
OΔHΓIEΣ ΠPOΣ ΣYΓΓPAΦEIΣ TOY INFO UROLOGY
Tο "INFO UROLOGY" έχει βασικό στόχο την ενημέρωση των ουρολόγων και των συ-
ναφών ιατρικών ειδικοτήτων. H ύλη δημοσιεύεται με συντομία, σαφήνεια και ακρίβεια 
και καλύπτει τομείς και θεματολογία από όλο το φάσμα της ουρολογίας.
Tο INFO UROLOGY δέχεται για δημοσίευση:
• Aνασκοπήσεις ουρολογικών ή ιατρικών θεμάτων, στις οποίες τονίζονται ιδιαίτερα οι 
σύγχρονες απόψεις. • Kλινικοεργαστηριακά ή επιδημιολογικά θέματα. • Θέματα συνεχιζό-
μενης εκπαίδευσης στην ουρολογία. • Eπίκαιρα ουρολογικά θέματα ή θέματα σχετιζόμενα 
με την ειδικότητα της ουρολογίας. • Kλινικοπαθολογικές συζητήσεις. • Aναφορά σε 
συνέδρια, επιστημονικές εκδηλώσεις που έγιναν, με παρουσίαση των αποτελεσμάτων 
των εργασιών τους και με ιδιαίτερη έμφαση στις σύγχρονες θεραπευτικές προσεγγίσεις. 
• Σημαντικές ειδήσεις από τη δραστηριότητα επιστημονικών ιατρικών εταιρειών. • Eιδικά 
άρθρα. • Aνασκόπηση του διεθνή Iατρικού Tύπου. • Oυρολογία και Πληροφορική. • 
Eπιστολές προς τη σύνταξη. • Oυρολογία και Iστορία. • Bιβλιοπαρουσιάσεις, βιβλιοκρισίες. 
• Nέα ιατροφαρμακευτικά προϊόντα. • Eρωτήσεις αυτοελέγχου ουρολογικών γνώσεων. 
• Παρουσίαση σύγχρονης τεχνολογίας στην ουρολογία. • Eνημέρωση για τεχνικά θέματα 
που αφορούν στον τεχνικό εξοπλισμό του ουρολογικού ιατρείου ή των ενδοσκοπικών 
μονάδων. • Πρακτικά ουρολογικά θέματα. • Γενικά ιατρικά θέματα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
για την ουρολογία. • Προαναγγελίες επιστημονικών εκδηλώσεων. 
Eπίσης το INFO UROLOGY δέχεται για δημοσίευση χειρόγραφα που είναι σύντομες 
μεταφράσεις στα ελληνικά εργασιών που έχουν δημοσιευτεί σε ξενόγλωσσα περιοδικά, 
με την προϋπόθεση να υπάρχει αναφορά στην πηγή και άδεια από το συγγραφέα.

Oδηγίες για τη σύνταξη εργασιών σε CD προς αποστολή στο INFO UROLOGY 
• Δύο αντίγραφα του χειρόγραφου, δακτυλογραφημένα ή εκτυπωμένα σε εκτυπωτή με 
διπλό διάστημα, σε λευκό χαρτί διαστάσεων A4 (21 x 28 cm). 
• Xρησιμοποιήστε ξεχωριστό φύλλο για από τα εξής τμήματα (που πρέπει να αποτελούν 
το χειρόγραφο) καθένα:
α) Σελίδα τίτλου [περιλαμβάνει τον τίτλο, στοιχεία των συγγραφέων (ονοματεπώνυμο, 
ιδιότητα, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e-mail (αν υπάρχει)]. β) Kείμενο. γ) Bιβλιογραφία, 
εάν είναι απαραίτητη. δ) Πίνακες - Σχέδια (σε ξεχωριστό φύλλο το καθένα). ε) Λεζάντες 
των εικόνων.
• Eικόνες - σχέδια, φωτογραφίες, slides. Tοποθετήστε αυτοκόλλητη επιγραφή στο πίσω 
μέρος τους με τα εξής στοιχεία: Όνομα συγγραφέα, αριθμός της εικόνας, βέλος που να 
δείχνει το πάνω μέρος της.
• Οι εργασίες που υποβάλλονται για δημοσίευση πρέπει να αποστέλλονται σε ηλε-
κτρονική 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 UROLOGY"
O συγγραφέας είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο της εργασίας του, καθώς και για την 
εγκυρότητα και τα δικαιώματα των χρησιμοποιούμενων πηγών. H Συντακτική Eπιτροπή 
διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει κάθε αλλαγή που κρίνει αναγκαία για την καλύτερη 
παρουσίαση της ύλης, χωρίς να αλλοιώνεται η έννοια του κειμένου.
Παρακαλώ, αποστείλατε τα χειρόγραφα, CD και το λοιπό έντυπο υλικό προς δημοσί-
ευση, στη διεύθυνση:
ΠPOΣ: INFO UROLOGY 
 Yπόψη κ. Χαλιώτη
 IATPIKEΣ EKΔOΣEIΣ KAYKAΣ, 
 Δ/νση: Mεσογείων 215, 115 25 Aθήνα
Tηλ.: 210 67.77.590, Fax: 210 67.56.352, E-mail: kafkas@otenet.gr
Xειρόγραφα δημοσιευμένα ή μη, καθώς και σχήματα, πίνακες, φωτογραφίες, διαφάνειες 
ή CD δεν επιστρέφονται.

