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Bιολογική Ψυχιατρική & Νευρολογία

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗe-

Η ιστοσελίδα www.ajp.psychiatryonline.org 
αποτελεί τον επίσημο διαδικτυακό τόπο 

του Αμερικανικού Περιοδικού της Ψυχιατρικής 
(The American Journal of Psychiatry). 

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα το περιοδικό αυτό 
είναι αφιερωμένο στην ενημέρωση των ειδικών 
στο πεδίο της ψυχιατρικής, με τη δημοσίευση των 
πιο πρόσφατων εξελίξεων στους τομείς της διά-
γνωσης και της θεραπείας της ψυχικής ασθένειας. 
Τα ευρήματα που παρουσιάζονται στο περιοδικό 
εξερευνούν όλο το φάσμα των θεμάτων που έ-
χουν σχέση με την ψυχική υγεία. Τα άρθρα περι-
λαμβάνουν νέες εξελίξεις στη διάγνωση, τη θε-
ραπεία, τη νευροεπιστήμη, και μελέτες πληθυ-
σμού με νέα δεδομένα.

Στην ιστοσελίδα του περιοδικού υπάρχει η προε-
πισκόπηση του τεύχους που κυκλοφορεί, τα περι-
εχόμενά του και τα άρθρα που δημοσιεύονται. 

Γίνεται αναφορά σε κάποια άρθρα του τεύχους 
που θεωρούνται πιο σημαντικά και κεντρίζουν το 
ενδιαφέρον του αναγνώστη. Επίσης, περιέχονται 
και τα περασμένα τεύχη του περιοδικού και τα άρ-
θρα που έχουν δημοσιευθεί σε αυτά. Τα περιεχό-
μενα είναι χωρισμένα είτε κατά θέματα είτε κατά 
τομείς, ανάλογα με το τι θα επιλέξει κάποιος, ενώ 
υπάρχει και ξεχωριστή υποπαράγραφος για τα πιο 
δημοφιλή άρθρα που έχουν δημοσιευθεί. 

Κάποια καινοτόμα χαρακτηριστικά που προσφέ-
ρει η ιστοσελίδα του περιοδικού είναι:

• Μια προεπισκόπηση του τεύχους που πρόκει-
ται να κυκλοφορήσει εκ των προτέρων. Ως μέρος 
της δέσμευσης του περιοδικού για την ταχύτερη 
δημοσίευση των τελευταίων ερευνών στον τομέα 

της ψυχιατρικής, όλα τα άρθρα που σχετίζονται με 
την έρευνα εμφανίζονται στην ιστοσελίδα πριν από 
την τύπωση του περιοδικού. Τα άρθρα αυτά ανα-
νεώνονται στις 1 και 15 κάθε μήνα.

• Θεραπευτικές μέθοδοι σε κλινικές περιπτώ-
σεις. Ειδικοί παρέχουν μια υποθετική περίπτωση 
ασθενούς με ένα σχετικά κοινό πρόβλημα που 
αφορά την ψυχική υγεία, το αναλύουν και ακο-
λούθως παρέχουν συστάσεις σχετικά με την εκτί-
μηση και τη θεραπευτική αντιμετώπιση μιας τέ-
τοιας κατάστασης. 

• Κάθε περιοδικό που είναι δημοσιευμένο στην 
ιστοσελίδα περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα σε μορφή 
mp3 διάρκειας 30 λεπτών, το οποίο μπορεί κάποιος 
να το κατεβάσει αν επιθυμεί και το οποίο περιέχει 
επιλεγμένα άρθρα ή περιλήψεις άρθρων. 

• Το περιοδικό προσφέρει, επίσης, συνεχιζόμε-
νη ιατρική εκπαίδευση για τους ιατρούς. Τρία σύ-
ντομα τεστ δημιουργούνται για τρία από τα πιο 
δημοφιλή και σημαντικά άρθρα κάθε τεύχους. 
Με την ανάγνωση των άρθρων και την ολοκλή-
ρωση των online test, μπορεί ο αναγνώστης να 
ελέγξει τις γνώσεις του και να κερδίσει ένα βαθ-
μό για κάθε άρθρο, μαζεύοντας συνολικά μέχρι 
τρεις βαθμούς σε κάθε τεύχος. 

