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Περιοδικά Ιατρικής Επιστήμης 
 

Acta Οrthopaedica et Τraumatologica Hellenica. Supplement 

Τριμηνιαίο Περιοδικό  της  Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπεδικής και Τραυματολογίας                                                    

ΕΚΔΟΤΗΣ: Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ορθοπεδικής και Τραυματολογίας                                                                                                           

ISSN:  2241-4355 

 

  

Annals of Gastroenterology 

Διμηνιαίο περιοδικό  της Ελληνικής Εταιρείας Γαστρεντερολογίας,  στοχεύει να καλύψει όλα τα τμήματα της γαστρεντερολογίας και της 

ηπατολογίας, παρέχοντας διδασκαλία, πρακτική και επαγγελματική υποστήριξη σε κλινικούς γιατρούς που αντιμετωπίζουν τις γαστρεντερολογικές 

διαταραχές.                                                                                           

ΕΚΔΟΤΗΣ:  Hellenic Society of Gastroenterology                                                                                                                      

ISSN: 1792-7463 

Aristotle Biomedical Journal 

Εξαμηνιαίο  περιοδικό της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και συνέχεια δύο προηγούμενων  περιοδικών 

«Ιατρικό περιοδικό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου» και «Τα χρονικά της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου» που έχουν 

σταματήσει να δημοσιεύονται. Το Aristotle Biomedical Journal δημοσιεύει πιλοτικά ερευνητικά έγγραφα, κριτικές, αναφορές περιπτώσεων και 

άρθρα γνωμοδότησης. Τα άρθρα καλύπτουν επιστήμες όπως  η Ιατρική, η Οδοντιατρική, η Κτηνιατρική, η Φαρμακολογία και οι σχετικοί τομείς 

της Βιολογίας, της Χημείας, της πληροφορικής και της Μηχανικής, συμπεριλαμβανομένων κλινικών, εργαστηριακών, πειραματικών, διοικητικών 

και εκπαιδευτικών πτυχών. Το περιοδικό διερευνά επίσης σχετικά νομικά και ηθικά ζητήματα.        

ΕΚΔΟΤΗΣ: Ιατρική Σχολή. Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης  

ISSN: 2653-9748 

https://www.eexot-journal.com/index.php/aoet
http://www.mednet.gr/archives/
http://ejournals.lib.auth.gr/ABJ/
https://www.eexot-journal.com/index.php/aoet/
http://www.annalsgastro.gr/index.php/annalsgastro/
http://ejournals.lib.auth.gr/ABJ/
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Athens Journal of Health and Medical Sciences 

Τριμηνιαίο περιοδικό ανοιχτής  πρόσβασης το οποίο εξετάζει θέματα στους τομείς της ιατρικής (συμπεριλαμβανομένων των μελετών υγείας και 

της νοσηλευτικής έρευνας). Πολλές από τις δημοσιεύσεις του  έχουν παρουσιαστεί σε διάφορα συνέδρια που χρηματοδοτήθηκαν από την 

Architecture Unit of the Athens Institute for Education and Research (ATINER).                                                                                                                                      

ΕΚΔΟΤΗΣ: Αθηναϊκό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης & Έρευνας                                                                                                              

ISSN: 2653-9411 

Dialogues in Clinical Neuroscience & Mental Health 

Τριμηνιαίο  διεθνές διαδικτυακό περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης. Στοχεύει στη δημοσίευση άρθρων υψηλής ποιότητας στους τομείς 

της Ψυχιατρικής, της Ψυχικής Υγείας, της Κλινικής Νευροεπιστήμης, της Ιατρικής Ψυχολογίας και της Νευρολογίας. Το DCNMH 

φιλοξενεί ποικίλους τύπους άρθρων, όπως πρωτότυπες υποβολές, άρθρα έρευνας, άρθρα κριτικών, σύντομες αναφορές, αναφορές 

περιπτώσεων, επιστολές στον συντάκτη, άρθρα και επισκέπτες. Το DCNMH περιλαμβάνει επίσης μελέτες που εστιάζουν  

σε αρνητικά αποτελέσματα, αποτυχία αναπαραγωγής, εργαλεία και μεθόδους, καθώς και σε  νέες θεωρίες.   

                                                ΕΚΔΟΤΗΣ: Obrela     

                                                ISSN: 2585-2795  

European Journal of Midwifery 

Μηνιαίο επιστημονικό περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης. Το EJM ευρετηριάζεται στο PubMed. Σκοπός του περιοδικού είναι να προωθήσει, να 

προωθήσει και να διαδώσει έρευνα που περιλαμβάνει εκπαίδευση μαιευτικής και κλινική πρακτική. Το περιοδικό έχει διεθνή εστίαση και καλύπτει 

όλες τις πτυχές της πρακτικής της μαιευτικής, ειδικά στην έρευνα, την υποστήριξη, τη φροντίδα και τη συμβουλή της μαιευτικής κατά την 

εγκυμοσύνη, τον τοκετό και την περίοδο μετά τον τοκετό. 

