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OΔHΓIEΣ ΠPOΣ ΣYΓΓPAΦEIΣ TOY INFO UROLOGY
Tο "INFO UROLOGY" έχει βασικό στόχο την ενημέρωση των ουρολόγων και των συναφών 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 (σε αυτή την ενότητα δημοσιεύονται όχι περισσότερα από
δύο ονόματα για την επιμέλεια). • Kλινικοεργαστηριακά ή επιδημιολογικά θέματα. • Θέματα συνεχιζόμενης
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 χειρόγραφων σε H/Y προς αποστολή για το 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) Yπότιτλοι 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 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 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.
Σημείωση: Xειρόγραφα δημοσιευμένα ή μη, καθώς και σχήματα, πίνακες, φωτογραφίες, διαφάνειες ή
δισκέτες δεν επιστρέφονται.
Παρακαλώ, αποστείλατε τα χειρόγραφα, δισκέτες και το λοιπό έντυπο υλικό προς δημοσίευση, στη
διεύθυνση: ΠPOΣ: INFO UROLOGY Yπόψη κ. Maρία Γκελντή
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
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Η έννοια της ποιότητας ζωής και της Σχετιζόμενης με την
Υγεία Ποιότητας Ζωής

Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (WHO) ορίζει ως ποιότητα ζωής (ΠΖ) «την
υποκειμενική αίσθηση του καθενός για τη θέση του στη ζωή σε συνάφεια
με την κουλτούρα και το σύστημα αξιών στο οποίο ζει και σε σχέση με τους
στόχους, τις προσδοκίες, τα πρότυπα και τα ενδιαφέροντά του. Αποτελεί μία
κατάσταση με ευρεία διακύμανση, που επηρεάζεται με πολύπλοκο τρόπο από
τη φυσική υγεία, την ψυχολογική κατάσταση, τις προσωπικές πεποιθήσεις, τις
κοινωνικές σχέσεις και τις σχέσεις με προέχουσες μορφές του περιβάλλοντός
1
του» .
Για να διαχωριστεί η γενική τοποθέτηση από τα θέματα που αφορούν την
υγεία και να περιοριστεί το εύρος της έννοιας ΠΖ ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην επιστημονική έρευνα, γεννήθηκε ο όρος Σχετιζόμενη με την
Υγεία Ποιότητα Ζωής (ΣΥΠΖ, Health Related Quality of Life) η οποία αποτελεί
σημαντική παράμετρο στην εξέλιξη και τις θεραπευτικές παρεμβάσεις των
χρόνιων νοσημάτων. Με τη ΣΥΠΖ είναι δυνατή η εκτίμηση από τον ίδιο τον
ασθενή της επίδρασης που ασκεί μια νόσος και οι θεραπευτικές της παρεμ2
βάσεις στις διάφορες πλευρές της ζωής του .

Ερωτηματολόγια μέτρησης της ΣΥΠΖ
Γενικά Ερωτηματολόγια

Πολλά από αυτά τα ερωτηματολόγια σχεδιάστηκαν για κοινή χρήση στην
καθημερινή ιατρική πράξη π.χ. όπως το SF-36, το Quality of Well-Being scale
και το Sickness Impact Profile (SIP) και βασίζονται σε μία ευρεία και γενικευ3-5
μένη αντίληψη της ΠΖ .
Γενικά τα ερωτηματολόγια αυτού του τύπου μπορούν να χρησιμοποιηθούν
σε όλο τον πληθυσμό και διευκολύνουν τις συγκρίσεις μεταξύ ομάδων του
γενικού πληθυσμού, μεταξύ των πληθυσμών διαφόρων χωρών καθώς και
μεταξύ διαφόρων θεραπευτικών επιλογών. Αξιολογούν πολλαπλές πλευρές
του επιπέδου υγείας, ανεξάρτητα από το φύλο, την ηλικία, το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο ή τη νόσο των ατόμων. Αυτά τα εργαλεία αν και έχουν
υποστεί εκτεταμένο έλεγχο και βελτίωση ώστε να είναι έγκυρα, δε διαθέτουν
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