ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ
Για την αποδελτίωση του περιοδικού «ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ» στη
βάση δεδομένων ΙΑΤΡΟΤΕΚ, οι συγγραφείς πρέπει να τηρούν
τις παρακάτω οδηγίες:
Η «ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ» είναι το επίσημο επιστημονικό περιοδικό,
που εκδίδεται από τον Εθνικό Σύνδεσμο Νοσηλευτών Ελλάδας
(Ε.Σ.Ν.Ε.). Εκδίδεται τέσσερεις φορές τον χρόνο και έχει ως σκοπό την προαγωγή της Νοσηλευτικής εκπαίδευσης, έρευνας και
τεκμηριωμένης πρακτικής στην Ελλάδα και Διεθνώς.

AUTHOR GUIDELINES IN BRIEF

Είδη Άρθρων

Manuscript Types Accepted

1. Άρθρα σύνταξης
Σύντομα άρθρα που αναφέρονται σε επίκαιρα θέματα ιδιαίτερης σημασίας. Γράφονται από μέλη της Συντακτικής Επιτροπής
ή μετά από πρόσκληση.
2. Ανασκοπήσεις/Μετα-αναλύσεις
Ενημερωτικά άρθρα που αφορούν σε κριτική ανάλυση νοσηλευτικών θεμάτων ή θεμάτων συγγενών προς το Νοσηλευτικό
επάγγελμα. Οι Ανασκοπήσεις γράφονται από έναν ή από δύο
συγγραφείς. Σε περίπτωση Συστηματικής Ανασκόπησης τα ονόματα των συγγραφέων μπορούν να είναι μέχρι και 3 (τρία), ενώ
για τη Μετα-ανάλυση μπορεί να είναι μέχρι 8 (οκτώ). Η έκταση
του κειμένου δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 5000 λέξεις.
3. Ερευνητικές εργασίες
Πρωτότυπες προοπτικές ή αναδρομικές εργασίες που βασίζονται σε ερευνητικό πρωτόκολλο και δεν έχουν δημοσιευτεί
με την ίδια μορφή σε άλλο περιοδικό ή βιβλίο. Η έκταση του
κειμένου δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 5000 λέξεις και αριθμός
συγγραφέων μπορεί να είναι μέχρι και 8 (οκτώ).
4. Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις
Άρθρα, στα οποία περιγράφεται μία νέα ή σπάνια μέθοδος
αντιμετώπισης νοσηλευτικού ή άλλου προβλήματος υγείας. Η
έκταση του κειμένου δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 1.500 λέξεις.
5. Γενικά Ειδικά Άρθρα
Τα άρθρα αυτά σχετίζονται με τις Επιστήμες Υγείας και μπορεί
να περιλαμβάνουν σύγχρονα ειδικά θέματα που αφορούν στη
Νοσηλευτική Επιστήμη ειδικότερα.
6. Επιστολές προς τη σύνταξη
Σύντομες επιστολές που περιλαμβάνουν σχόλια και κρίσεις
πάνω σε ήδη δημοσιευμένες εργασίες, παρατηρήσεις σε επίκαιρα κλινικά θέματα, πρόδρομα ερευνητικά αποτελέσματα, κ.λπ.
Δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 400 λέξεις.
7. Βραχείες Δημοσιεύσεις
Σύντομα άρθρα πρώιμων ερευνητικών αποτελεσμάτων, που
δεν υπερβαίνουν τις 1500 λέξεις.
8. Άρθρα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης
Περιγράφονται και αναλύονται νοσηλευτικά θέματα που
παρουσιάζονται με βάση σύγχρονα τεκμηριωμένα ερευνητικά
δεδομένα (evidence based practice).
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According to the Greek Medical Database IATROTEK’s instructions, the authors of the «HELLENIC JOURNAL OF NURSING»
must keep to the following guidelines:«HELLENIC JOURNAL OF
NURSING» is the official peer review journal of the Hellenic Nurses’ Association (H.N.A.). Itis published quarterly, and its scope is
to contribute to continuing Nursing education, to encourage
nursing research and to promote evidence-based practice in
Greece and Internationally.

1. Editorial
Short articles covering topics of particular importance,
written by members of the Editorial Board and by invited
authors.
2. Literature Review/Meta-analysis
Studies Informative articles concerning the critical analysis
of Nursing issues or relative with the Nursing profession issues. Descriptive Reviews should be written either by one or
two authors. In Systematic Reviews authors could be up to
3 and in Meta-analyses up to 8. Τhe text should not exceed
5000 words.
3. Empirical Research Studies
Original papers based on research protocol, presenting new
and significant findings, that they have not been published or
submitted for publication elsewhere (book o journal). Τhe text
should not exceed 5000 words, whereas authors could be up
to 8.
4. Case Studies
Papers presenting a new or non-frequent method for the improvement of the everyday healthcare practice. Τhe text should
not exceed 1500 words.
5. General Special Articles
These articles are associated with the Health Sciences and
may reflect any latest aspects related to a special issue of special
nursing interest.
6. Letters to the Editor
Brief letters which include comments on articles published,
clinical observations, preliminary research results, etc. They
should not exceed 400 words.
7. Short Communications
Short reports on original research which is in progress that
they do not exceed 1500 words.
8. Continuous Professional Development Articles
Description and analysis of nursing issues according to Evidence Based Nursing Practice/Best Practice.
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