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Λίγα λόγια από την σύνταξη

Τα τελευταία χρόνια και στην χώρα μας έχουν γίνει ση-
μαντικά βήματα τόσο στην εκπαίδευση όσο και στην 
αντιμετώπιση της καρδιακής ανακοπής. Πιστοποιημένα 
σεμινάρια καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης όλων 
των επιπέδων πραγματοποιούνται σε ολόκληρη την επι-
κράτεια, ενώ ο Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής  από 
το 2004 συμπεριλαμβάνεται στο βασικό εξοπλισμό των 
ασθενοφόρων του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας 
και σταδιακά τοποθετείται και σε πολλούς δημόσιους 
χώρους.  
Οι αναισθησιολόγοι από τη φύση της ειδικότητας τους  
συμμετέχουν ενεργά στην αντιμετώπιση της καρδιακής 
ανακοπής εντός και εκτός νοσοκομείου ενώ πολλοί από 
αυτούς είναι πιστοποιημένοι εκπαιδευτές.  
Η Εταιρεία Αναισθησιολογίας και Εντατικής Ιατρικής 
Βορείου Ελλάδος από την ίδρυση της μέχρι και σήμερα 
στηρίζει τις προσπάθειες με ποικίλους τρόπους όπως  
επιδότηση των σεμιναρίων ALS για τα μέλη της, μετά-
φραση των κατευθυντήριων οδηγιών. 
Στο τεύχος αυτό των θεμάτων δημοσιεύονται οι  Κατευ-
θυντήριες Οδηγίες για την Αναζωογόνηση 2015, του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης. Οι κατευθυ-
ντήριες οδηγίες αποδίδονται στην Ελληνική Γλώσσα για 
4η φορά. Η ιδέα ανήκει στον κύριο Σοφιανό, ο κόπος σε 
πολλούς συναδέλφους τους οποίους και ευχαριστώ.  
Το τεύχος αυτό αφιερώνεται σε όσους με ανιδιοτέλεια  
αφιερώνουν χρόνο από την προσωπική του ζωή στην 
υπόθεση της αναζωογόνησης. 
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Στα “Θέματα Αναισθησιολογίας και Εντατικής Ιατρικής” 
δημοσιεύονται κατ’ αρχήν εκτεταμένες ανασκοπήσεις σε 
συγκεκριμένο, κάθε φορά, θέμα. Υπεύθυνος για την επι-
λογή των θεμάτων και των συνεργατών που θα συγγρά-
ψουν τα επί μέρους κεφάλαια είναι η συντακτική επιτροπή. 
Κατά καιρούς θα μπορούν να δημοσιεύονται ενδιαφέρο-
ντα ενημερωτικά άρθρα, επιστημονικές απόψεις και επι-
στολές καθώς και επιστημονικές εργασίες πρωτότυπες και 
συναφείς προς τις ειδικότητες της αναισθησιολογίας και 
εντατικής. Τα κείμενα που υποβάλλονται για δημοσίευση 
πρέπει να μην έχουν δημοσιευθεί ή να μην τελούν υπό δη-