ΕΚΔΟΤΗΣ: E.U European  Publishing                                                                                                                                           

ISSN: 2585-2906 

 
Gastric & Breast Cancer 

Ακαθόριστης συχνότητας διαδικτυακό  περιοδικό ανοικτής πρόσβασης. Καλύπτει θέματα  τους τομείς του γαστρικού καρκίνου και του καρκίνου 

του μαστού                                                                                                                  

ΕΚΔΟΤΗΣ: Gastric Breast Cancer. University of Ioannina                                                                                                               

ISSN: 1109-7655 

 

  

https://www.athensjournals.gr/ajhis
http://obrela-journal.gr/
http://www.europeanjournalofmidwifery.eu/
http://www.gastricbreastcancer.com/
https://www.athensjournals.gr/ajh
http://obrela-journal.gr/index.php/obrela/index
http://www.europeanjournalofmidwifery.eu/
http://www.gastricbreastcancer.com/index.asp
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Health & Research Journal 

Τριμηνιαίο περιοδικό ανοικτής πρόσβασης με δημοσίευση από το 2019 άρθρων μόνο στην αγγλική γλώσσα. υποστηρίζεται από το Μεταπτυχιακό 

Πρόγραμμα «Εντατικές Μονάδες Φροντίδας» (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών), την Ελληνική Εταιρεία Νοσηλευτικής Έρευνας 

και Εκπαίδευσης και το ΕΛΕΡΓΑ. Ευρετηριάζεται σε EBSCO, Semantic scholar, Google scholar, Zenodo, Datacite, and Openaire. Journal .Το 

περιοδικό χρησιμοποιεί επίσης το σύστημα DOI .                                                                                                                                         

ΕΚΔΟΤΗΣ:  Ελληνική Εταιρεία Νοσηλευτικής Έρευνας και Εκπαίδευσης & Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης(ΕΚΤ)                                                                                                                   

ISSN: 2459-3192 

Hellenic Journal of Cardiology 

Διμηνιαίο διεθνές περιοδικό ανοικτής πρόσβασης της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και δημοσιεύεται σε τακτική βάση από το 1957. Από το 

2002 μια διεθνής έκδοση στην αγγλική γλώσσα έχει εκδοθεί παράλληλα με την ελληνική έκδοση. Κατατάσσεται κοντά στην κορυφή  μεταξύ όλων 

των διεθνών ιατρικών περιοδικών. Ευρετηριάζεται από τον Elsevier.                                                                                                                                                                                                               

ΕΚΔΟΤΗΣ:   Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία                                                                                                                            

ISSN: 2241-5955 

Hellenic Journal of Nuclear Medicine 

Τετραμηνιαίο περιοδικό με Συμπλήρωμα, δημοσιεύεται από  την Ελληνική Εταιρεία Πυρηνικής Ιατρικής-Θεσσαλονίκης και στοχεύει να συμβάλει 

στην εκπαίδευση ιατρών στον τομέα της πυρηνικής ιατρικής και των συναφών επιστημών και να υποστηρίξει τα δικαιώματα του κλάδου της 

πυρηνικής ιατρικής.Δημοσιεύονται άρθρα στα αγγλικά και στα ελληνικά.                                                                                                                                                                            

ΕΚΔΟΤΗΣ: Ελληνική Εταιρεία Πυρηνικής Ιατρικής                                                                                                                   

ISSN: 1790-5427 

 

  
Hellenic Journal of Radiology 

Τριμηνιαίο ιατρικό  περιοδικό ανοικτής πρόσβασης με θέματα  στην Ιατρική Απεικόνιση και τις συναφείς επιστήμες. ΕΚΔΟΤΗΣ: Ελληνική 

Ακτινολογική Εταιρεία                                                                                                                              

ISSN: 2654-1629 

https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/HealthResJ/
https://www.hellenicjcardiol.com/
https://www.nuclmed.gr/issue/
https://www.hjradiology.org/index.php/HJR
https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/HealthResJ/index
https://www.hellenicjcardiol.com/
https://www.nuclmed.gr/issue/
https://www.hjradiology.org/index.php/HJR/index
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Hellenic Urology 

Περιοδικό ακαθόριστης συχνότητας. Το περιοδικό δημοσιεύει εργασίες που αφορούν την κλινική έρευνα και τα επιστημονικά επιτεύγματα στον 

τομέα της ουρολογίας. Δεν γίνονται δεκτές εργασίες που δημοσιεύονται σε άλλο περιοδικό. Οι δημοσιεύσεις γίνονται στην αγγλική γλώσσα. με 

περίληψη και στα ελληνικά.     

