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ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ
Γενικά στοιχεία - Σκοπός του περιοδικού
Το Δελτίον Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας είναι η επίσημη τριμηνιαία έκδοση της Ελληνικής Μικροβιολογικής
Εταιρείας, με σκοπό τη συνεχή εκπαίδευση των Βιοπαθολόγων, Κλινικών Μικροβιολόγων, αλλά και κάθε επιστήμονα
που ασχολείται με την εργαστηριακή και κλινική ιατρική.
Κύρια επιδίωξη είναι η δημοσίευση μελετών στην Ελληνική
ή την Αγγλική γλώσσα που αφορούν όλους τους τομείς της
Κλινικής Μικροβιολογίας (Βακτηριολογία, Παρασιτολογία, Μυκητολογία, Ιολογία), αλλά και τις λοιπές εξειδικεύσεις της
Ιατρικής Βιοπαθολογίας (Εργαστηριακή Αιματολογία-Αιμοδοσία,
Ιατρική Βιοχημεία και Ανοσολογία).
Πρόσβαση στο περιοδικό
Η πρόσβαση στο περιοδικό γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο,
σε όλα τα μέλη της Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρίας,
μέσω της ιστοσελίδας της Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρίας (www.hms.org.gr).
Διαδικασία υποβολής προς δημοσίευση
Τα άρθρα υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας στο www.hms.org.gr (Περιοδικό/Ηλεκτρονική Υποβολή Άρθρων). Χειρόγραφα που παραλαμβάνονται με το ταχυδρομείο, ανεξάρτητα της ύπαρξης ή όχι
ηλεκτρονικού αρχείου, δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν. Το υποβαλλόμενο άρθρο θα πρέπει να συνοδεύεται από επιστολήδήλωση του υπεύθυνου συγγραφέα που να βεβαιώνει ότι

όλοι οι συγγραφείς έχουν διαβάσει και συμφωνούν με την
υποβολή του χειρογράφου και ότι το άρθρο ή ένα σημαντικό
μέρος αυτού δεν έχει δημοσιευθεί ή υποβληθεί για δημοσίευση κάπου αλλού. Επίσης θα πρέπει να αναφέρεται κάθε
σύγκρουση συμφερόντων όλων των συγγραφέων. Κατά την
παραλαβή, το άρθρο ελέγχεται για την πληρότητα και στη
συνέχεια αποστέλλεται απαντητικό ηλεκτρονικό μήνυμα στον
υπεύθυνο για αλληλογραφία συγγραφέα.
Είδη άρθρων προς δημοσίευση
Δημοσιεύονται οι παρακάτω κατηγορίες άρθρων:
Ερευνητικές εργασίες: Περιέχουν αποτελέσματα εργαστηριακών, επιδημιολογικών ή κλινικών μελετών προοπτικού ή αναδρομικού χαρακτήρα που δημοσιεύονται για
πρώτη φορά. Η έκταση του κειμένου χωρίς τη βιβλιογραφία
δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 5.000 λέξεις.
Βραχείες δημοσιεύσεις: Έχουν την γενική δομή των
ερευνητικών εργασιών, όμως έχουν μικρότερο μέγεθος έως
1.800 λέξεις και έως 15 βιβλιογραφικές αναφορές. Αφορούν
μελέτες που δεν δικαιολογούν την έκταση μιας πλήρους
ερευνητικής εργασίας. Η Συντακτική Επιτροπή, μετά από
πρόταση των εκάστοτε κριτών, διατηρεί το δικαίωμα να συστήσει στους συγγραφείς να μετατρέψουν μια πλήρη ερευνητική εργασία σε βραχεία δημοσίευση, εφόσον, κατά την
κρίση τους, δεν δικαιολογείται η έκταση που έχει δοθεί. Οι
συγγραφείς μπορούν επίσης να υποβάλλουν εργασίες που
έχουν εξαρχής τη μορφή βραχειών δημοσιεύσεων.
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