μοσίευση σε άλλο περιοδικό.
Τα κείμενα παραλαμβάνονται από την συντακτική επι-
τροπή η οποία, αφού τα μελετήσει, υποδεικνύει στους 
συγγραφείς τυχόν διορθώσεις και αποφασίσει για την 
δημοσίευση τους. Το κυρίως κείμενο των ενημερωτικών 
άρθρων δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 20 δακτυλογραφη-
μένες σελίδες ή άλλο όριο που έχει οριστεί κατά εξαίρεση 
για το συγκεκριμένο άρθρο από την συντακτική επιτροπή 
(η σελίδα υπολογίζεται μέγεθος Α4, διπλό διάστημα, μέ-
γεθος γραμματοσειράς 10pica, περιθώριο 3cm από κάθε 
πλευρά). Για τις δημοσιεύσεις απόψεων πάνω σε ζητήματα 
Αναισθησιολογίας και Εντατικής Ιατρικής, τα κείμενα δεν 
θα πρέπει να υπερβαίνουν τις 8 σελίδες, ενώ για επιστολές 
προς το περιοδικό δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 3 δακτυ-
λογραφημένες σελίδες. Οι επιστολές που αναφέρονται σε 
δημοσιεύσεις του περιοδικού, δημοσιεύονται υποχρεωτι-
κά, ενώ δικαίωμα απαντήσεως διατηρούν το περιοδικό ή 
οι συγγραφείς. Όπως είναι φυσικό όλα τα άρθρα που στέλ-
νονται για δημοσίευση θα πρέπει να είναι σε ηλεκτρονική 
μορφή, γραμμένα στην επίσημη δημοτική γλώσσα, με το 
μονοτονικό σύστημα. Το κείμενο θα πρέπει να είναι γραμ-
μένο με επεξεργαστή κειμένου συμβατό με το λειτουργικό 
σύστημα Windows (πχ το πρόγραμμα Word της εταιρείας 
Microsoft). Η προτεινόμενη γραμματοσειρά είναι η Times 
New Roman. Στην πρώτη σελίδα θα αναγράφεται ο τίτλος 
του κειμένου, το ονοματεπώνυμο και ο τίτλος καθώς και ή 
θέση εργασίας που κατέχει ο συγγραφέας ή οι συγγραφείς 
του κειμένου. Ακολούθως θα γράφεται η ελληνική περίλη-
ψη του κειμένου που δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 200 
λέξεις (προηγείται η ένδειξη ΠΕΡΙΛΗΨΗ). Ακολούθως θα 
αναγράφονται 4 ή 5 λέξεις κλειδιά (key words) στην αγγλι-
κή γλώσσα. Στο τέλος του κειμένου και πριν τη βιβλιογρα-
φία θα γράφεται η περίληψη στην αγγλική γλώσσα (προ-
ηγείται η ένδειξη ABSTRACT). Η Βιβλιογραφία πρέπει 
να είναι αριθμημένη και ταυτάριθμη με τις βιβλιογραφικές 
παραπομπές του κειμένου και θεωρείται η τελευταία πα-
ράγραφος του κειμένου. Οι τίτλοι των περιοδικών γράφο-
νται σε συντομία σύμφωνα με τον τύπο που υπάρχει στο 