ΕΚΔΟΤΗΣ:  Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία (Hellenic Urological Association)                                                                                                              

ISSN: 2241-9144 

 
Hippokratia 

Τριμηνιαίο περιοδικό, εκδίδεται από το 1997στην ελληνική και αγγλική γλώσσα ενώ από το 2006 δημοσιεύει άρθρα μόνο στην 

αγγλική γλώσσα. Υπάρχει δωρεάν πρόσβαση πλήρους κειμένου σε δημοσιευμένα άρθρα μέσω του ισότοπου του περιοδικού. Το 

περιοδικό ευρετηριάζεται από το PubMed Central, Scopus, EMBASE, Thomson Reuters ’(Science Citation Index Expanded, Journal 

Citation  

                                                Reports / Science Edition), Free Medical Journals, EBSCO και Copernicus.    

                                                ΕΚΔΟΤΗΣ:  Hippokratio General Hospital of Thessaloniki                                                                                                              

                                                ISSN: 1790-8019 

  
HJOG 

Τριμηνιαίο διαδικτυακό διεθνές περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης,  το οποίο δημοσιεύει άρθρα τα οποία καλύπτουν κάθε τομέα της  Μαιευτικής και 

Γυναικολογίας. Η επίσημη γλώσσα είναι η αγγλική. 

ΕΚΔΟΤΗΣ:Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία = Hellenic Society of Obstetrics & Gynecology                                                                                                              

ISSN: 2241-9551 

Hospital Chronicles 

Τριμηνιαίο διαδικτυακό διεθνές περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης,  το οποίο δημοσιεύει άρθρα τα οποία καλύπτουν όλους τους τομείς της Ιατρικής . 

Συνέχεια του περιοδικού "Νοσοκομειακά Χρονικά". Το Hospital Chronicles (HC)ευρετηριάζεται από το  Index Copernicus και το Google Scholar  

επίσης έχει προστεθεί στον  (DOAJ),  στη βάση δεδομένων δωρεάν ιατρικών περιοδικών (FMG)  συμπεριλήφθηκε στις   βάσεις δεδομένων EBSCO, 

τον  Elsevier , στο ProQuest και το HINARI.                                                                                                                                                                     

ΕΚΔΟΤΗΣ: Scientific Society of Evangelismos Hospital                                                                                                                

ISSN: 1792-9172 

https://hellenicurology.com/
https://www.hippokratia.gr/
http://hjog.org/
http://www.hospitalchronicles.gr/
https://hellenicurology.com/
https://www.hippokratia.gr/
http://hjog.org/
https://www.hospitalchronicles.gr/index.php/hchr/index
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Hυgeίa @ εργασία 

Τριμηνιαίο περιοδικό της Ελληνική Εταιρεία Επαγγελματικής και Περιβαλλοντικής Ιατρικής                                          

ΕΚΔΟΤΗΣ: Ελληνική Εταιρεία Επαγγελματικής και Περιβαλλοντικής Ιατρικής                                                                                                              

ISSN: 1792-4731 

 
In Vivo 

Διμηνιαία διαδικτυακό περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης μέσω του Stanford University Highwire Press.  Κάθε ετήσιος τόμος περιέχει έξι τεύχη και 

ευρετήριο. Το IN VIVO υποστηρίζει  τους στόχους και τα ερευνητικά έργα του  INTERNATIONAL INSTITUTE OF ANTICANCER RESEARCH 

και του  INTERNATIONAL CONFERENCES OF ANTICANCER RESEARCH. Τα άρθρα στο IN VIVO ευρετηριάζονται σε βιβλιογραφικές 

υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των PubMed, Index Medicus, MEDLINE, Biolog Abstracts, BIOSIS, PREVIEWS, Science Citation Index 

Expanded (Web of Science), Chemical Abstracts, Excerpta Medica, CANCER-LIT Database, University of Sheffield Biomedical Information 

Service (SUBIS), Current Clinical Cancer, AIDS Abstracts, Progress in Paliative  Care, Update-Research Information Systems Inc., Inpharma-

Reactions Datastar, BRS), Reference Update (I.S.I.), Research Alert (I.S.I.), BioBase, MedBase, Investigational Drugs Database, Sociedad 

                        Iberoamericana de Información  Científica (SIIC Data Bases).                                                                                                                

                       ΕΚΔΟΤΗΣ: Ιωάννης Γ. Δεληνάσιος                                                                                                                                                             

                       ISSN: 1791-7549 

  

International Journal of Caring Sciences 

Τετραιμηνιαίο διαδικτυακό  περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης,  το οποίο δημοσιεύει άρθρα τα οποία καλύπτουν όλους τους τομείς της Δημόσιας υγείας, 

στα Οικονομικά της Υγείας και την Νοσηλευτική  

ΕΚΔΟΤΗΣ: Δέσποινα Σαπουντζή - Κρέπα 

ISSN: 1792-037Χ          

 

 

                                                                                                                                                                                                                                       

Journal of Atherosclerosis Prevention and Treatment 

Τριμηνιαίο επιστημονικό  διαδικτυακό  περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης, της Ελληνικής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης. Ο κύριος στόχος της είναι η 

συνεχής εκπαίδευση επιστημόνων διαφόρων επιστημονικών κλάδων, συμπεριλαμβανομένων Ιατρών, Βιολόγων, Βιοχημικών, Διαιτολόγων κ.λπ. σε 

διάφορα θέματα που σχετίζονται με την παθογένεση, τη διάγνωση και τη θεραπεία της αθηροσκλήρωσης.                 

