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“Work; finish; publish” 
M. Faraday (1791-1867) 

“Publish or perish” 
WCE 2010 Chicago  

Δημοσίευση κλινικής μελέτης 

Δημοσίευση;;; Γιατί;;; 

Νέες παρατηρήσεις – έρευνα → προάγουν γνώση → βελτίωση 

αντιμετώπισης ασθενών 

 

Δημοσιεύσεις → εξέλιξη, φήμη κλινικής, χρηματοδότηση  

Συγγραφή → καθαρή σκέψη, πειθαρχία, αναλυτική ικανότητα, 

βιβλιογραφική ενημέρωση, διεγείρει τον εγκέφαλο, δίνει 

ευχαρίστηση 

 



Οδηγίες για τη 

δημοσίευση 

κλινικής 

μελέτης 

Γενικές 

• Σημαντική 
 ΕΒΜ 

• Πρωτότυπη 
 -- Απάντηση σε ερώτηση που 

έχει ήδη απαντηθεί 

 -- Κάτι που να δικαιολογεί 
την δημοσίευση 

 (πληθυσμός, αντιμετώπιση ή 
μέτρηση αποτελέσματος) 



Οδηγίες για τη δημοσίευση κλινικής μελέτης 

Γενικές 

• Έγκυρη - πειστική 

 Χωρίς λογικό χάσμα 

 Τεκμηριωμένη μετάβαση 

από την ερώτηση στο 

συμπέρασμα 

• Καλογραμμένη 

 Τήρηση κανόνων 



Λάθη συγγραφής και υποβολής  

• Ποιο περιοδικό  

• Ποιοι οι αναγνώστες  
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Γενικές οδηγίες:  

Πριν την έναρξη  

• Οδηγίες του περιοδικού 
προς συγγραφείς 

• Ένα πρόσφατο άρθρο 
για να δει κανείς το style 
του περιοδικού 

• Προσοχή στον αριθμό 
λέξεων: Το εννοούν! 

• Αριθμός πινάκων, 
εικόνων και αναφορών 



• Σημειώσεις: Εκφράσεις (ιδιαίτερα για όσους η 

Αγγλική δεν είναι η μητρική γλώσσα) 

• Σημειώσεις: Προτάσεις για κάθε τμήμα του 

άρθρου (Εισαγωγή, μέθοδος κλπ) από τα  

επιλεγμένα άρθρα που μπορεί να φανούν χρήσιμες 

• ΠΡΟΣΟΧΗ: Copy paste: Οι κριτές ξέρουν αλλά 

και βοηθούνται από το περιοδικό 

 

Γενικές οδηγίες: Πριν την έναρξη  



Τίτλος 

• Πρώτη εντύπωση  

• Ελκυστικός – ακριβής – σύντομος (όριο λέξεων)  

• Πληροφοριακός – περιγραφικός : Επικεφαλίδα 

όχι πρόταση που ανακοινώνει τα αποτελέσματα 

    (δογματικός) 



Εισαγωγή 

• Τι είναι γνωστό  

• Τι δεν είναι γνωστό (σημασία 
του προβλήματος) 

• Γιατί έγινε η μελέτη 

 (Σκεπτικό, υπόθεση, σκοπός) 



Εισαγωγή 

• ΠΡΟΣΟΧΗ:  

• Το τι ερευνά η μελέτη πρέπει να είναι ξεκάθαρο 

 Research Question: PICOT 

 Population-Intervention-Comparator-Outcome-Timeframe 

• Σύντομη ≈ 200-300 λέξεις  

 Αδάμ και Εύα 

• Σχετικές βιβλιογραφικές αναφορές 



• Ο πυρήνας του άρθρου 

• Το ευκολότερο μέρος του άρθρου 

• Πως σχεδιάστηκε η μελέτη,  

 πως πραγματοποιήθηκε,  

 πως αναλύθηκαν τα στοιχεία 

• Πρέπει να επιτρέπει την αναπαραγωγή 

Υλικό και μέθοδος: Τι κάναμε 
 



Αποτελέσματα: Τι βρήκαμε 

• Σειρά 

 - Πληθυσμός / υποομάδες 

 - Αποσύρσεις 

 - Περιγραφή αποτελεσμάτων 

• Όλα τα βασικά 
αποτελέσματα στο κείμενο 
(ΟΧΙ: the survival is shown in 
table 4b.)  