Medline. Παραδείγματα δίνονται στη συνέχεια:

Περιοδικά
Mackenzie N., Grant Is. Propofol for intravenous
sedation. Anaesthesia 1987; 42:3-6.

Βιβλία
Aitkenhead Α., Smith G. Textbook of Anaesthesia. New 
York: Churchill Livingstone, 1990. Κεφάλαιο βιβλίου
Schwilden Η., Stoeckel Η., Schuttler J., Lauven PM. 
Interactive drug rate control in open loop systems. In 
Stoeckel H., ed. Quantitation, modelling and control in 
anaesthesia. Stuttgart: Georg Thieme Verlag, 1985:2608.

Ηλεκτρονική πηγή
The ASA Guidelines for Ambulatory Anesthesia and 
Surgery. http://www.asahq.org/publications/guidelines
Λέξεις που επαναλαμβάνονται πάνω από τρεις φορές 
στο κείμενο μπορούν να συντομευθούν, αρκεί να υπάρχει 
υποσημείωση για τη συντόμευση αυτή. Για τις συντμήσεις 
με λατινικούς χαρακτήρες, πρέπει να αναγράφεται σε 
υποσημείωση ή σε παρένθεση, η πλήρης ονομασία στην 
γλώσσα προέλευσης και η ελληνική της μετάφραση.
Οι μονάδες μέτρησης και οι ανάλογες συντμήσεις πρέπει 
να είναι ή αυτές του S.I. ή οι συνήθεις χρησιμοποιούμενες 
στην κλινική πράξη. Όχι όμως οποιοδήποτε μείγμα τους. 
Τα φάρμακα αναγράφονται με την επίσημη κοινή χημική 
τους ονομασία (π.χ. λιδοκαΐνη και όχι ξυλοκαΐνη). Το συ-
γκεκριμένο σκεύασμα μπορεί να γράφεται σε παρένθεση. 
Χρήσιμος οδηγός είναι αυτός του Ε.Ο.Φ. (Εθνικό Συντα-
γολόγιο, Εκδόσεις Ε.Ο.Φ., 2000). Τα φάρμακα που δεν 
έχουν πάρει έγκρίση από τον ΕΟΦ και δεν κυκλοφορούν 
στην Ελλάδα ή βρίσκονται σε πειραματικό στάδιο μελέ-
της, αναγράφονται με την επίσημη χημική τους ονομασία 
με λατινικούς χαρακτήρες.
Οι πίνακες, τα σχήματα, τα διαγράμματα και οι εικόνες, 
δεν ενσωματώνονται στο κείμενο αλλά τοποθετούνται 
σε ξεχωριστή σελίδα (μια σελίδα για κάθε εικόνα ή πίνακα 
ή σχήμα). Οι πίνακες δακτυλογραφούνται σε διπλό διά-
στημα, αριθμούνται και έχουν ιδιαίτερο τίτλο (λεζάντα) 
ο καθένας. Οι πίνακες δεν πρέπει να επαναλαμβάνουν 
στοιχεία που τα βρίσκει ο αναγνώστης μέσα στο κείμενο. 
Όλοι οι πίνακες πρέπει να αναφέρονται μέσα στο κείμενο 
με τον αριθμό τους. Οι πίνακες δεν πρέπει να ξεπερνούν 
σε μέγεθος τη μια σελίδα Α4. Όλες οι συντμήσεις που χρη-
σιμοποιούνται στους πίνακες, ερμηνεύονται στη λεζάντα 
του κάθε πίνακα. Αν ο πίνακας περιέχει αυτούσια στοιχεία 
ή δεδομένα από άλλη δημοσιευμένη εργασία, πρέπει να 
αναγράφεται η πηγή αναφοράς ή να τοποθετείται βιβλι-
ογραφική παραπομπή. Είναι προτιμότερο οι πίνακες να 
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είναι γραμμένοι με μαύρους χαρακτήρες σε λευκό φόντο 
(αν ο συγγραφέας κρίνει απαραίτητο να τονίσει συγκεκρι-
μένα σημεία του πίνακα, είναι προτιμότερο να χρησιμο-
ποιήσει λίγους, ανοιχτούς και ευκρινείς τόνους του γκρι). 
Πρέπει να σημειωθεί ότι το αποτέλεσμα της εκτύπωσης 
δεν είναι πάντα όμοιο με αυτό της οθόνης του υπολογι-
στή. Τα σχήματα, τα διαγράμματα και οι εικόνες, πρέπει 
να υπάρχουν σε ηλεκτρονική μορφή σε ξεχωριστό αρχείο 
και για τον τίτλο καθώς και για την αρίθμηση τους, ισχύει 
ότι και για τους πίνακες. Έγχρωμες φωτογραφίες δημοσι-

εύονται μόνο εάν κριθούν ότι είναι απαραίτητες για την 
κατανόηση του κειμένου. Οι συγγραφείς πρέπει να γνωρί-
ζουν όμως ότι θα επιβαρυνθούν το κόστος της εκτύπωσης. 
Όλα τα κείμενα αποστέλλονται σε ηλεκτρονική μορφή 
στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail): ourail@
otenet.gr και πρέπει να συνοδεύονται από σημείωμα με το 
ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση, το τηλέφωνο και την ηλε-
κτρονική διεύθυνση (e-mail) επικοινωνίας του συγγρα-
φέα. Στην ιδία διεύθυνση μπορούν να απευθυνθούν για 
οποιαδήποτε διευκρίνιση αφορά όλα τα παραπάνω.


