ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ
Το περιοδικό «ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ» είναι το επίσημο όργανο της
Ορθοπαιδικής και Τραυματολογικής Εταιρείας Μακεδονίας - Θράκης
και δημοσιεύει εργασίες με αντικείμενο την Ορθοπαιδική και
Τραυματολογία ή μελέτες πάνω σε θέματα βασικών βιολογικών
επιστημών, σχετικές με το μυοσκελετικό σύστημα. Μπορούν επίσης να
δημοσιευθούν απόψεις που αφορούν στην ιατρική εκπαίδευση, στα
προβλήματα των Ορθοπαιδικών και στη δραστηριότητα της Εταιρείας.
Αναλυτικότερα δημοσιεύονται:
1. Ανασκοπήσεις: Αναπτύσσονται ενδιαφέροντα ορθοπαιδικά θέματα
από ένα έως δύο συγγραφείς. Η έκταση του κειμένου δεν πρέπει να
υπερβαίνει τις 25 δακτυλογραφημένες σελίδες μαζί με τις εικόνες και τη
βιβλιογραφία.
2. Πρωτότυπες εργασίες: Το περιεχόμενο τους μπορεί να είναι κλινικό,
εργαστηριακό ή κλινικοεργαστηριακό. Οι εργασίες πρέπει να έχουν
συγκεκριμένη δομή και να περιλαμβάνουν: περίληψη, όρους
εργαστηρίου, σύντομη εισαγωγή όπου αναφέρεται ο σκοπός της
εργασίας, περιγραφή του υλικού και των μεθόδων έρευνας, έκθεση των
αποτελεσμάτων, συζήτηση με τα τελικά συμπεράσματα, τίτλο της
εργασίας, συγγραφείς, όρους ευρετηρίου (key words) καθώς και
περίληψη στην αγγλική γλώσσα και βιβλιογραφία. Η έκταση του
κειμένου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 10 δακτυλογραφημένες
σελίδες.
3. Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις (case reports): Παρουσιάζονται σπάνιες
περιπτώσεις, στις οποίες χρησιμοποιήθηκαν γνωστές ή νέες
διαγνωστικές ή θεραπευτικές μέθοδοι ή αναπτύσσονται νεότερες
απόψεις σχετικά με την παθογένεια τους. Η έκταση του κειμένου
περιορίζεται σε 2-4 δακτυλογραφημένες σελίδες και σε αυτές
περιλαμβάνονται: μικρή περίληψη, εισαγωγή, περιγραφή των
περιπτώσεων, σύντομη συζήτηση, τίτλοι, συγγραφείς και περίληψη
στην Αγγλική και απαραίτητη βιβλιογραφία.
4. Ενημερωτικά άρθρα: Παρουσιάζονται πρόσφατα επιτεύγματα στο
χώρο της Ορθοπαιδικής και η έκταση τους περιορίζεσαι σε 5-6 σελίδες.
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5. Περιλήψεις εργασιών, πρακτικά συνεδρίων και στρογγυλών
τραπεζών.
6. Επιστολές προς τη Σύνταξη: περιέχουν σχόλια για δημοσιευμένα
άρθρα, κρίσεις για το περιοδικό ή σκέψεις, πάνω σε επιστημονικά ή
κοινωνικά θέματα που απασχολούν τους Ορθοπαιδικούς.
Κάθε άρθρο που υποβάλλεται στο περιοδικό συνοδεύεται απαραίτητα
από επιστολή στην οποία αναφέρονται:
1. Η κατηγορία της εργασίας.
2. Ότι δεν έχει δημοσιευθεί τμηματικά ή ολόκληρη σε ελληνικό ή ξένο
ιατρικό περιοδικό και
3. Ότι έλαβαν γνώση όλοι οι συμμετέχοντες συγγραφείς, οι οποίοι
συνυπογράφουν την επιστολή.
Όλα τα άρθρα υποβάλλονται στην ηλεκτρονική σελίδα της Εταιρείας και
προωθούνται στα μέλη της Συντακτικής Επιτροπής, όπως οι εικόνες και
τα σχήματα και κρίνονται από τα μέλη και κατά περίπτωση από
ειδικούς επί του θέματος.
Οι εργασίες που δημοσιεύονται στο περιοδικό «ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ»
αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του συγγραφέα και του περιοδικού.
Αναδημοσίευση μερική ή ολική επιτρέπεται μόνον ύστερα από έγγραφη
άδεια της συντακτικής επιτροπής.
Η δημοσίευση μιας εργασίας δεν συνεπάγεται αποδοχή των
απόψεων των συγγραφέων από την πλευρά του περιοδικού.
