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ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ»

ΔΟΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ (abstract):
1. Θέμα εισήγησης: Κεφαλαία γράμματα, έντονη γραφή (bold) και γραμματοσειρά Arial 14, στοίχιση
στο κέντρο
2. Το/τα ονοματεπώνυμο/α συγγραφέα/ων: Πεζά γράμματα, έντονη γραφή (bold), γραμματοσειρά
Arial 12, στοίχιση στο κέντρο
3. Θέση/τίτλος κάθε συγγραφέα και τμήμα: Πεζά γράμματα, γραμματοσειρά Arial 12, στοίχιση στο
κέντρο
4. Στοιχεία επικοινωνίας (τηλ. επικοινωνίας και e‐mail): Πεζά γράμματα, πλάγια γραφή (italics),
γραμματοσειρά Arial 12, αριστερή στοίχιση
5. Κείμενο: Δακτυλογραφημένο σε αρχείο word, 500 λέξεων, χωρίς παραγράφους
•
•
•
•

Περιθώρια σελίδας: επάνω/κάτω 2 εκ., δεξιά/αριστερά: 2,5 εκ.
Διάστιχο κειμένου 1,5 γραμμή και γραμματοσειρά Arial 12, πεζά γράμματα χωρίς μορφοποιήσεις
Μην υπογραμμίζετε λέξεις ή φράσεις εντός του κειμένου, οι επισημάνσεις να γίνονται μόνο με έντονη γραφή (bold)
Για αρίθμηση μέσα στο κείμενο να χρησιμοποιείτε την αυτόματη αρίθμηση του word 1. 2. … και για κουκίδες αυτές
που βλέπετε στις οδηγίες, με αριστερή εσοχή 0,5 εκ.

6. 3‐5 Λέξεις κλειδιά: Πεζά
7. Τέλος, 3‐5 ενδεικτικές βιβλιογραφίες, χωρίς αναφορά στο κείμενο, με διαδοχική αρίθμηση
χρησιμοποιώντας την αυτόματη αρίθμηση του word 1. 2. ….. (χωρίς εσοχή), με σύστημα
Vancouver:
• Για άρθρα περιοδικών (π.χ. Smith A, Wang S, Johnson D et al. Intestinal bleeding. JAMA 1998, 215: 101‐103), τα
επώνυμα των συγγραφέων γράφονται μέχρι τρία και τα επιπλέον γράφονται et al ή κ.α., ο τίτλος του άρθρου, το
περιοδικό γραμμένο με τη διεθνή μορφή σύντμησης όπως στο Index Medicus, η χρονολογία, ο αριθμός τόμου και η
πρώτη και τελευταία σελίδα του άρθρου.
• Για μονογραφία (π.χ. Smith A. Intestinal bleeding. Saunders Co, London, 1998), το όνομα, το τίτλος, ο εκδότης, ο
τόπος και το έτος έκδοσης.
• Για κεφάλαιο βιβλίου (π.χ. Smith A. Intestinal bleeding. In: Practice of Surgery, H. Kim, ed. Saunders Co, London
1988), τα ονόματα, ο τίτλος του κεφαλαίου, ο τίτλος του βιβλίου, ο επιμελητής σύνταξης (editor), ο εκδότης, ο
τόπος και το έτος έκδοσης.