 (ΟΧΙ ψάξιμο σε Πίνακες και 
Γραφικά) 

• Παρουσιάστε τιμές (μέση-
μεσαία), σταθερές 
αποκλίσεις , ποσοστά, 
τιμές p, διαστήματα 
αξιοπιστίας 
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Αποτελέσματα 

• Πίνακες / Παραστάσεις: Λεπτομερή 
αποτελέσματα 

• Να διαβάζονται εύκολα 

• Λεζάντες: πολύ σημαντικές 

• Ποσοστά → bars-pies 

• Τάσεις → lines  

• ΠΡΟΣΟΧΗ: Όχι επανάληψη των 
ίδιων πληροφοριών με το κείμενο 

• ΠΡΟΣΟΧΗ: Αριθμητικά λάθη  

 (καχυποψία, προχειρότητα) 



Χαμηλή ποιότητα 

•Αριθμός ασθενών 

•Ακριβείς τιμές (SD) 

Tables & Figures 



• Σύντομη (1/3 του συνολικού κειμένου) 

• Ερμηνεία όχι επανάληψη 

• Αναλύστε τα αποτελέσματα σας σε σχέση με την 

αρχική ερώτηση/σκοπό της μελέτης 

• Δείξτε τη βιολογική/κλινική σημασία 

• Πως ταιριάζει ή όχι σε σχέση με το τι ξέραμε ως 

τώρα 

• Γιατί διαφέρει από άλλες μελέτες 

 

Συζήτηση 

The discussion is perhaps the least important part of the paper, but 

often the hardest to write 
Davidson  AJ, Carlin JB, Pediatric Anesthesia 2008 



    Συζήτηση 

• Γενίκευση αποτελεσμάτων 

– Δείγμα αντιπροσωπευτικού πληθυσμού; 

– Αναπαραγωγή (ένα κέντρο, πολυκεντρική μελέτη);  

• Βαθμός τεκμηρίωσης 

– Είδος μελέτης 

– Εϊναι πειστικά τα ευρήματα; 

 



Συζήτηση 

Φερθείτε έξυπνα: 

 

• Κάντε κριτική στην ίδια τη μελέτη σας 

 

• Αναγνωρίστε τους περιορισμούς της και 

εξηγείστε γιατί παρουσιάζονται! 

 

• Αναγνωρίστε τις προοπτικές που 

ανοίγονται και προτείνετε νέες μελέτες 

βασιζόμενοι στα ευρήματα σας 



Συζήτηση 
Συνήθη λάθη 

• Πολύ μεγάλη  

Αποφύγετε τον πειρασμό 

Συζητήστε μόνο ότι είναι σχετικό  

• Εμφάνιση νέων αποτελεσμάτων 

• Επανάληψη αποτελεσμάτων 

• Μην προχωράτε σε θεωρίες 
βασιζόμενοι σε μικρό δείγμα 

• Μη στατιστικώς σημαντική 
διαφορά δεν σημαίνει ισότητα! 

• Στατιστική σημασία δεν σημαίνει 
κλινική σημασία 
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Συμπεράσματα 

• Δικαιολογούνται από τα στοιχεία; 

• Ποτέ να μη γράφονται πριν την ανάλυση των 

στοιχείων με βάση προσωπικές αντιλήψεις  

• Ο κριτής/αναγνώστης θα κατέληγε στα ίδια 

συμπεράσματα? 

• ‘Further studies are required’! (γιατί όχι πριν την 

υποβολή;) 

 



Βιβλιογραφικές αναφορές 

• Αναφέρονται όλα τα σημαντικά άρθρα; 

 Κριτές - Απόρριψη  

• Πρόσφατες vs Παλιές 

 Μόνο αν είναι εξαιρετικά σημαντικές  

• Είναι σωστές οι αναφορές; Περιοδικό, αριθμός 

 style (SOS: αλλάξτε) 

• Περιοδικό (IF) 



Περίληψη 

• Σημαντική 

• Πολλοί 

διαβάζουν μόνο 

την περίληψη 

(αναγνώστες – 

έρευνα)  

