
Κοινή διατύπωση θέσης των AMWA‒EMWA‒ISMPP για  
το ρόλο των επαγγελματιών αρθρογράφων ιατρικών εντύπων.  

 
Εισαγωγή 

 Η παρούσα κοινή διατύπωση θέσης της Αμερικάνικης εταιρείας αρθρογράφων ιατρικών 
εντύπων (American Medical Writers Association, AMWA), της Ευρωπαϊκής εταιρείας 
αρθρογράφων ιατρικών εντύπων (European Medical Writers Association, EMWA) και της 
Διεθνούς Κοινότητας για τους επαγγελματίες Ιατρικών εκδόσεων (International Society for 
Medical Publication Professionals, ISMPP) περιγράφει τον  κατάλληλο ρόλο των 
επαγγελματιών αρθρογράφων ιατρικών εντύπων κατά την ανάπτυξη ιατρικών και 
επιστημονικών δημοσιεύσεων , συμπεριλαμβανομένων:  

• άρθρων και επιπρόσθετου περιεχομένου (π.χ. βίντεο-περιλήψεων) για δημοσίευση σε 
περιοδικά που χρησιμοποιούν αξιολόγηση/επιμέλεια από ομότιμους κριτές 

• περιλήψεις, αναρτημένες ανακοινώσεις και προφορικές παρουσιάσεις για 
επιστημονικά συνέδρια. 

Η παρούσα κοινή διατύπωση θέσης συμφωνεί επίσης με τις σύγχρονες οδηγίες διαφόρων 
άλλων παγκόσμιων οργανισμών1–13. 

Καθήκοντα των επαγγελματιών αρθρογράφων ιατρικών εντύπων. 

  Η επαγγελματική υποστήριξη έχει σκοπό να βοηθήσει τους συγγραφείς και τους εκάστοτε 
χρηματοδότες να δημοσιεύσουν/ανακοινώσουν την έρευνά τους σε περιοδικά που 
χρησιμοποιούν αξιολόγηση/επιμέλεια από ομότιμους κριτές και σε επιστημονικά συνέδρια, με 
τρόπο ηθικό14, ακριβή15,16  και χρονικά επαρκή17, με απώτερο στόχο τη βελτίωση της 
παρεχόμενης φροντίδας στους ασθενείς. 

Οι επαγγελματίες αρθρογράφων ιατρικών εντύπων γνωρίζουν σε βάθος τις αρχές ηθικής στις 
δημοσιεύσεις.18,19  
Όταν βοηθούν συγγραφείς στην ανακοίνωση αποτελεσμάτων χρηματοδοτούμενων ερευνών, 
θα πρέπει: 

• να ακολουθούν τις οδηγίες Καλής Πρακτικής στις Δημοσιεύσεις (Good Publication 
Practice, GPP3) και τις συστάσεις της Διεθνούς Επιτροπής Συντακτών Ιατρικών 
Περιοδικών1,2 

• να συμβουλεύονται τις κατάλληλες οδηγίες αναφοράς (π.χ. CONSORT20 και τις 
άλλες που έχουν συλλεχθεί και αναφέρονται στο δίκτυο EQUATOR21) 

• να εξασφαλίσουν ότι οι συγγραφείς και οι χρηματοδότες γνωρίζουν τις υποχρεώσεις 
που απορρέουν από τις παραπάνω οδηγίες1,2,20,21 

• να είναι ενημερωμένοι για τις εξελίξεις και στις ηθικές αρχές και πρακτικές της 
ανταλλαγής ιατρικών πληροφοριών. 

Καθήκοντα των συγγραφέων που συνεργάζονται με επαγγελματίες 
αρθρογράφους ιατρικών εντύπων. 



 Οι συγγραφείς οι οποίοι  επιλέγουν να συνεργαστούν με επαγγελματίες αρθρογράφους 
ιατρικών εντύπων για ανάπτυξη κειμένων ή παρουσιάσεων συνεδρίων οφείλουν: 

• να εξασφαλίσουν ότι αυτοί, όπως και οι συγγραφείς, έχουν πρόσβαση σε όλες τις 
σχετικές πληροφορίες ( π.χ. πρωτόκολλο μελέτης, σχέδιο στατιστικής ανάλυσης, 
στατιστικές αναλύσεις, αναφορές κλινικών μελετών) 

• να προσφέρουν σχετική τεχνογνωσία τόσο πριν την έναρξη της συγγραφής όσο και 
κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του περιεχομένου, 

• να εξασφαλίσουν ότι το τελικό κείμενο αντανακλά τις απόψεις όλων των συγγραφέων 
και εγκρίνεται από αυτούς  

• να επιβεβαιώσουν την καταλληλόλητα της τελικής επιλογής του περιοδικού ή του 
συνεδρίου 

• να αναφέρουν την παροχή συγγραφικής υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένης της 
φύσης της υποστήριξης καθώς και το όνομα, την υψηλότερη σχετική εκπαίδευση 
(π.χ. πτυχίο ή επαγγελματικό τίτλο) και την εταιρεία του συνεργαζόμενου 
επαγγελματία αρθρογράφου ιατρικών εντύπων (βλέπε Πλαίσιο) , όπως και την πηγή 
χρηματοδότησης της επαγγελματικής υποστήριξης 

• να αναγνωρίσουν/αναφέρουν ως συγγραφείς (συν--αρθρογράφους) όλους τους 
συμβάλλοντες στο έργο ( συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματιών αρθρογράφων 
ιατρικών εντύπων) που ικανοποιούν τα κριτήρια συγγραφής της ICMJE1

. 

Πλαίσιο. Παράδειγμα δήλωσης για την παροχή επαγγελματικής υποστήριξης στη 
συγγραφή ιατρικών εντύπων. 

“Οι συγγραφείς ευχαριστούν  [ονοματεπώνυμο και επίπεδο εκπαίδευσης] από  [ονομασία 
εταιρείας, πόλη, χώρα] που παρείχε επαγγελματική υποστήριξη στη συγγραφή/σύνταξη 
[αναφέρατε εξειδικευμένα και επεκτείνατε όσο χρειάζεται], η οποία χρηματοδοτήθηκε 
από [όνομα χρηματοδότη, πόλη, χώρα] σε συμφωνία με τις οδηγίες Καλής Πρακτικής 
στις Δημοσιεύσεις (Good Publication Practice , GPP3)  (http://www.ismpp.org/gpp3).” 
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