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τόχος όλων των επιστηµονικών περιοδικών που δηµοσιεύουν έγκριτα άρθρα στο γνωστικό τους πεδίο, είναι η αύξηση
της προβολής, της διαθεσιµότητας και της αναγνωσιµότητάς τους. Ένας βασικός τρόπος για να το πετύχουν αυτό είναι
η αποδελτίωση των δηµοσιευµένων άρθρων τους σε ένα ή περισσότερα ευρετήρια, αυτά των ηλεκτρονικών βάσεων
δεδοµένων.
Η αποδελτίωση είναι ουσιαστική για κάθε επιστηµονικό περιοδικό, καθώς βοηθά στην προσβασιµότητα σε αυτό από ένα
ευρύ αναγνωστικό κοινό και µε τη σειρά της, η προσβασιµότητα βελτιώνει τη φήµη του περιοδικού, αναδεικνύοντάς το ως
µία αξιόπιστη πηγή, υψηλής ποιότητας πληροφόρησης για την επιστηµονική κοινότητα στην οποία απευθύνεται. Άλλωστε, η
αναζήτηση ήδη δηµοσιευµένων άρθρων στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδοµένων είναι η πρώτη ενέργεια των ερευνητών κατά
την εκπόνηση των µελετών τους και φυσικά αυτή η αναζήτηση ξεκινά από τις πιο γνωστές, καθιερωµένες βάσεις δεδοµένων που υπάρχουν διεθνώς. Συνεπώς, η αποδελτίωση ενός περιοδικού σε µια αναγνωρισµένη βάση δεδοµένων αυξάνει
την αναγνωσιµότητά του. Η αποδελτίωση αποτελεί τον «καθρέπτη» της επιστηµονικής ποιότητας ενός περιοδικού, αφού τα
αποδελτιωµένα περιοδικά θεωρούνται κλάσης ανώτερα, συγκριτικά µε αυτά που δεν έχουν αποδελτιωθεί, εφόσον πληρούν
αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις σύµφωνα µε τις συγκεκριµένες απαιτήσεις των διαφόρων και διαφορετικών βάσεων
δεδοµένων.
Για ένα πολύ µεγάλο χρονικό διάστηµα, ο δείκτης Index Medicus που δηµιουργήθηκε το 1879, θεωρούνταν ο πιο ολοκληρωµένος και πλήρης για τα επιστηµονικά περιοδικά βιοιατρικού περιεχοµένου. Με την πάροδο των ετών ωστόσο, διαµορφώθηκαν πολλές άλλες δηµοφιλείς υπηρεσίες αποδελτίωσης όπως οι MedLine, PubMed, EMBASE, SCOPUS, EBSCO
Publishing’s Electronic Databases, SCIRUS, DOAJ, Expanded Academic ASAP, Index Copernicus, Open J Gate, Pro Quest,
SIIC databases, Ulrich’s International Periodical Directory κλπ. Κάποιες από αυτές διασυνδέονται µε µεγάλα εκπαιδευτικά ή
άλλα ιδρύµατα, όπως η βάση δεδοµένων PubMed µε την Εθνική Βιβλιοθήκη Ιατρικής των ΗΠΑ στο Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας,
ενώ κάποιες άλλες παρέχονται από εκδοτικούς οίκους, όπως η Scopus του εκδοτικού οίκου Elsevier.