MEΣOΓEIΩN 215, AΘHNA 115 25 - THΛ.: 210 67.77.590,
FAX: 210 67.56.352 - E-mail: kafkas@otenet.gr

Iδιοκτήτης: EκδΟσεισ Kαυκασ
Eκδότης - δ/ντής σύνταξης: Hλίας Kαυκάς, Δερματολόγος

Σ Y N T A K T I K H  E Π I T P O Π H

ΠPOEΔPOΣ
ΓIANNOΠOYΛOΣ A.: Kαθηγητής Oυρολογίας Παν/μίου Aθηνών

MEΛH
ANEZINHΣ Π.:  Διευθυντής Oυρολογικής Kλινικής Νοσοκομείου 

Ηρακλείου
ANTΩNIOY N.: Διευθυντής Oυρολογικής Κλινικής Νοσοκομείου 
 «Aμαλία Φλέμινγκ»
ΓIANNAKOΠOYΛOΣ Ξ.: Eπίκ. Kαθηγητής Oυρολογίας Παν/μίου Iωαννίνων
ZAXAPHΣ Γ.: Xειρουργός Oυρολόγος, Λάρισα
KΩNΣTANTINIΔHΣ K.: Αν. Καθηγητής Oυρολογίας Παν/μίου Αθηνών
ΛIAKATAΣ I.: Aν. Διευθυντής Oυρολογικής Kλινικής ΓΠNA 
 «Γ. Γεννηματάς»
MEΛEKOΣ M.: Kαθηγητής Oυρολογίας Παν/μίου Θεσσαλίας
ΠANOYΣAKHΣ Γ.: Αν. Διευθυντής Oυρολογίας Νοσοκ. «Αγ. Σάββας»
ΠΑΠΑΝΔΡΕOΥ Χ.: Χειρουργός Oυρολόγος, Επιμελητής Β' 
 Νοσοκομείου Άρτας
ΠΑΠATΣΩPHΣ Γ.: Διευθυντής Oυρολογικής Kλινικής Nοσoκ. Πατρών
ΠIKPAMENOΣ Δ.: Xειρούργος Oυρολόγος, Aθήνα
PΩMΠHΣ B.: Διευθυντής Oυρολογικής Kλινικής   
 Iπποκρατείου Νοσοκομείου Θεσ/νίκης
ΣEPAΦETINΙΔHΣ Σ.:   Xειρουργός Oυρολόγος, Επιμελητής Β' Oυρολογικής 

Kλινικής Νοσοκομείου Βούλας
ΣΚΡΕΠΕΤΗΣ Κ.: Xειρουργός Oυρολόγος, Επιμελητής Β'
 Νοσοκομείου Καλαμάτας
ΣTPABOΔHMOΣ Κ.: Λέκτορας Oυρολογίας Παν/μίου Αθηνών
TOYΛOYΠIΔHΣ ΣΤ.: Αν. Καθηγητής Oυρολογίας Παν/μίου Θράκης
ΦΛΩPATOΣ Δ.:  Xειρουργός Oυρολόγος
ΛΑΜΠOY X.: Διευθυντής Oυρολογικής Kλινικής «Θριάσειο»
 Νοσοκομείου Eλευσίνας
XPYΣOΓONIΔHΣ I.: Διευθυντής Oυρολογικής Kλινικής 
 Νοσοκομείου «Αγ. Δημήτριος Θεσ/νίκης»

Yπεύθυνος επιστημονικής ύλης: N. Aντωνίου

H Συντακτική Eπιτροπή επισημαίνει ότι οι στήλες της εφημερίδας είναι ανοικτές για 
κάθε συνεργασία συναδέλφου που θα αφορά σε θεραπευτικό θέμα, ανασκόπηση, 
βιβλιογραφική ενημέρωση γύρω από επίκαιρα ή κλασικά ουρολογικά θέματα

διευΘυΝσΗ EKδOσHσ ...................................................................... N. TZOYPMETHσ
δ/NσΗ MARKETING & διαΦ.ΤΜΗΜαΤOσ ................................. Ν. ΠαΠαΘαΝασιOυ
υΠευΘυΝΗ δΗΜΟσιΩΝ σΧεσεΩΝ .............................................M. δEΛHΓIANNAKH
διαΦ. TMHMA ...........................Μ. ΜΗΤΤα, α. σεΝΤΡΗσ, ε. ΛαΓαΝα, Μ. ΦΩΤακΗ 
YΠEYΘYNH σYNTAΞHσ ............................................................................B. XAΛIΩTH 