ΕΚΔΟΤΗΣ: Ελληνική Εταιρεία Αθηροσκλήρωσης                                                                                                                                                          

ISSN: 2459-380X 

http://www.iatrikiergasias.gr/index.php?mod=article&cat=Journal
https://iiar-anticancer.org/
http://www.internationaljournalofcaringsciences.org/
https://www.japt.gr/
http://www.iatrikiergasias.gr/index.php?mod=article&cat=Journal
https://iv.iiarjournals.org/
http://www.internationaljournalofcaringsciences.org/
https://www.japt.gr/
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Journal of Frailty, Sarcopenia and Falls 

Τριμηνιαίο διεθνές διαδικτυακό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης με θέματα ιατρικής. Ευρετηριάζεται από το DOAJ, PMC, Crossref, 

EBSCOhost.                                                                                                                                                              

ΕΚΔΟΤΗΣ: Υλονομή                                                                                                                                                                                                             

ISSN: 2459-4148 

 

Journal of Molecular Biochemistry 

Ακαθόριστης συχνότητας διεθνές διαδικτυακό περιοδικό το οποίο δημοσιεύει άρθρα σε όλους τους τομείς που σχετίζονται με το θέμα της μοριακής 

βιοχημείας και της βιολογίας.                                                                                                            

ΕΚΔΟΤΗΣ: Lorem Ipsum Press                                                                                                                                                                     

ISSN: 2241-0090 

 

  
Journal of Musculoskeletal and Neuronal Interactions 

Τριμηνιαίο διεθνές διαδικτυακό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης του Ελληνικό Ίδρυμα Οστεοπόρωσης (ΕΛ.Ι.ΟΣ.) με θέματα ιατρικής. 

Ευρετηριάζεται από το PMC και το PabMed                                                                                                    

ΕΚΔΟΤΗΣ: Hylonome Publications                                                                                                                                                          

ISSN: 1108-7161 

Journal of Research and Practice on the Musculoskeletal System 

Τριμηνιαίο διεθνές διαδικτυακό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης το οποίο δημοσιεύει άρθρα στον τομέα της ιατρικής και πιο εξειδικευμένο στο 

Μυοσκελετικό σύστημα. Ευρετηριάζεται από το DOAJ.                                                                   

ΕΚΔΟΤΗΣ: Υλονομή  

ISSN: 2585-2787                                                                                                                                                                                                   

Mediterranean Journal of Rheumatology  

Τριμηνιαίο διεθνές περιοδικό ανοικτής πρόσβασης το οποίο φιλοξενεί επιστημονικές εργασίες που αφορούν στην επιστήμη του ρευματολόγου. 

Αποτελεί συνέχεια του περιοδικού «Ελληνική Ρευματολογία» . Ευρετηριάζεται από  PubMedCentral, to DOAJ και τη National Libraly of Medicine.                                                                                   

ΕΚΔΟΤΗΣ:  Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία & Επαγγελματική Ένωση Ρευματολόγων Ελλάδος (Ε.Ρ.Ε.-ΕΠ.Ε.Ρ.Ε.)                                                                                                                                                                                                             

ISSN: 2529-198X 

http://www.jfsf.eu/
http://www.jmolbiochem.com/
http://www.ismni.org/jmni
http://www.jrpms.eu/
https://mjrheum.org/
http://www.jfsf.eu/index.php
http://www.jmolbiochem.com/index.php/JmolBiochem/index
http://www.ismni.org/jmni/index.php
https://mjrheum.org/home
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 Population Medicine 

Μηνιαίο επιστημονικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης το οποίο περιλαμβάνει  την προληπτική έρευνα και τη δημόσια υγεία, 

συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και της παροχής υγειονομικής περίθαλψης. Ο ευρύτερος στόχος του 

είναι να αντιμετωπίσει σημαντικά και ποικίλα θέματα υγείας, να παρέχει τεκμηριωμένες πληροφορίες σε επαγγελματίες σε όλα τα 

επίπεδα του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης και να ενημερώσει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής που είναι υπεύθυνοι για τη  

                                             διαμόρφωση πολιτικών για την υγεία έτσι ώστε να λαμβάνονται μέτρα βάσει τεκμηρίωσης για τη βελτίωση  

                                             της ποιότητας και της οικονομικής αποδοτικότητας της ιατρικής περίθαλψης.  

                                             ΕΚΔΟΤΗΣ: E.U European Publishing   

                                             ISSN: 2654-1459  

Rhythmos 

Τριμηνιαίο ιατρικό περιοδικό, ανοικτής πρόσβασης το οποίο στοχεύει στην ενημέρωση συναδέλφων και αναγνωστών για τα τελευταία γεγονότα και 

εξελίξεις στην Καρδιακή Ηλεκτροφυσιολογία και Βηματοδότηση και στη Γενική Καρδιολογία. 

