ΕΠΑΘΛΟ
"ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ"
Στη μνήμη του Σωτήρη Παπασταμάτη η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών έχει καθιερώσει ετήσιο
διαγωνισμό για τη βράβευση πρωτότυπων βιοϊατρικών ερευνητικών μελετών.
Όροι Διαγωνισμού
1.

Οι μελέτες πρέπει να έχουν γίνει στην Ελλάδα και να αναφέρονται σε
πρωτότυπα βιοϊατρικά θέματα βασικής, εφαρμοσμένης ή άλλης φύσης
έρευνας και να μην έχουν δημοσιευθεί ολικώς ή μερικώς.

2.

Ο συγγραφέας (ή επί περισσοτέρων συγγραφέων, ο πρώτος κατά σειρά)
πρέπει να είναι Έλληνας και να έχει ηλικία όχι μεγαλύτερη των 40
ετών.

3.

Οι μελέτες πρέπει να υποβληθούν σε 5 αντίτυπα, η συνολική δε έκταση,
μαζί με τις περιλήψεις (ελληνική και αγγλική), τις εικόνες και τη βιβλιογραφία, δεν
πρέπει
να
είναι
μεγαλύτερη
από
20
δακτυλογραφημένες
σελίδες (δακτυλογράφηση στη μία όψη του φύλλου, περίπου 30 στίχοι
σε κάθε σελίδα). Για τη σύνταξη του κειμένου, της βιβλιογραφίας κ.λπ.,
πρέπει να τηρηθούν οι "Οδηγίες για τους συγγραφείς", του περιοδικού
Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής. Οι συγγραφείς, εκτός από την εργασία, θα
διατυπώσουν σε ιδιαίτερο κείμενο, μικρότερο από 50 λέξεις, που θα τιτλοφορείται
"Συμβολή
της
εργασίας",
το
συγκεκριμένο
στοιχείο
προόδου
που
προκύπτει από την έρευνά τους. Προκειμένου για εργασίες που αφορούν
σε βιοϊατρική έρευνα στον άνθρωπο, θα απαιτηθεί δήλωση του κύριου
ερευνητή οτι η έρευνα έγινε μετά από ενημέρωση και συγκατάθεση των
ατόμων, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν κατά τη μελέτη. Η δήλωση αυτή
αναγράφεται στο τέλος του κεφαλαίου "Υλικό-Μέθοδοι".

4.

Για το αδιάβλητο της κρίσης, οι μελέτες που θα υποβληθούν δεν πρέπει
να αναφέρουν το όνομα του συγγραφέα (ούτε από το κείμενο να είναι
δυνατή η αναγνώριση της ταυτότητας των συγγραφέων ή της προέλευσης
της εργασίας), αλλά μόνο μια επιγραφή (π.χ. ρητό). Μέσα σε ιδιαίτερο
φάκελο αδιαφανή και καλά σφραγισμένο, στο εξωτερικό του οποίου θα
αναγράφεται η ίδια επιγραφή, θα υπάρχει σημείωμα με το ονοματεπώνυμο του
συγγραφέα (ή των συγγραφέων), τη διεύθυνση, το τηλέφωνό του
και την προέλευση της εργασίας. Στον ίδιο κλειστό φάκελο πρέπει να υπάρχει και
"Δήλωση του συγγραφέα" (ή επί περισσοτέρων συγγραφέων του πρώτου κατά
σειρά) ότι είναι Έλληνας, ότι η ηλικία του δεν είναι μεγαλύτερη των 40 ετών και ότι η
εργασία έχει γίνει στην Ελλάδα και δεν έχει δημοσιευθεί ή υποβληθεί για ανακοίνωση
ολικά ή μερικά. Οι κλειστοί φάκελοι θα ανοιχτούν μόνο σε περίπτωση βράβευσης
της μελέτης.

5.

Οι μελέτες θα κριθούν από Ειδική Επιτροπή που θα οριστεί από το Διοικητικό
Συμβούλιο της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών. Η κρίση θα βασιστεί
στα εξής κριτήρια ποιότητας:
α. πρωτοτυπία της ερευνητικής ιδέας,
β. ερευνητικό σχέδιο (πρωτόκολλο),
γ. μεθοδολογία, στατιστική επεξεργασία,
δ. παρουσίαση της ιδέας, της έρευνας και των αποτελεσμάτων,
ε. βιβλιογραφική τεκμηρίωση (πληρότητα, εκλεκτικότητα) και,

στ. δυναμικό μελλοντικών προεκτάσεων ή εφαρμογών, με βάση τα πορίσματα της
έρευνας.
6.

Θα απονεμηθούν δύο βραβεία και ένας έπαινος.

7.

Οι μελέτες που θα βραβευθούν θα ανακοινωθούν κατά την εναρκτήρια
συνεδρία του Ετήσιου Πανελληνίου Ιατρικού Συνεδρίου, κατά την
οποία και θα απονεμηθούν τα βραβεία. Οι μελέτες που θα βραβευθούν, θα
δημοσιευθούν στο περιοδικό της Εταιρείας Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής.

8.

Εργασίες που θα υποβληθούν για το Έπαθλο "Σωτήρης Παπασταμάτης"
δεν μπορούν να υποβληθούν, στο σύνολό τους ή εν μέρει, για ανακοίνωση
στο Συνέδριο.

9.

Το πρωτότυπο υλικό των εργασιών που υποβάλλονται, δεν επιστρέφεται
στους συγγραφείς.

10. Δεν θα γίνουν δεκτές μελέτες που δεν πληρούν τους πιο πάνω όρους ή κατατεθούν
εκπρόθεσμα.