Πώς όµως λειτουργεί η διαδικασία αποδελτίωσης ενός Περιοδικού;
Από τη στιγµή που αυτό θα αποδελτιωθεί, γίνεται αµέσως διαθέσιµο σε όλους τους χρήστες της συγκεκριµένης ηλεκτρονικής βάσης δεδοµένων. Μερικές βάσεις αποδελτιώνουν µόνο τους τίτλους των άρθρων, κάποιες άλλες τα πλήρη κείµενα
των δηµοσιεύσεων, ή µόνο τις περιλήψεις και τις βιβλιογραφικές αναφορές τους. Τα βήµατα που πρέπει να ακολουθηθούν
από το διευθυντή σύνταξης και την οµάδα του είναι τα εξής: α) η επιλογή της σωστής βάσης δεδοµένων που να ανταποκρίνεται στο σκοπό, στους στόχους και στις θεµατικές ενότητες του περιοδικού, διαφορετικά αυτό δεν θα γίνει αποδεκτό,
και β) η κατανόηση της διαδικασίας και των κριτηρίων αποδοχής κάθε ηλεκτρονικής βάσης. Μερικά γενικά τέτοια κριτήρια
σχετίζονται µε την ποιότητα του περιεχοµένου των δηµοσιευµένων άρθρων, όπως και µε το χρόνο από την ηµεροµηνία
υποβολής έως την ηµεροµηνία δηµοσίευσης των άρθρων. Παράµετροι άλλοι µπορεί να αφορούν στην ελεύθερη πρόσβαση
στα άρθρα του περιοδικού (open access) και στην άµεση προσβασιµότητα σε αυτά µετά τη δηµοσίευση του κάθε τεύχους. Η
υποβολή άρθρων χωρίς αντίτιµο δηµοσίευσης επίσης λαµβάνεται υπόψη, κάτι που θα πρέπει να αναγράφεται µε σαφήνεια
στην ιστοσελίδα του περιοδικού.
Άλλα κριτήρια ένδειξης της ποιότητας του περιοδικού, σχετίζονται µε τη σύνθεση των βιογραφικών της οµάδας σύνταξής του (προτιµώνται µέλη της ακαδηµαϊκής επιστηµονικής κοινότητας ή αναγνωρισµένοι επιστήµονες από το δικό τους
δηµοσιευµένο έργο). Ειδικά για τα ξενόγλωσσα περιοδικά, απαιτείται επίσης ένας συγκεκριµένος αριθµός δηµοσιεύσεων
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στην αγγλική γλώσσα ετησίως. Τα παραπάνω είναι µόνο ορισµένα από τα πολλά άλλα κριτήρια των βάσεων δεδοµένων που
κάνουν τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για ένταξη ενός περιοδικού σε διάφορα ευρετήρια να φαίνεται αποκαρδιωτική.
Για παράδειγµα, η αίτηση της διεύθυνσης σύνταξης µπορεί να απαντηθεί µετά από πολλούς µήνες. Επίσης, κάποιες βάσεις
δεδοµένων απαιτούν την επαναξιολόγηση του περιοδικού µετά την ένταξή του σε αυτές, ένα ή και δύο χρόνια µετά. Η αυστηρότητά τους είναι απολύτως αιτιολογηµένη και σχετίζεται µε το διαρκή έλεγχο της ποιότητας των δηµοσιευµένων άρθρων
των περιοδικών που αποδελτιώνουν.
Μετά από όλα τα παραπάνω, είναι σηµαντική η επιλογή και η ένταξη ενός επιστηµονικού περιοδικού σε συγκεκριµένες
αναγνωρισµένες βάσεις δεδοµένων. Μια λίστα γνωστών βάσεων για τα περιοδικά βιοιατρικού περιεχοµένου είναι η εξής:

i4DPQVTΠαρέχεται από τον εκδοτικό οίκο Elsevier. Η Scopus αποδελτιώνει περιοδικά επιστηµών τεχνολογίας, ιατρικής, κοινωνικών επιστηµών, τεχνών και ανθρωπιστικών σπουδών. Παρέχει, επίσης, εργαλεία ερευνητικής ανάλυσης
και παρακολούθησης των δηµοσιεύσεων ώστε να εντοπίζονται οι αναφορές άλλων συγγραφέων σε αυτές.
i&.#"4& &YDFSQUB.FEJDBEBUBCBTF  Παρέχεται επίσης από τον εκδοτικό οίκο Elsevier. Η EMBASE είναι µια βιοιατρική βάση δεδοµένων στην οποία ανατρέχουν ερευνητές, διαχειριστές πληροφοριών, ειδικοί επιστήµονες, κλινικοί
επαγγελµατίες, βιβλιοθηκονόµοι και εκπαιδευτικοί από το χώρο της ιατρικής και των συναφών επιστηµών.

i1VC.FE Παρέχεται από την Εθνική Βιβλιοθήκη Ιατρικής των ΗΠΑ. Η PubMed καλύπτει τη βιοιατρική βιβλιογραφία
µε περιοδικά και διαδικτυακά βιβλία. Παρέχει, επίσης, τη βάση δεδοµένων MEDLINE µε τις βιβλιογραφικές αναφορές
και περιλήψεις δηµοσιευµένων άρθρων.
i4$*& 4DJFODF$JUBUJPO*OEFY&YQBOEFE  Η SCIE αποτελεί προϊόν της Thomson Reuters. Περιλαµβάνει περιοδικά
από τους τοµείς διαφόρων επιστηµών και τεχνολογίας.
i#*04*4$JUBUJPO*OEFYΠαρέχεται, επίσης, από την Thomson Reuters. Η BIOSIS καλύπτει ένα εύρος βιολογικών και
βιοιατρικών επιστηµών.