ΕΚΔΟΤΗΣ:  Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ιατρική Σχολή, Τρίτο Τμήμα Καρδιολογίας                                                                                                             

ISSN: 1792-7927 

Tobacco Induced Diseases 

 Μηνιαίο περιοδικό ανοικτής πρόσβασης το οποίο φιλοξενεί άρθρα  που σχετίζονται με την πρόληψη και τον έλεγχο της χρήσης καπνού σε 

παγκόσμιο επίπεδο. Ευρετηριάζεται από:  CAS, Cinahl, Citebase, Crossref 

DOAJ (Directory of Open Access Journals) - Περιοδικό αποδέκτη Gold Seal 

EBSCO, Embase, Hinari, ICI World of Journals, ICI Journals Master List, OCLC, PubMed Central 

SCImago, Scopus, SOCOLAR, Web of Science , Zetoc, OpenAIRE,                                                                                              

ΕΚΔΟΤΗΣ:  E.U European Publishing                                                                                                                                                                    

ISSN: 1617-9625 

Tobacco Prevention and Cessation 

Ακαθόριστης συχνότης διεθνές επιστημονικό περιοδικό. Ο σκοπός του περιοδικού είναι να προωθήσει, και να διαδώσει την έρευνα που 

περιλαμβάνει τη χρήση καπνού, την πρόληψη, την εφαρμογή πολιτικής σε περιφερειακό, εθνικό ή διεθνές επίπεδοκαι τη θεραπεία της 

ασθένειας που οφείλεται στον καπνό μέσω της διακοπής του καπνίσματος. Ευρετηριάζεται απο Web of Science, PUBMED, SCOPUS, Index 

Copernicus Journal Master List, DOAJ, CrossRef Metadata search, ScienceOpen, OCLC, HEAL-LINK , OpenAIRE 

Hinari, EBSCO, ICI World of Journals                                                                                                                                                                              

ΕΚΔΟΤΗΣ: E.U European Publishing                                                                                                                                                                        

ISSN: 2459-3087  

http://www.populationmedicine.eu/
http://www.rhythmos.gr/index.php/Rhythmos
http://www.tobaccoinduceddiseases.org/
http://www.tobaccopreventioncessation.com/
http://www.populationmedicine.eu/
http://www.rhythmos.gr/index.php/Rhythmos/index
http://www.tobaccopreventioncessation.com/
http://www.tobaccoinduceddiseases.org/
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Αθηρολογία 

Τριμηνιαίο περιοδικό ης Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης Βόρειας Ελλάδας. Δημοσιεύει ενδιαφέρουσες ανασκοπήσεις, πρωτότυπες εργασίες που έχουν 

ανακοινωθεί σε ελληνικά ή διεθνή συνέδρια και νεότερη βιβλιογραφία από έγκυρα περιοδικά. Όλες οι δημοσιεύσεις αφορούν την Αθηροσκλήρωση 

και τις επιπλοκές της.                                                                                   

ΕΚΔΟΤΗΣ:  Εταιρεία Αθηροσκλήρωσης Βορείου Ελλάδος                                                                                                               

ISSN: 2241-7389 

 

 

  
Αρτηριακή Υπέρταση 

Τετραμηνιαίο περιοδικό με Συμπλήρωμα, δημοσιεύεται από  την Ελληνική Εταιρεία Υπέρτασης και στοχεύει  στην  

αντιμετώπισης της υπέρτασης και την αποτελεσματικότερη πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων.            

ΕΚΔΟΤΗΣ: Ελληνική Εταιρεία Υπέρτασης                                                                                                                                                            

ISSN: 2529-086X 

  

Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής 

Διμηνιαίο Περιοδικό της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών. Περιλαμβάνεται στο Excerpta Medica (EMBASE), INDEX COPERNICUS, SCOPUS, Google 

Scholar, DOAJ, SJR, CIRRIE, JournalSeek, Medword List, Biores, GFMER, J-Gate και στο ΙΑΤΡΟΤΕΚ.                                                                                                                                                                                                        

ΕΚΔΟΤΗΣ:   Ιατρική Εταιρεία Αθηνών                                                                                                                                             

ISSN:2241-5807       

 

 

                                                                        

Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής = Hellenic Archives of Oral & Maxillofacial Surgery 

Τετραμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό  της Ελληνικής Εταιρείας Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής με εθνική αναγνώριση από το 

Υπουργείο Υγείας (ΦΕΚ 2412/Β/4-12-2009).  