Η δακτυλογράφηση του κειμένου γίνεται σε διπλό διάστημα μόνο
στη μία όψη του φύλλου και με περιθώρια 5 εκατ. Στην αρχή της
πρώτης σελίδας αναγράφονται: 1) ο τίτλος, του άρθρου, 2) τα ονόματα
των συγγραφέων, 3) το όνομα της Κλινικής ή του Εργαστηρίου από
όπου προέρχεται η εργασία. Στο κάτω άκρο της σελίδας θα υπάρχει
παραπομπή το όνομα και τη διεύθυνση του πρώτου συγγραφέα.
Η περίληψη πρέπει να είναι ουσιαστική, γράφεται πριν από το
κείμενο και περιλαμβάνει τον τίτλο, τα ονόματα των συγγραφέων και
την προέλευση της εργασίας.
Η περίληψη στα αγγλικά (abstract) έχει την ίδια έκταση με την
ελληνική και περιλαμβάνει τον τίτλο, τα ονόματα των συγγραφέων και
την προέλευση της εργασίας.
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Οι βιβλιογραφικές παραπομπές στο κείμενο γίνονται με
χρονολογική σειρά, εάν είναι ομάδα, και όχι αριθμητικώς,
περιλαμβάνουν το επώνυμο του συγγραφέα και το έτος δημοσίευσης
σε παρένθεση. Εάν οι συγγραφείς ενός άρθρου είναι δύο, αναφέρονται
τα επώνυμα και των δύο, ενώ αν είναι περισσότεροι, το όνομα του
πρώτου και ακολουθούν οι λέξεις «και συν» ή “et al”.
Στο βιβλιογραφικό κατάλογο που υπάρχει στο τέλος
ακολουθείται απόλυτα αλφαβητική σειρά. Αναγράφονται τα επώνυμα
των συγγραφέων, τα αρχικά των ονομάτων τους, ο τίτλος της εργασίας,
το όνομα του περιοδικού με τις συντομεύσεις που αναφέρονται στο
Index Medicus, η χρονολογία έκδοσης, ο τόμος και οι σελίδες που
καταλαμβάνει το άρθρο, π.χ.: 1. Green NE, Allen B1: Vascular injuries
associated with dislocation of the knee. J Bone Joint Surg 1977; 59A: 2369.
Προκειμένου για βιβλίο αναφέρεται το όνομα του συγγραφέα, ο
τίτλος, ο εκδότης, ο τόπος και η χρονολογία έκδοσης, π.χ. Heppenstall
R.B. Fracture treatment and healing W.B. Saunders Company,
Philadelphia, 1980.
Οι εικόνες ακολουθούν την εργασία και τα αρχεία τους σε τρέχοντα
πρωτόκολλα (formats) είναι σε ευθεία αντιστοιχία με τη σειρά
εμφάνισής τους στο κείμενο και ενσωματώνονται στον ίδιο φάκελο
(directory) με αριθμητική σειρά. Έχουν δε τον επιθυμούμενο από τους
συγγραφείς προσανατολισμό. Οι λεζάντες των εικόνων γράφονται σε
χωριστή σελίδα στο τέλος του κυρίως κειμένου μετά τον βιβλιογραφικό
πίνακα και αριθμούνται σύμφωνα με τις αντίστοιχες φωτογραφίες.
Για τη σύνταξη του κειμένου χρησιμοποιείται η νεοελληνική
γλώσσα. Ξένοι όροι πρέπει να αποφεύγονται, ιδίως όταν υπάρχουν οι
αντίστοιχοι ελληνικοί σε χρήση. Οι αριθμοί από το 1 έως το 9
αναγράφονται ολογράφως και από το 10 και πάνω με ψηφία. Επίσης
ολογράφως γράφεται αριθμός που βρίσκεται στην αρχή μιας πρότασης.
Η εργασία (κείμενα, εικόνες και πίνακες) πρέπει να αποστέλλεται
απαραιτήτως σε ηλεκτρονική μορφή των συνηθισμένων σε χρήση
κειμενογράφων περιλαμβανομένων και των αντίστοιχων ανοικτών, στη
διεύθυνση info@orthotemath.gr. Η διαδικασία αυτή διευκολύνει την
ταχύτερη δημοσίευση της εργασίας.
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Κείμενα που απαιτούν εκτεταμένες γλωσσικές ή συντακτικές
διορθώσεις δεν γίνονται δεκτά.
Με την αποδοχή μιας εργασίας για δημοσίευση, οι συγγραφείς
μεταβιβάζουν τα συγγραφικά δικαιώματα στην εκδοτική επιτροπή.
Παράκληση της Συντακτικής Επιτροπής αποτελεί και η κατά το δυνατό
εξάντληση της Ελληνικής Βιβλιογραφίας.
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