i%0"+ %JSFDUPSZPG0QFO"DDFTT+PVSOBMT  Η DOAJ αποτελεί ένα διαδικτυακό ευρετήριο που αποδελτιώνει και
παρέχει πρόσβαση σε περιοδικά ελεύθερης πρόσβασης (open access), µε σύστηµα κριτών που καλύπτουν τα επιστηµονικά πεδία της ιστορίας, θρησκείας, γεωγραφίας, γλωσσολογίας, φιλολογίας, υγείας κτλ.

i0WJEΗ Ovid αποτελεί ένα τµήµα του εκδοτικού οίκου Wolters Kluwer. Καλύπτει ένα ευρύ φάσµα επιστηµών συµπεριλαµβανοµένων της ιατρικής και φαρµακολογίας.

i&#4$0*OGPSNBUJPO4FSWJDFT H EBSCO περιλαµβάνει τίτλους περιοδικών που εκδίδονται από την ίδια, καθώς και
περιοδικά από άλλες βάσεις δεδοµένων/εκδοτικούς οίκους όπως τη Medline και την EconLit. Η EBSCO παρέχει τη βάση
δεδοµένων Academic Search Complete που αποδελτιώνει περιοδικά µε πλήρη άρθρα.

i3FTFBSDI#JC "DBEFNJD3FTPVSTF*OEFY  H ResearchBib είναι µια βάση δεδοµένων µε ελεύθερη πρόσβαση και
υψηλό επίπεδο δηµοσιευµένων άρθρων. Αποδελτιώνει πολλά περιοδικά κυρίως ερευνητικού περιεχοµένου.
i&;# &MFLUSPOJTDIFO;FJUTDISJGUFOCJCMJPUIFL  Η EΖΒ ή Electronic Journals Library είναι µια βάση δεδοµένων
µε έδρα το πανεπιστήµιο του Regenburg, (Γερµανία) που προσφέρει ελεύθερη πρόσβαση σε δηµοσιεύσεις µε πλήρη
κείµενα σε ένα µεγάλο αριθµό περιοδικών.

i $SPTT3FG είναι µια βάση δεδοµένων στην οποία εντάσσονται πολλοί τίτλοι περιοδικών, βιβλίων, κατευθυντήριων
οδηγιών, πρακτικών συνεδρίων, τεχνικών αναφορών κλπ. Περιλαµβάνει τίτλους Τεχνικών, Ιατρικών, Κοινωνικών και
Ανθρωπιστικών Επιστηµών. Επίσης η CrossRef είναι αυτή που παρέχει την τεχνική υποστήριξη για την απόκτηση των
Digital Object Identifiers (DOIs) των άρθρων στα περιοδικά που αποδελτιώνει.