• Η περίληψη 

πρέπει να μην 

οδηγεί σε 

παρανόηση των 

αποτελεσμάτων 

• Έτοιμες 

προτάσεις από 

το κείμενο 



• Ακρίβεια, σαφήνεια, συντομία 

‘‘Proper words in proper places make the true definition of 

style.’’ Jonathan Swift 

• Δώστε το σε συνάδελφο 

“Δεν καταλαβαίνω τις θελεις να πεις” vs “Ορθογραφία” 

• Ξαναγράψτε το άρθρο 
‘‘Good writing is rewriting.’’ Truman Capote 

 

Χρήση γλώσσας 



Χρήση γλώσσας 

Διαδικτυακή βοήθεια για γράψιμο στα Αγγλικά  

http://www.sportsci.org/jour/9901/wghstyle. 

html, http://www.utoronto.ca/writing/advise.html, 

http://www.wisc.edu/writing/Handbook/Common Errors.html) 

Οι κριτές περιμένουν  
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• Να αναμένετε και να επιθυμείτε τα σχόλια 

• Μελετήστε πολύ προσεκτικά τι έγραψαν οι κριτές 

• Απαντήστε σε κάθε σχόλιο ένα προς ένα με ευγένεια 

• Θυμηθείτε να κάνετε τις αλλαγές και στο κείμενο 

• Δε χρειάζεται να κάνετε όλες τις αλλαγές που 

προτείνονται αν δεν συμφωνείτε: Επιχειρηματολογήστε   

Απαντώντας στα σχόλια των κριτών 
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Απόρριψη 

“Το χειρόγραφό σας είναι καλό και πρωτότυπο. 

Αλλά το μέρος που είναι καλό, δεν είναι 

πρωτότυπο και το μέρος που είναι πρωτότυπο, 

δεν είναι καθόλου καλό.”  

Samuel Johnson (1709-1784) 

http://www.gnomikologikon.gr/authquotes.php?auth=672
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• Οι κριτές δεν έχουν κάτι προσωπικό με τους συγγραφείς 

• Μη θυμώνετε με αντικρουόμενα σχόλια 

• Όλοι έχουμε γνωρίσει την απόρριψη 

• Διορθώστε το άρθρο (αν γίνεται) και υποβάλλετε το σε άλλο 
περιοδικό  

Απόρριψη 

‘Honest criticism is hard to take, particularly from a relative, 

a friend, an acquaintance, or a stranger’ Franklin Jones  
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Απόρριψη 

Neill US JCI 2007 
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• Δεν πραγματεύονταν ένα σημαντικό θέμα 

• Έλλειψη πρωτοτυπίας 

• Χρειαζόταν διαφορετικός τύπος – σχεδιασμός 
μελέτης 

• Το αρχικό πρωτόκολλο δεν τηρήθηκε 
(πρακτικές δυσκολίες) 

Γιατί απορρίπτονται τα άρθρα: 

Συνήθως διότι... 
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• Μικρό δείγμα 

• Στατιστική ανάλυση: λανθασμένη ή 

ακατάλληλη 

• Αδικαιολόγητα συμπεράσματα 

• Σύγκρουση συμφέροντος 

• Άσχημα γραμμένο 

Γιατί απορρίπτονται τα άρθρα: 

Συνήθως διότι... 



Byrne DW, Science Editor 2000 



European Urology: Acceptance – rejection rates (original articles) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Straight 

Reject 

40% 52% 53% 48% 49% 47% 

Reject After 

Peer Review 

47% 36% 37% 43% 42% 40% 

Accept After 

Peer Review 

13% 12% 10% 9% 9% 13% 

Γιατί απορρίπτονται τα άρθρα 

• Οι κριτές κάνουν λάθη   

• Μεγάλος συναγωνισμός   

• Χρόνος 



Μήνυμα 

Το γράψιμο ενός άρθρου μπορεί να διδαχθεί 

και να καλλιεργηθεί: Γράψτε και διαβάστε 

Richard Bach, 1936- , Αμερικανός συγγραφέας  

•Ένας επαγγελματίας συγγραφέας είναι ένας ερασιτέχνης που 

δεν τα παράτησε  
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Dear author 

 

 Thank you for submitting your  

article to our journal 
 

To save time, 

 we are enclosing  

TWO rejection forms…  

…One for this article  

and one for the NEXT article 

you send us  

Ευχαριστώ πολύ 


