάζει και μπορεί να είναι είτε από το ίδιο 

Τμήμα ή από άλλου συναφούς με το παρουσιαζόμενο περιστατικό Τμήμα. Θα ήταν σκόπιμο στη συζήτηση των 

περιστατικών να υπάρχει συμμετοχή των Εργαστηριακών Τμημάτων και του Χειρουργικού Τομέα που συμμετείχαν 

στην εργαστηριακή διερεύνηση, χειρουργική αντιμετώπιση και θεραπεία των παρουσιαζομένων ασθενών και να 

αναφέρονται στο ιστορικό.  
 

3. H παρουσίαση γίνεται μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή (office 2007) και η Ε.Ε.Π.Ν.Ε. θα καλύψει τις Επιστημονικές 

Εκδηλώσεις με προβολέα και lap top.  Στην περίπτωση που η παρουσίαση περιλαμβάνει video παρακαλείστε όπως 

ενημερώσετε, εγκαίρως, τη Γραμματεία της Ε.Ε.Π.Ν.Ε.  
 

4. Δημοσίευση του γραπτού κειμένου της ενδιαφέρουσας περίπτωσης στην Αγγλική γλώσσα, στο περιοδικό 

“Hospital Chronicles”: 

Το κείμενο της ενδιαφέρουσας περίπτωσης θα πρέπει να υποβληθεί, μέχρι την ημερομηνία της καθορισμένης 

παρουσίασης, online μέσω της βάσης δεδομένων του περιοδικού, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

www.hospitalchronicles.gr, στην Αγγλική γλώσσα, αφού γίνει πρώτα εγγραφή στο site και συμβουλευτείτε τις 

οδηγίες προς τους συγγραφείς (πληροφορίες γραμματεία Ε.Ε.Π.Ν.Ε., εσωτ. τηλ. 1744, 5102). 

Το περιοδικό “Hospital Chronicles” έχει ενταχθεί στις εξής βάσεις δεδομένων:  

1) Index Copernicus (2011 IC Value: 4.99)  

(http://www.journals.indexcopernicus.com/passport.php?action=masterlist&id=1796),   

2) Google Scholar (http://scholar.google.com/) 

(http://scholar.google.com/scholar?q=hospital+chronicles&hl=en&btnG=Search&as_sdt=1%2C5&as_sdtp=on),  

3) Directory of Open Access Journals (DOAJ) (http://www.doaj.org/openurl?genre=journal&issn=17907306), 

4) Free Medical Journals (FMG) Database by Amedeo.com (http://www.freemedicaljournals.com/fmj/E8.HTM), 

5) EBSCO databases (http://www.ebscohost.com/),  

6) Elsevier products (www.elsevier.com),  

7) ProQuest (http://www.proquest.co.uk/en-UK/default.shtml),  

8) HINARI (http://www.who.int/hinari/en/),  

9) OCLC/WorldCat (http://www.worldcat.org/search?qt=worldcat_org_all&q=hospital+chronicles),  

10) CiteFactor (http://www.citefactor.org/journal.aspx?query=hospital+chronicles) and  

11) SJIF Journals Master List databases.  
 

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι θα συνεχιστεί η βαθμολόγηση των παρουσιάσεων από το ακροατήριο και από 

ειδική προς τούτο επιτροπή και θα βραβευτούν, το Τμήμα που παρουσιάζει, ο συζητητής και ο σχολιαστής των 

περιστατικών, με την μεγαλύτερη βαθμολογία, αντιστοίχως.  
 

Ασφαλώς, θα συμφωνείτε ότι οι παρουσιάσεις αυτές, που αποτελούν παράδοση του Νοσοκομείου μας, στηρίζονται 

στην ενεργό συμμετοχή όλων και δεδομένου αυτού το Δ.Σ. της Ε.Ε.Π.Ν.Ε. θα ήθελε να σας ζητήσει τη συχνότερη 

προσωπική παρουσία σας στο Δώμα. 

 

  

Υψηλάντου 45-47, 106 76 Αθήνα 

Κτίριο: Οίκος Αδελφών Νοσοκόμων, 6
ος

 όροφος 

Τηλ.: 213-2045102, 213-2041744  

E-mail: sseh@evaggelismos-hosp.gr & sseh.evaggelismos@gmail.com  

Site: www.evaggelismos-hosp.gr, Journal Site: www.hospitalchronicles.gr  

 