Το περιοδικό εκδίδεται στα Ελληνικά και στα Αγγλικά, και έχει ως στόχο την ενημέρωση του Έλληνα Οδοντιάτρου και Ιατρού σε θέματα 

Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής.                                                                                                        

ΕΚΔΟΤΗΣ: Ελληνική Εταιρεία Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής                                                                                                              

ISSN: 2241-5939 

http://journal.eabe.org/
http://www.hypertasi.gr/
http://www.mednet.gr/archives/
https://www.haomsjournal.org/
http://journal.eabe.org/
https://www.hypertasi.gr/default.aspx?catid=65
http://www.mednet.gr/archives/index.html
https://www.haomsjournal.org/
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Βήμα του Ασκληπιού, Το 

Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης για νοσηλευτές και λοιπούς επαγγελματίες υγείας. Το περιοδικό εκδίδεται από το τμήμα 

Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.                                                    

ΕΚΔΟΤΗΣ: Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής                                                                                                                                                

ISSN: 2241-6005 

 

  

Βιοηθικά 

Εξαμηνιαίο ηλεκτρονικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής. Τα θεματικά του ενδιαφέροντα καλύπτουν όλο το 

φάσμα της σύγχρονης βιοηθικής (σχέσεις ασθενούς/ιατρού, αποφάσεις για το τέλος της ζωής, ζητήματα ανθρώπινης αναπαραγωγής, κλινική 

έρευνα, γενετική και βιολογική έρευνα, γονιδιακή θεραπεία, βιοτράπεζες, νευροεπιστήμες, νανοτεχνολογία, γενετική μηχανική, διαχείριση 

βιολογικού πλούτου, ηθική της επιστημονικής έρευνας, μεταχείριση των ζώων, «βελτίωση» φυσικών και διανοητικών ικανοτήτων του ανθρώπου, 

ευρεσιτεχνίες στη βιολογία και τη βιοτεχνολογία κ.λπ.). 

ΕΚΔΟΤΗΣ: Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής & Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης(ΕΚΤ)                                                                                                              

ISSN: 2653-8660 

Βιο-νομικά 

Εξαμηνιαίο  ηλεκτρονικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης του Εργαστηρίου Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής της Νομικής Σχολής ΑΠΘ. 

Στο περιοδικό δημοσιεύονται άρθρα, εργασίες και ανασκοπήσεις με θεματικό πυρήνα τις σύγχρονες εξελίξεις στο χώρο του δικαίου, της ιατρικής, 

της τεχνολογίας και της βιοηθικής. Στο περιοδικό γίνονται δεκτές προς δημοσίευση επιστημονικές μελέτες μελών ΔΕΠ, μεταπτυχιακών 

φοιτητών, υποψηφίων διδακτόρων και διδακτόρων. Στο Περιοδικό δημοσιεύονται εργασίες, οι οποίες δεν έχουν δημοσιευθεί (ούτε τελούν υπό 

δημοσίευση) σε άλλα περιοδικά.  

ΕΚΔΟΤΗΣ:  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Νομική Σχολή                                                                                                              

ISSN: 2654-119X 

Δελτίο Α' Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών 

Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό ς εκδίδεται ανελλιπώς από το 1954, προηγούμενος τίτλος του Δελτίον της Παιδιατρικής Κλινικής του 

Πανεπιστημίου Αθηνών. Περιλαμβάνει δημοσιεύσεις κειμένων μετά από κρίση σε θέματα από όλα το φάσμα της Παιδιατρικής και περιλαμβάνουν 

ανασκοπήσεις, ερευνητικές εργασίες, ενδιαφέρουσες περιπτώσεις, και ανάπτυξη επίκαιρων και γενικών θεμάτων.                                                                                                                             

ΕΚΔΟΤΗΣ:  Α' Παιδιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών. Νοσοκομείο Παίδων "Η Αγία Σοφία"                                                                                                             

ISSN: 1792-0256 

http://www.vima-asklipiou.gr/
https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/bioethica/
http://ejournals.lib.auth.gr/bionomika/
https://www.firstpediatrics-uoa.gr/dimosieuseis
http://ejournals.uniwa.gr/index.php/tovima/index
https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/bioethica/index
http://ejournals.lib.auth.gr/bionomika/index
https://www.firstpediatrics-uoa.gr/dimosieuseis/
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Διεπιστημονική Φροντίδα Υγείας 

Τριμηνιαίο διαδικτυακό επιστημονικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης.το οποίο στοχεύει να παρέχει πρόσβαση στην επιστημονική ερευνητική 

κοινότητα σε αποτελέσματα από τις επιστήμες φροντίδας υγείας.                            

ΕΚΔΟΤΗΣ: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Ιατρική Σχολή. Τμήμα Νοσηλευτικής                                                                                                               

ISSN: 1791-9649 

Εγκέφαλος 

 

Τριμηνιαίο διαδικτυακό επιστημονικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης. Οι δημοσιεύσεις στο περιοδικό  αφορούν στο χώρο των Νευρολογικών και 

Ψυχιατρικών Επιστημών.                                                                                                                                          

ΕΚΔΟΤΗΣ:  Σύλλογος Εγκέφαλος                                                                                                                                                                                

ISSN: 0376-8783 

 

  
Ελληνικά Διαβητολογικά Χρονικά 

  
Τριμηνιαίο περιοδικό, απευθύνεται κυρίως στον επιστημονικό κόσμο που ασχολείται με τα θέματα του Σακχαρώδη Διαβήτη.                                                                                                                                                                                                                             