i$*/")-Η βάση δεδοµένων CINAHL αποδελτιώνει την κορυφαία βιβλιογραφία στον τοµέα της νοσηλευτικής και των
συναφών επιστηµών υγείας. Αποδελτιώνει νοσηλευτικά περιοδικά και δηµοσιεύσεις από την Εθνική Ένωση Νοσηλευτικής των ΗΠΑ και την Αµερικανική Ένωση Νοσηλευτών. Επιπλέον, περιλαµβάνει περιοδικά από 17 άλλες επιστήµες
υγείας περαν της νοσηλευτικής, όπως της συµπληρωµατικής/εναλλακτικής ιατρικής, της υγείας των καταναλωτών κλπ
Το σηµαντικό σηµείο σε όλα τα προαναφερθέντα είναι πως σε όσο πιο πολλές βάσεις δεδοµένων αποδελτιώνεται ένα
περιοδικό τόσο πιο έγκυρο και αξιόπιστο δείχνει να είναι, αυξάνοντας τη φήµη του στο επιστηµονικό του πεδίο. Πέρα από τις
παραπάνω βάσεις ωστόσο, ένα περιοδικό είναι σηµαντικό να αποδελτιώνεται και στο εύχρηστο και φιλικό Google Scholar,
καθώς πολλοί φοιτητές αναζητούν πληροφορία σε αυτό, µε εύκολο τρόπο και χωρίς να απαιτείται πρόσβαση µε συνδροµή
ή χωρίς, σε κάποια εξειδικευµένη βάση δεδοµένων που µπορεί να µη χρηµατοδοτεί το εκπαιδευτικό ίδρυµα στο οποίο
ανήκουν.
∆ύο άλλα σηµαντικά σηµεία που πρέπει να διευκρινιστούν στη διαδικασία της αποδελτίωσης είναι η απόκτηση του
Digital Object Identifier (DOI) (δείκτης Ψηφιακής Ταυτότητας Άρθρου), έτσι ώστε µέσω των ευρετηρίων να εντοπίζονται τα
δηµοσιευµένα άρθρα πολύ πιο εύκολα, καθώς και ο ∆είκτης Απήχησης (∆Α) των περιοδικών (Impact Factor, IF). Ο ∆είκτης
Απήχησης αντιπροσωπεύει τη σηµασία ενός περιοδικού εντός του επιστηµονικού του πεδίου. Ο ∆Α παρέχεται στα περι-
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οδικά που αποδελτιώνονται από την Thomson Reuters Journal Citation Reports. Ο συγκεκριµένος, παρόλο που πολλοί
συγγραφείς επιδιώκουν να δηµοσιεύουν σε περιοδικά µε υψηλό δείκτη απήχησης, έχει κατηγορηθεί ότι ορισµένες φορές
αφορά σε ένα δείκτη ψευδούς βαρύτητας καθώς υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν τον υπολογισµό του. Τέτοιοι παράγοντες µπορεί να είναι η κάλυψη και η γλώσσα προτίµησης της βάσης δεδοµένων, οι διαδικασίες συλλογής των
αναφορών, ο αλγόριθµος υπολογισµού του, η διασπορά των αναφορών, η διαδικτυακή πρόσβαση στα δηµοσιευµένα άρθρα
των περιοδικών, οι αρνητικές αναφορές, οι προτιµήσεις των εκδοτών προς συγκεκριµένου µεθοδολογικού τύπου άρθρα, ο
χρόνος από την αποδοχή έως τη δηµοσίευση ενός άρθρου, καθώς και η δυνατότητα άσκησης επιρροής από τους εκδότες
ενός περιοδικού. Είναι ενδιαφέρον το γεγονός, ότι ο ∆Α δεν παρέχεται για όλα τα αποδελτιωµένα περιοδικά. Για παράδειγµα, δεν αποδελτιώνονται στο Thomson Reuters Journal Citation Reports, όλα τα περιοδικά που αποδελτιώνονται στο Index
Medicus/MedLine/PubMed, άρα δεν έχουν ∆Α και αντίστροφα, δεν περιλαµβάνοναι στο Index Medicus/PubMed/MedLine.
όλα τα περιοδικά που αποδελτιώνονται στο Thomson Reuters Journal Citation Reports και συνεπώς έχουν ∆Α!
Όλα τα παραπάνω δηµιουργούν το ερώτηµα στη διεύθυνση σύνταξης ενός περιοδικού, ποια βάση δεδοµένων τελικά είναι η
πιο έγκυρη; Και αυτό αντηχεί στο ερώτηµα πολλών συγγραφέων που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον να στείλουν την αξιόλογη
δουλειά τους για δηµοσίευση σε ένα περιοδικό και όχι σε κάποιο άλλο. Για παράδειγµα θα στόχευαν τη δηµοσίευση σε περιοδικά που αποδελτιώνονται στο Index Medicus/MedLine/PubMed; Ή θα προτιµούσαν σε κάποιο άλλο περιοδικό που έχει
υψηλό δείκτη απήχησης παρόλο που δεν αποδελτιώνεται στο Index Medicus/MedLine/PubMed;
