ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 215, ΑΘΗΝΑ 115 25
ΤΗΛ. 210.67.77.590 FAX: 210.67.56.352
E-mail: kafkas@otenet.gr, Website: www.kafkas-publications.com

Iδιοκτήτης: Εκδόσεις Καυκάς
Εκδότης - Διευθυντής: Ηλίας Καυκάς, Ιατρός
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: . . . .  Νατάσσα Παπαθανασίου
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ: . . . . . . . . . . . . . . . Μαρία Μηττά, Έλενα Λαγανά
ΣΥΝΤΑΞΗ-ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΗΣ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Βάσω Χαλιώτη
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: . . . . . Νίκος Τζουρμέτης

Σ Υ Ν ΤΑ Κ Τ Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η
Πρόεδρος Συντακτικής Επιτροπής
Α. Αρχιμανδριτης†: Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Aθηνών,
Δ/ντής Β' Παν/μικής Παθολογικής Κλινικής, ΓΝΑ «Ιπποκράτειο»
Αντιπρόεδρος
Δ. TζOυρμακλιΩτηΣ: Γαστρεντερολόγος, Δ/ντής ΕΣΥ Γαστρεντερολο
γικού Tμήματος «Πολυκλινικής Aθηνών»
Μέλη
A. APMONHΣ: Γαστρεντερολόγος, Δρ Παν/μίου Aθηνών
Ι. Βλαχογιαννaκος: Επίκουρος Καθηγητής Γαστρεντερολογίας,
ΓΝΑ «Λαϊκό»
Ι. Γουλhς: Γαστρεντερολόγος, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ
Σ. Καραταπaνης: Παθολόγος-Ηπατολόγος, Δ/ντής Α' Παθολογικής
Κλινικής ΓΝ Ρόδου, Δρ. Παν/μίου Aθηνών
Σ. Μανωλακoπουλος: Eπίκουρος Καθηγητής Παθολογίας-Γαστρε
ντερολογίας
Γ. Παπαθεοδωρiδης: Eπίκουρος Καθηγητής Παθολογίας-Γαστρε
ντερολογίας, ΓΝΑ «Ιπποκράτειο»
Σ. Ποταμιaνος: Γαστρεντερολόγος, Eπίκουρος Καθηγητής Πανεπι
στημίου Θεσσαλίας
Μ. Ρουσομουστακaκη: Γαστρεντερολόγος, Επιμελήτρια Α', Γαστρ.
Κλινικής ΠΠΓΝ Ηρακλείου
Σ. Σγοyρος: Γαστρεντερολόγος, Επιμελητής Γαστρ. Κλινικής «ΝΝΑ»
Σ. Σουγιουλτζης: Eπίκουρος Καθηγητής, ΓΝΑ «Λαϊκό»
Γ. Στεφανιδης: Γαστρεντερολόγος, Διευθυντής Γαστρ. Κλινικής «ΝΝΑ»
Χ. Τριaντος: Γαστρεντερολόγος ΕΣΥ, Γαστρ. Τμήμα ΠΠΓΝ Πατρών
Ε. Τσιρωνη: Γαστρεντερολόγος ΕΣΥ, Γαστρεντ. Τμήμα Αντικαρκινικό Νοσο
κομείο «Μεταξά»

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ TOY INFO GASTROENTEROLOGY
To Info GASTROENTEROLOGY δέχεται για δημοσίευση:
•Aνασκοπήσεις γαστρεντερολογικών ή ιατρικών θεμάτων, στις οποίες
τονίζονται ιδιαίτερα οι σύγχρονες απόψεις.•Eπίκαιρα γαστρεντερολογικά
θέματα ή θέματα σχετιζόμενα με την ειδικότητα της Γαστρεντερολογίας.
•Eνδιαφέρουσες περιπτώσεις με πρακτικό ενδιαφέρον.•Aναφορά σε συνέδρια,
επιστημονικές εκδηλώσεις που έγιναν, με παρουσίαση των αποτελεσμάτων
των εργασιών τους και με ιδιαίτερη έμφαση στις σύγχρονες θεραπευτικές
προσεγγίσεις.•Kλινικοεργαστηριακά ή επιδημιολογικά θέματα.•Θέματα
συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στη Γαστρεντερολογία.•Σημαντικές ειδήσεις από
τη δραστηριότητα επιστημονικών ιατρικών εταιρειών.•Eιδικά άρθρα.•Παρουσίαση σύγχρονης τεχνολογίας στη γαστρεντερολογία. •Eνημέρωση για
τεχνικά θέματα που αφορούν τον τεχνικό εξοπλισμό του γαστρεντερολογικού
ιατρείου ή των ενδοσκοπικών μονάδων.•Πρακτικές κατευθύνσεις σε δύσκολα
γαστρεντερολογικά θέματα.•Eπιστολές προς τη Σύνταξη.•Aνασκόπηση του
διεθνούς Iατρικού Tύπου.•Γαστρεντερολογικές ή ιατρικές εκδηλώσεις και
δραστηριότητες.•Γαστρεντερολογία και Πληροφορική.•Γαστρεντερολογία
και Iστορία.•Bιβλιοπαρουσιάσεις, βιβλιοκρισίες.•Eρωτήσεις αυτοελέγχου
γαστρεντερολογικών γνώσεων. •Aφιερώματα σε συναδέλφους που απεβίωσαν.•Nέα ιατροφαρμακευτικά προϊόντα.•Aγγελίες με ιατρικό περιεχόμενο.•Προαναγγελίες επιστημονικών εκδηλώσεων.•Eπίσης, το INFO
GASTROENTEROLOGY δέχεται για δημοσίευση χειρόγραφα που είναι
σύντομες μεταφράσεις στα ελληνικά εργασιών που έχουν δημοσιευτεί σε
ξενόγλωσσα περιοδικά.
Oδηγίες για τη σύνταξη εργασιών στο INFO GASTROENTEROLOGY:

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
GASTRENTEROLOGY».
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.
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: Κείμενα δημοσιευμένα ή μη, καθώς και σχήματα, φωτογραφίες, διαφάνειες και CD που υποβάλλονται προς δημοσίευση, δεν
επιστρέφονται.
Παρακαλώ αποστείλετε το υλικό προς δημοσίευση στην παρακάτω
διεύθυνση: ΠPOΣ: INFO GASTROENTEROLOGY
Εκδόσεις Καυκάς, Μεσογείων 215, Αθήνα 115 25
Υπόψη: κ. Χαλιώτη, τηλ.: 210 6777590, fax: 210 6756352
e-mail: kafkas@otenet.gr
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