ΕΚΔΟΤΗΣ: Διαβητολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος                                                                                                             

ISSN: 1106-3270 

 

 

  

Ελληνική Αλλεργιολογία και Κλινική Ανοσολογία 

Τετραμηνιαίο περιοδικό στο οποίο δημοσιεύοντα άρθρα που αφορούν την  Επιδημιολογία, Αιτιολογία, Διάγνωση κλινική και εργαστηριακή, 

Θεραπεία και Πρόληψη των αλλεργιολογικών νοσημάτων (υπερευαισθησίας) και σχετικών νοσημάτων, όπως αυτοάνοσα ή ανοσολογικές ανεπάρκειες 

πρωτοπαθείς ή επίκτητες.                                                                                                                                               

ΕΚΔΟΤΗΣ:  Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας                                                                                                              

ISSN: 1105-7688 

http://www.inhealthcare.gr/
http://www.encephalos.gr/index_gr.html
http://www.encephalos.gr/index_gr.html
https://www.allergy.org.gr/
http://www.inhealthcare.gr/
http://www.encephalos.gr/
https://www.ngda.gr/
https://www.allergy.org.gr/
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Ελληνική Επιθεώρηση Διατροφής - Διαιτολογίας 

Εξαμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό το οποίο συνδυάζει την Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα ενώ κάθε τεύχος περιλαμβάνει ανασκοπήσεις, 

ερευνητικές εργασίες, επιστημονικές θέσεις και οδηγίες σε θέματα διατροφής -διαιτολογίας.                                                                                                                                                                                                                        

ΕΚΔΟΤΗΣ: Πανελλήνιος Σύλλογος Διαιτολόγων - Διατροφολόγων                                                                                                               

ISSN: 1792-4030 

Ελληνική Ιατρική 

 

Τριμηνιαίο διαδικτυακό επιστημονικό περιοδικό, αποτελεί το επίσημο επιστημονικό όργανο της Ιατρικής Εταιρείας Θεσσαλονίκης από το 1927. 

Σκοπός του περιοδικού είναι η συνεχή επιμόρφωση των ιατρών σε όλους τους τομείς. Δημοσιεύει  εργασίες στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα.                                                                                                                                       

ΕΚΔΟΤΗΣ:  Ιατρική Εταιρεία Θεσσαλονίκης                                                                                                                                                         

ISSN: 2241-8253 

Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση 

 

Διμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης. Στόχος του η δημοσίευση έγκριτων εργασιών σε όλους τους τομείς μελέτης της καρδιάς 

και των αγγείων. Δημοσιεύει  εργασίες στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα.                                                                                                                                                  

ΕΚΔΟΤΗΣ:  Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία =  Hellenic Cardiological Society                                                                                                              

ISSN: 1011-7970 

Ελληνική Νεφρολογία 

Τριμηνιαίο διαδικτυακό επιστημονικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης  της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και ως σκοπό έχει τη συνεχή και 

σωστή ενημέρωση των Νεφρολόγων και γενικότερα των ιατρών που ενδιαφέρονται για τις παθήσεις των νεφρών                                                                                                                                                                                               

ΕΚΔΟΤΗΣ:  Ελληνική Νεφρολογική Εταιρεία=Hellenic Society of Nephrology                                                                                                              

ISSN: 1792-8907 

http://www.hjnutrdiet.gr/
http://www.helliniki-iatriki.gr/
http://www.hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc
https://www.ene.gr/journal/
http://www.hjnutrdiet.gr/
http://www.helliniki-iatriki.gr/
http://www.hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc
https://www.ene.gr/journal/
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Ελληνική Νοσοκομειακή Οδοντιατρική 

Ετήσια περιοδική έκδοση , στόχος της είναι η σύγχρονη ενημέρωση των ιατρών σε θέματα Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής καθώς και η 

συστηματική καλλιέργεια της Οδοντιατρικής Επιστήμης στον χώρο των Ελληνικών Νοσοκομείων.                                                                                                                                                                                                        

ΕΚΔΟΤΗΣ: Ελληνική Εταιρεία Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής (Ε.Ε.Ν.Ο.)                                                                                        

ISSN:1791-9150  

Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 

Εξαμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης. Δέχεται άρθρα, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, για δημοσίευση πρωτότυπες 

επιστημονικές εργασίες σε θέματα ορθοδοντικής.                                                                                                

ΕΚΔΟΤΗΣ: Ορθοδοντική Εταιρεία της Ελλάδος                                                                                                                                                 

ISSN: 2241-5920 

Ελληνικό Περιοδικό Περιεγχειρητικής Ιατρικής = The Greek E-Journal of Perioperative Medicine 

Τετραμηνιαίο επιστημονικό ηλεκτρονικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης. Δέχεται άρθρα, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, για δημοσίευση 

πρωτότυπες επιστημονικές εργασίες σε θέματα περιεγχειρητικής ιατρικής.    Το περιοδικού ευρετηριάζεται από  DRJI – Directory of Research 