Παρόλο που για το Ελληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήµης (ΕΠΝΕ) που είναι το επίσηµο περιοδικό της
ΕΝΩΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ και ένα από τα πλέον αξιόπιστα στο χώρο της Υγείας, υπάρχει αρκετός δρόµος ως την
αποδελτίωση στο PubMed (προηγείται και αναµένεται η νοσηλευτική βάση δεδοµένων CINAHL), τα βήµατα που έχουν γίνει
τα τρία τελευταία χρόνια αναφορικά µε την ποιότητα των άρθρων και τη διαδικασία της αποδελτίωσης είναι πολύ σηµαντικά.
Άλλωστε µε την υπ. αριθ. πρωτ. ∆Υ2α/οικ 122 – 7/8/2009 απόφαση του Υπουργείου Υγείας, το ΕΠΝΕ ανήκει στα Περιοδικά µε
Εθνική Αναγνώριση και αποτελεί ένα σύγχρονο, τριµηνιαίο επιστηµονικό περιοδικό, διαθέσιµο σε ηλεκτρονική και έντυπη
µορφή, µε ελεύθερη πρόσβαση στη σελίδα http://journal-ene.gr/ και χωρίς χρέωση των συγγραφέων για τις δηµοσιεύσεις
τους.
Η οµάδα σύνταξης και οι συνεργάτες (κριτές και οµάδα συντονισµού αποδελτίωσης) έχει αφιερώσει πολύ χρόνο για
να φτάσει ως σήµερα το περιοδικό να αποδελτιώνεται ήδη στο (PPHMF4DIPMBS 3FTFBSDI#JC &;# %0"+ "LBEFNJD
,FZT  $SPTT3FG Το περιοδικό είναι σε αναµονή για την αποδελτίωση και σε 4DPQVT  $*/")-  &#4$0 ËÁÉ */%&9
$01&3/*$64 Οι κριτές του περιοδικού επίσης, µπορούν να αναγνωρίσουν το έργο τους στο Publons (http://home.
publons.com /benefits/ researchers). Σκοπός του Publons είναι να επιταχύνει την έρευνα, αξιοποιώντας τη δύναµη της
αξιολόγησης. Πρόκειται ουσιαστικά για µια πλατφόρµα που επιτρέπει στους ερευνητές να εντοπίζονται και να αναγνωρίζονται από άλλους ερευνητές για το δηµοσιευµένο έργο τους ή την εργασία τους ως µέλη της επιτροπής κριτών επιστηµονικών
περιοδικών. Αυτή η συµβολή του ερευνητή είναι δυνατό να είναι εµφανής στο προφίλ του στο Publons, καταδεικνύοντας
έτσι την επίδραση που έχει ο ίδιος και το έργο του στην επιστηµονική κοινότητα.
Η ΕΝΕ, έχει εξασφαλίσει λοιπόν τα τελευταία χρόνια για όλα τα µέλη της επιστηµονικής κοινότητας, ένα εγκεκριµένο
και αξιόπιστο επιστηµονικό περιοδικό µε διεθνή βαρύτητα πια και σπουδαίες προοπτικές, συντελώντας έτσι στη σηµαντική
ενίσχυση των βιογραφικών τους, ενόψει της υπηρεσιακής, υπαλληλικής και ακαδηµαϊκής εξέλιξης των νοσηλευτών, αλλά
και όλων των επαγγελµατιών υγείας, όχι µόνο της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού, καθώς πολλές δηµοσιεύσεις είναι από
συναδέλφους του εξωτερικού.
Με το παρόν τεύχος ολοκληρώνεται µια τριετία προσπάθειας για το περιοδικό ΕΠΝΕ από την οµάδα σύνταξης και ευελπιστούµε η προσπάθεια να συνεχιστεί µε το νέο έτος και µε τη συνδροµή νέων και παλιών συναδέλφων, σε ρόλους κριτών
των υποβληθέντων άρθρων, µελών της συντακτικής επιτροπής και της διεύθυνσης σύνταξης γενικότερα.
Καλή συνέχεια να έχουµε.

Η ∆ιευθύντρια Σύνταξης
Θ.Μπελλάλη
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ από τη ∆ιεύθυνση Σύνταξης
Εκφράζουµε ευχαριστίες προς την παλιά και νέα οµάδα αποδελτίωσης του περιοδικού µε συντονίστρια αρχικά
την κ. Ιωάννα Καραµήτρη και σήµερα την Επίκουρη καθηγήτρια Ιωάννα Παπαθανασίου, όπως και στα νέα µέλη
αυτής της οµάδας (Ευαγγελία Σταµατοπούλου, Ευτυχία Ευαγγελίδου, Ευάγγελος Φραδέλος), τα οποία ως σήµερα
συνεχίζουν αδιάκοπα τις προσπάθειες επικοινωνίας µε τις νέες ηλεκτρονικές βάσεις δεδοµένων προκειµένου να
αναδείξουν την υπάρχουσα ποιότητα των δηµοσιευµένων άρθρων του Περιοδικού µας, τα οποία επιµελήθηκαν οι
κριτές και τα µέλη της συντακτικής επιτροπής στους οποίες επίσης αξίζουν θερµές ευχαριστίες.
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