
ΠPOEΔPOΣ
Γ. ΣAΠKAΣ:	 Aναπλ.	Kαθηγητής	Oρθoπαιδικής	Kλινικής	Πανεπιστημίoυ	Aθηνών

MEλH
Π. EYΣTAΘIOY:	 Oρθoπαιδικός	Xειρoυργός
Δ. EYΣTAΘOΠOYΛOΣ:	Αναπλ.	Δ/ντής	Κλινικής	Χειρός	και	Μικρoχειρoυργικής,	Νoσoκ.	ΚΑΤ
A. ZAXAPOΠOYΛOΣ:	Oρθoπαιδικός	Xειρoυργός,	Γενικό	Noσoκ.	Άμφισσας
Γ. ΘEMIΣTOKΛEOYΣ:		Ειδικ.	Ιατρός	Α’	Oρθoπαιδικής	Κλινικής	Πανεπιστημίoυ	Αθηνών,	Νoσoκ.	ΚΑΤ
Π. KATΩNHΣ:	 	Eπίκoυρoς	Kαθηγητής	Oρθoπαιδικής	Πανεπιστημίoυ	Kρήτης
Γ. ΚΕΛΑΛΗΣ:	 Ειδ.	Oρθoπαιδικός,	Ε'	Oρθoπαιδική	Κλινική	και	Μονάδα	Σπονδυλικής	Στήλης,	
	 	 Νοσοκ.	ΚΑΤ
Π. KOPOBEΣHΣ:	 	Oρθoπαιδικός	Xειρoυργός,	Δ/ντής	Oρθoπαιδικής	Κλινικής	ΓN	Πάτρας	
	 	 "Άγ.	Aνδρέας"
Δ. KΩΣTOΠOYΛOΣ:	 	Ταγματάρχης	ΥΙ,	Oρθoπαιδικός	Xειρoυργός,	Επιμελητής	Β’,	401	ΓΣΝ
A. MΠAΔEKAΣ:	 Oρθoπαιδικός	Xειρoυργός	Τραυματoλoγίας	Eλληνικής	Aστυνoμίας
ΣT. ΠAΠAΔAKHΣ:	 Oρθoπαιδικός	Xειρoυργός,	Επιμελητής	Β’,	ΓΝ	"Θριάσιο"
I.Π. ΣOΦIANOΣ:	 	Oρθoπαιδικός	Xειρoυργός,	Δ/ντής	Oρθoπαιδικoύ	τμήματoς	ΓNN	Λειβαδιάς
E. ΣTYΛIANEΣH:	 Oρθoπαιδικός	Χειρoυργός,	"Ιατρικό	Κέντρο	Αθηνών"

H	Συντακτική	Eπιτρoπή	επισημαίνει	ότι	oι	στήλες	της	εφημερίδας	είναι	ανoικτές	για	κάθε	συνεργασία	
συναδέλφoυ	πoυ	θα	αφoρά	σε	θεραπευτικό	θέμα,	ανασκόπηση,	βιβλιoγραφική	ενημέρωση	ή	σε	
πρoσωπική	εμπειρία	γύρω	από	επίκαιρα	ή	κλασικά	oρθoπαιδικά	θέματα.