Τέλος, στην ιστοσελίδα του περιοδικού υπάρ-
χουν πληροφορίες για τους συντάκτες και τους 
συγγραφείς του περιοδικού, για το πώς μπορεί 
κάποιος να γίνει μέλος και να λαμβάνει το περι-
οδικό αν επιθυμεί, ενώ υπάρχει ξεχωριστός σύν-
δεσμος που παραπέμπει στα υπόλοιπα περιοδι-
κά ή βιβλία που εκδίδει ο συγκεκριμένος οίκος 
σχετικά με την ψυχιατρική. 

Η ιστοσελίδα που παρουσιάζουμε ανήκει 
στο περιοδικό Μοριακή Ψυχιατρική 

(Molecular Psychiatry). 
Το περιοδικό δημοσιεύει σοβαρό, υψηλής ε-

πίπτωσης επιστημονικό έργο, που διασαφηνί-
ζει θέματα-κλειδιά πάνω στον τομέα της ψυχι-
ατρικής. 

Δίνεται έμφαση στη συγκέντρωση σε ένα πε-
ριοδικό των καλύτερων προκλινικών και κλι-
νικών ερευνών, συμπεριλαμβανομένων και ε-
ρευνών σχετικά με την κυτταρική, τη μοριακή, 
την επιδημιολογική, την κλινική, τη μεταγραφι-
κή και την απεικονιστική ψυχοφαρμακολογία, 
όπως επίσης και τα αποτελέσματα στο επίπε-
δο της θεραπείας. Παραθέτονται πρωτοπορια-
κά άρθρα που αφορούν θέματα αιχμής πάνω 
στα πεδία της ψυχιατρικής, της ψυχολογίας, των 
νευροεπιστημών, της βιοχημείας και της μορι-
ακής βιολογίας. 

Στην αρχική σελίδα υπάρχει το τεύχος του πε-
ριοδικού που κυκλοφορεί και τα περιεχόμενά 
του, ενώ προτείνονται για ανάγνωση μερικά από 
τα πιο σημαντικά άρθρα του τεύχους. 

Υπάρχει, ακόμη, αρχείο με τα περασμένα τεύ-
χη του περιοδικού και τα περιεχόμενά τους. 
Επίσης, ξεχωριστή υποπαράγραφος αναφέρει 
τα νέα στο χώρο της μοριακής ψυχιατρικής με 

σύντομους τίτλους, ενώ προτείνεται και η συμ-
μετοχή στο blog της μοριακής ψυχιατρικής για 
την πιο γρήγορη ενημέρωση σχετικά με τις τε-
λευταίες επιστημονικές εξελίξεις. 

Ακόμη, ανακοινώνονται online οι τελευταίες 
έρευνες και μελέτες, πριν τη δημοσίευσή τους 
στο επόμενο τεύχος του περιοδικού, οι οποίες 
είναι ταξινομημένες ανάλογα με την ημερομη-
νία δημοσίευσης αλλά και ανάλογα με το είδος 
της έρευνας για πιο εύκολη πρόσβαση. 

Μια νέα δυνατότητα που προσφέρει το πε-
ριοδικό είναι η δυνατότητα δημοσίευσης άρ-
θρων σε όποιον το επιθυμεί, με την προσφο-
ρά άμεσης ανοιχτής πρόσβασης με την έκδοση 
του άρθρου. Τα άρθρα που θα δημοσιευθούν 
με ελεύθερη πρόσβαση θα κατατεθούν επίσης 
στην κεντρική σελίδα του Pubmed κατά τη χρο-
νική στιγμή της δημοσίευσης.

Τέλος, υπάρχουν σύνδεσμοι που παραπέ-
μπουν σε άλλα περιοδικά του ομίλου που εί-
ναι σχετικά με το συγκεκριμένο περιοδικό και 
θα μπορούσαν να αποτελέσουν πηγή άντλη-
σης επιπλέον πληροφοριών για τους επισκέ-
πτες της σελίδας, ενώ στη συνέχεια αναφέρο-
νται και όλα τα υπόλοιπα περιοδικά που εκδί-
δει ο όμιλος ταξινομημένα ανάλογα με τις θε-
ματικές ενότητες.
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