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Το Περιοδικό Ελληνική Ρευματολογία μεταλλάσσεται.  
Αποκτά νέο όνομα, νέα εμφάνιση και νέους στόχους. 
Το νέο όνομα σε “Mediterranean Journal of Rheuma-
tology – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ” έχει σαν σκοπό 
το περιοδικό να ξεφύγει από τα στενά εθνικά πλαίσια.  
Ελπίζουμε να δοθεί η δυνατότητα για τη σταδιακή ανα-
βάθμιση του μέσα από τη διεθνή αναγνώριση και απο-
δοχή.  Με την αποδοχή άρθρων στην Ελληνική αλλά 
και Αγγλική γλώσσα να δοθεί δυνατότητα για μεγαλύ-
τερη εισροή άρθρων και από συγγραφείς πέρα από 
τα Ελληνικά σύνορα. Μεταξύ των αλλαγών που έχουν 
γίνει είναι η απόφαση της συντακτικής επιτροπής να 
δημοσιεύονται αποκλειστικά και μόνο πρωτότυπα άρ-
θρα, ανασκοπήσεις, ενδιαφέροντα περιστατικά κτλ, τα 
οποία δεν έχουν δημοσιευθεί σε άλλα περιοδικά. Επι-
πλέον η υποβολή άρθρων στο περιοδικό είναι δεσμευ-
τική για το(υς) συγγραφέα(εις) και άρθρα που δημοσι-
εύονται ακόμη και στην ελληνική γλώσσα δεν μπορούν 
να δημοσιευτούν σε άλλα – ξενόγλωσσα έντυπα.
Το περιοδικό αποκτά νέα εμφάνιση, απεκδυόμενο την 
έντυπη μορφή του, και εμφανίζεται μόνο σε ηλεκτρο-
νική (διαδικτυακή) μορφή.   Αυτό έχει πρακτικές συνέ-
πειες: (α) ευκολία στην πρόσβαση, αφού με το πάτημα 
ενός πλήκτρου ο αναγνώστης έχει την πληροφορία 
μπροστά του, (β) οικολογική, φιλική στο περιβάλλον, 
μορφή.  
Ο σκοπός του περιοδικού παραμένει ίδιος, και είναι εκ-
παιδευτικός: να προσφέρει συνεχιζόμενη εκπαίδευση 
σε παθήσεις του μυοσκελετικού, σε αυτοάνοσες συ-

στηματικές ρευματικές παθήσεις, και σε αυτοφλεγμο-
νώδεις παθήσεις.  Πέρα από τα συνήθη ως τώρα άρ-
θρα, προστέθηκαν κλινικά προβλήματα, απεικονιστικά 
quiz, και θέματα υγείας γενικότερου ενδιαφέροντος. 
Στο κλινικό πρόβλημα, σταδιακά, με την εξέλιξη των 
κλινικών, εργαστηριακών και απεικονιστικών ευρημά-
των, ο γιατρός φθάνει στη διάγνωση και θεραπεία, ή 
αναζητείται η λύση σε κάποιο κλινικό ή εργαστηριακό 
εύρημα.  Στο απεικονιστικό quiz ζητείται η εντόπιση 
κάποιου ευρήματος σε απεικόνιση.  Αρθρα σε θέματα 
υγείας, όπως οικονομικά της υγείας, είναι μέσα στην 
καθημερινή μας ζωή, και ο θεράπων ιατρός θα πρέ-
πει να είναι εξοικειωμένος με τα θέματα αυτά.  Τώρα 
προστέθηκε και νέος σκοπός:  αναβάθμιση του περιο-
δικού με στόχο την είσοδο  - σε βάθους χρόνου -  του 
“Mediterranean Journal of Rheumatology – ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ” σε διεθνείς βάσεις δεδομένων θα 
αποτελέσει μία αναγνώριση συνολικά για την Ελληνική 
Ρευματολογική κοινότητα η οποία όπως όλοι γνωρίζου-
με πρωταγωνιστεί στη διεθνή βιβλιογραφία με μεγάλο 
αριθμό ποιοτικών δημοσιεύσεων. Αυτό με αποδεκτό 
συντελεστή εμβέλειας (impact factor) είναι το κύριο κί-
νητρο για την εισροή άρθρων στο περιοδικό.
Σας καλούμε να στηρίξετε την προσπάθεια αυτή ο κα-
θένας με τον τρόπο του και είμαστε ανοικτοί σε κάθε 
σχόλιο και παρατήρηση που θα συμβάλλει στη βελτί-
ωση του περιοδικού. Πιστεύουμε ότι οι πολυάσχολοι 
αναγνώστες θα βρουν το νέο περιοδικό περισσότερο 
χρήσιμο για τις ανάγκες τους.
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