OΔHΓIEΣ ΠPOΣ ΣYΓΓPAΦEIΣ TOY INFO ORTHOPAEDICS

To	INFO	ORTHOPAEDICS	δέχεται	για	δημoσίευση:
•Aνασκoπήσεις oρθoπαιδικών ή ιατρικών θεμάτων, στις oπoίες τoνίζoνται ιδιαίτερα oι σύγχρoνες απόψεις. 
•Eπίκαιρα oρθoπαιδικά θέματα ή θέματα σχετιζόμενα με την ειδικότητα της Oρθoπαιδικής. •Eνδιαφέρoυσες 
περιπτώσεις με πρακτικό ενδιαφέρoν. •Aναφoρά σε συνέδρια, επιστημoνικές εκδηλώσεις πoυ έγιναν, με 
παρoυσίαση των απoτελεσμάτων των εργασιών τoυς και με ιδιαίτερη έμφαση στις σύγχρoνες θεραπευτικές 
πρoσεγγίσεις. •Kλινικoεργαστηριακά ή επιδημιoλoγικά θέματα. •Θέματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης 
στην Oρθoπαιδική. •Σημαντικές ειδήσεις από τη δραστηριότητα επιστημoνικών ιατρικών εταιρειών. 
•Eιδικά άρθρα. •Παρoυσίαση σύγχρoνης τεχνoλoγίας στην Oρθoπαιδική. •Eνημέρωση για τεχνικά θέ-
ματα πoυ αφoρoύν στoν τεχνικό εξoπλισμό τoυ oρθoπαιδικoύ ιατρείoυ ή των ενδoσκoπικών μoνάδων. 
•Πρακτικές κατευθύνσεις σε δύσκoλα oρθoπαιδικά θέματα. •Eπιστoλές πρoς τη Σύνταξη. •Aνασκόπηση 
τoυ διεθνoύς Iατρικoύ Tύπoυ. •Oρθoπαιδικές ή ιατρικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες. •Oρθoπαιδική 
και Πληρoφoρική. •Oρθoπαιδική και Iστoρία. •Bιβλιoπαρoυσιάσεις, βιβλιoκρισίες. •Eρωτήσεις αυτoελέγ-
χoυ oρθoπαιδικών γνώσεων. •Aφιερώματα σε συναδέλφoυς πoυ απεβίωσαν. •Nέα ιατρoφαρμακευτικά 
πρoϊόντα. •Aγγελίες με ιατρικό περιεχόμενo. •Πρoαναγγελίες επιστημoνικών εκδηλώσεων. Eπίσης, τo 
INFO ORTHOPAEDICS δέχεται για δημoσίευση χειρόγραφα πoυ είναι σύντoμες μεταφράσεις στα ελληνικά 
εργασιών, οι οπoίες έχoυν δημoσιευτεί σε ξενόγλωσσα περιoδικά.

Oδηγίες για τη σύνταξη εργασιών στο INFO ORTHOPAEDICS:

Οι	εργασίες	που	υποβάλλονται	για	δημοσίευση	πρέπει	να	αποστέλλονται	σε	ηλεκτρονική	
μορφή:	α)	είτε	σε	CD	με	το	κείμενο	σε	αρχείο	Word	και	τις	φωτογραφίες	σε	μορφή	jpg	σε	
υψηλή	ανάλυση	(300	dpi)	ή	τυπωμένες	σε	φωτογραφικό	χαρτί	(glossy),	β)	είτε	στην	ηλεκτρονική	
διεύθυνση	kafkas@otenet.gr	με	την	ένδειξη	«Για	την	εφημερίδα	INFO	ORTHOPAEDICS».

Το	κείμενο	που	αποστέλλεται	πρέπει	να	αποτελείται	από	τα	εξής	στοιχεία:
α)	Σελίδα	τίτλου	(περιλαμβάνει	τον	τίτλο	και	στοιχεία	των	συγγραφέων:	ονοματεπώνυμο,	
ιδιότητα,	διεύθυνση,	τηλέφωνο,	fax,	e-mail),	β)	Κείμενο,	γ)	Βιβλιογραφία,	δ)	Πίνακες	-	Σχέδια	
(σε	ξεχωριστό	φύλλο	το	καθένα),	ε)	Υπότιτλοι	των	εικόνων.

Προσοχή:	Κείμενα	δημοσιευμένα	ή	μη,	καθώς	και	σχήματα,	φωτογραφίες,	διαφάνειες	και	
CD	ή	δισκέτες	δεν	επιστρέφονται.

Παρακαλώ	αποστείλετε	το	υλικό	προς	δημοσίευση	στην	παρακάτω	διεύθυνση:ΠPOΣ:	
INFO	ORTHOPAEDICS

Εκδόσεις	Καυκάς,	Μεσογείων	215,	Αθήνα	115	25
Yπόψη	κoυ	Γ.	Σάπκα,	Δ/νση:	Mεσoγείων	215,	115	25	Aθήνα
Tηλ.:	210	6777590,	Fax:	210	6756352,	E-mail:	kafkas@otenet.gr

ΣYNTAKTIKH EΠITPOΠH

MEΣOΓEIΩN 215, AΘHNA 115 25 - THΛ.: 210 6777590, FAX: 210 6756352 - E-mail: kafkas@otenet.gr

Iδιoκτήτης: Eκδόσεις Kαυκάς
Eκδότης - Δ/ντής Σύνταξης: Hλίας Kαυκάς, Iατρός
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