
H “APTHPIAKH YΠEPTAΣH” είναι το επίσημο επιστημο-

νικό περιοδικό της «Eλληνικής Eταιρείας Υπέρτασης»

με σκοπό τη συνεχή και υπεύθυνη ενημέρωση των

Eλλήνων γιατρών σε θέματα που αφορούν την αρτη-

ριακή υπέρταση και τις σχετιζόμενες με αυτή καταστά-

σεις. Δέχεται για δημοσίευση άρθρα ανασκόπησης της

βιβλιογραφίας, πρωτότυπες εργασίες, παρουσιάσεις

κλινικών περιπτώσεων, επιστολές προς τον εκδότη,

επιστολές από την συντακτική επιτροπή, καθώς και άρ-

θρα ειδικού σκοπού (επίκαιρα κείμενα, κ.α.).

Τυποι�αρθρων

Aνασκοπήσεις:�έκταση έως 8.000 λέξεις συμπε-

ριλαμβανομένων των βιβλιογραφικών αναφορών και

5 πινάκων ή εικόνων. Δομή: αρχική σελίδα (τίτλος,

συγγραφείς, προέλευση [κλινική, ιατρείο], στοιχεία

επικοινωνίας [διεύθυνση, τηλ., φαξ, email], έως 5 λέ-

ξεις κλειδιά), μη-δομημένη περίληψη (150-250 λέξεις

και στα Αγγλικά), κυρίως κείμενο, βιβλιογραφία, πίνα-

κες/εικόνες.

πρωτότυπες�εργασίες�επιδημιολογίας, βασικής

και κλινικής έρευνας: έκταση έως 5.000 λέξεις συμπε-

ριλαμβανομένων έως 30 βιβλιογραφικών αναφορών).

Δομή: αρχική σελίδα (τίτλος, συγγραφείς, προέλευση

[κλινική, ιατρείο], στοιχεία επικοινωνίας [διεύθυνση,

τηλ., φαξ, email], έως 5 λέξεις κλειδιά), μη-δομημένη

περίληψη (150-250 λέξεις και στα Αγγλικά), κυρίως

κείμενο (εισαγωγή, μεθοδολογία, αποτελέσματα, συζή-

τηση), βιβλιογραφία, πίνακες/εικόνες.

Ενδιαφέρουσες�περιπτώσεις: έκταση έως 3.000

λέξεις συμπεριλαμβανομένων έως 10 βιβλιογραφικών

αναφορών. Δομή: αρχική σελίδα (τίτλος, συγγραφείς,

προέλευση [κλινική, ιατρείο], στοιχεία επικοινωνίας [δι-

εύθυνση, τηλ., φαξ, email], έως 5 λέξεις κλειδιά), μη-

δομημένη περίληψη (έως 150 λέξεις και στα Αγγλικά),

εισαγωγή, περιγραφή της περίπτωσης, συζήτηση.

Γράμματα�προς�τον�εκδότη�(σχόλια, κριτική ή

απαντήσεις σε ήδη δημοσιευμένα άρθρα του περιοδι-

κού): έκταση έως 500 λέξεις συμπεριλαμβανομένων

έως 5 βιβλιογραφικών αναφορών.

Άρθρα�ειδικού�σκοπού:�μετά από πρόσκληση ή

επικοινωνία με την συντακτική ομάδα (επίκαιρα κεί-

μενα, παρουσιάσεις ειδικών θεματικών ενοτήτων, κ.α.).

BιβλιοΓραφικΕς παραπομπΕς

Aκολουθείται το σύστημα Vancouver. Aν οι συγγρα-

φείς είναι μέχρι 6 αναγράφονται όλοι. Αν είναι περισ-

σότεροι αναγράφονται 3 και ακολουθεί «et al.» ή «και

συν.».
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ΔιαΔικαςια�υποβολης

Εργασίες που υποβάλλονται για κρίση προς δημοσί-

ευση στο περιοδικό «Aρτηριακή Yπέρταση» αποστέλ-

λονται προς την γραμματεία του περιοδικού ηλε -

κτρονικά στο e-mail: hypertasi.thess@gmail.com

(Oλυμπία Καρρά, τηλ. & φαξ: 2310 225508).

Με κάθε άρθρο υποβάλλεται επιστολή που δηλώ-

νει ότι περιεχόμενο του άρθρου δεν έχει δημοσιευθεί

σε άλλο περιοδικό ή δεν βρίσκονται υπό κρίση για δη-

μοσίευση και ότι όλοι οι συγγραφείς πληρούν τα διε-

θνή κριτήρια συμμετοχής στην συγγραφική ομάδα και

συμφωνούν στη δημοσίευση του άρθρου στο περιο-

δικό «Aρτηριακή Yπέρταση».
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