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

“Publish or perish” 
WCE 2010 Chicago  

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 
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Λάθη συγγραφής και υποβολής  

•  Ποιο περιοδικό  
•  Ποιοι οι αναγνώστες  
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Λάθη και αποφυγή:  
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 



Εισαγωγή 

•  ΠΡΟΣΟΧΗ:  
•  Το τι ερευνά η µελέτη πρέπει να είναι ξεκάθαρο 

 Research Question: PICO 
 Population-Intervention-Comparator-Outcome 

•  Σύντοµη ≈ 200-300 λέξεις  
 Αδάµ και Εύα 

•  Σχετικές βιβλιογραφικές αναφορές 



•  Ο πυρήνας του άρθρου 

•  Χρειαζόταν διαφορετικός τύπος – σχεδιασµός 

µελέτης 

•  Το αρχικό πρωτόκολλο δεν τηρήθηκε (πρακτικές 

δυσκολίες) 

Υλικό και µέθοδος 
 



•  Περίοδος εισαγωγής –  
 παρακολούθησης ασθενών 

•  Τύπος µελέτης (αναδροµική, 
 προοπτική, συγκριτική, 
τυχαιοποιηµένη) 

•  Κριτήρια εισαγωγής / επιλογή  
 ασθενών 

•  Κριτήρια αποκλεισµού / Γιατί; 
•  Συµµόρφωση µε κανόνες ηθικής 

Υλικό και Μέθοδος 



•  Τεχνικές ή µέθοδοι ή θεραπείες 
  - λεπτοµερής περιγραφή  
    πρωτότυπων µεθόδων/τεχνικών 
  - αναφορά (citation) γνωστών  
    µεθόδων 
  - θεραπείες που συγκρίνονται  
  - Δόση, συχνότητα 
•  Follow up  

Υλικό και Μέθοδος 



Υλικό και µέθοδος 

•  Μικρό δείγµα 
•  Στατιστική ανάλυση: 
λανθασµένη ή 
ακατάλληλη 

•  Παράγραφος 
•  Ζητήστε βοήθεια 
Βιοστατιστικός 

 



Αποτελέσµατα: Λάθη και αποφυγή 

•  Κακή παρουσίαση 
•  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 

•  ΠΡΟΣΟΧΗ: Όχι επανάληψη 
των ίδιων πληροφοριών µε το 
κείµενο στους Πίνακες 

•  ΠΡΟΣΟΧΗ: Αριθµητικά λάθη 
(καχυποψία, προχειρότητα) 



Χαµηλή ποιότητα 
• Αριθµός ασθενών 
• Ακριβείς τιµές (SD) 

Tables & Figures 



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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Λάθη και αποφυγή: 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 



Λάθη και αποφυγή: Συµπεράσµατα 

•  Δεν 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 

•  Δεν 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) 



•  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 

Κακή χρήση γλώσσας 
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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) 



26 

•  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  



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 



Συµπεράσµατα 

 
•  Έγκυρο - πειστικό 

 Χωρίς λογικό χάσµα 
 Τεκµηριωµένη µετάβαση από 
την ερώτηση στο 
συµπέρασµα 

•  Καλογραµµένο 
 Τήρηση κανόνων 



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 