Journal Indexing, Journal Index.net, Medical Journal Link, ResearchBib.                                                                                                                                                                                                                

ΕΚΔΟΤΗΣ: Εταιρεία Αναισθησιολογίας και Εντατικής Ιατρικής Βορείου Ελλάδος                                                                                                              

ISSN: 1109-6888 

Ελληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήμης 

Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό και είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή ανοικτής πρόσβασης. To Περιοδικό ΕΠΝΕ 

αποδελτιώνεται ήδη, στις βάσεις δεδομένων Google Scholar, ResearchBib, Elektronische Zeitschriftenbibliothek, Doaj, Academic Keys. Επίσης οι 

συγγραφείς αναρτούν τα άρθρα τους στις επιστημονικές βάσεις ResearchGate, Publons, Mendeley, Academia Edu κ.α. με ενίσχυση της 

δυνατότητας ανάγνωσής τους και αύξηση του citation index. Οι διαδικασίες τρέχουν, έτσι ώστε εντός του έτους να ολοκληρωθεί η αποδελτίωση 

του περιοδικού και στις βάσεις CINAHL, EBSCO, CROSSREF και SCOPUS.                                                                                                                      

ΕΚΔΟΤΗΣ:  Ένωση Νοσηλευτών Νοσηλευτριών Ελλάδος                                                                                                                

ISSN: 2459-2994 

http://www.hospitaldentistry.gr/journal.php
https://grortho.gr/journal/
https://e-journal.gr/
http://journal-ene.gr/
http://www.hospitaldentistry.gr/journal.php
http://grortho.gr/journal/
https://e-journal.gr/
http://journal-ene.gr/
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Επικαιροποιημένα Θέματα Παθολογικής Ανατομικής 

Τετραμηνιαίο διαδικτυακό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης το οποίο περιλαμβάνει άρθρα επικαιροποιημένης γνώσης σχετικά με την καθημερινή 

άσκηση της Ιατρικής Ειδικότητας της Παθολογικής Ανατομικής με παράλληλη επίδειξη και σχολιασμό πρωτότυπων παθολογοανατομικών 

εικόνων.                                                                                                                           

ΕΚΔΟΤΗΣ:  Ιατρική  Σχολή Ε.Κ.Π.Α,  Α’ Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής Ιατρικής  & Λαϊκό» Γ.Ν.Α  & ΒΚΠ ΕΚΠΑ                                                                                                                                                                                                                                       

ISSN:  

Επικοινωνία για τη Νόσο ALZHEIMER 

Τριμηνιαίο περιοδικό το οποίο διατίθεται και ηλεκτρονικά. Το περιοδικό περιλαμβάνει διάφορα άρθρα επαγγελματιών υγείας, όπως γιατρών, 

ψυχολόγων, νοσηλευτών, φυσικοθεραπευτών, κοινωνικών λειτουργών κ.α. για θέματα της νόσου Alzheimer & Συγγενών Διαταραχών.                                                                                                                                             

ΕΚΔΟΤΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ                                                                                                               

ISSN:  

Επιστημονικά Χρονικά 

Τριμηνιαίο διαδικτυακό επιστημονικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης. Σκοπός του περιοδικού είναι η δημοσίευση έγκριτων κι επιστημονικά 

άρτιων εργασιών από όλο το φάσμα της Ιατρικής, αλλά φιλοξενεί ενίοτε κι εργασίες της Νοσηλευτικής.                                                                                                                                                                                                                  

ΕΚΔΟΤΗΣ: Επιστημονικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Πειραιά «Τζάνειο»                                                                                                                     

ISSN: 2241-1666 

Ευέξια & Διατροφή 

 

Τριμηνιαίο περιοδικό.                                                                                                                                                                                                              

ΕΚΔΟΤΗΣ:Ελληνικό  Ίδρυμα Γαστρεντερολογίας και Διατροφής                                                                                                                

ISSN: 1109-7418 

http://epub.lib.uoa.gr/index.php/updinpath/
http://www.alzheimer-hellas.gr/
https://www.exronika.com/431995997
http://www.eligast.gr/
http://epub.lib.uoa.gr/index.php/updinpath
http://www.alzheimer-hellas.gr/index.php/en/xrisimo-iliko/magazines
https://www.exronika.com/
http://www.eligast.gr/
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Θέματα Αναισθησιολογίας και Εντατικής Ιατρικής 

 

Εξαμηνιαίο περιοδικό ανοικτής πρόσβασης. Κατά περιόδους εκδίδονται  και εμβόλιμα τεύχη στα οποία δημοσιεύονται οι περιλήψεις των 

Διαλέξεων, των Στρογγυλών Τραπεζιών, των Συμποσίων και των Επιστημονικών Εργασιών των  Συνεδρίων Αναισθησιολογίας και Εντατικής 

Ιατρικής. Στα τεύχη του περιοδικού δημοσιεύονται κατ’ αρχήν εκτεταμένες ανασκοπήσεις σε συγκεκριμένο, κάθε φορά. Κατά καιρούς 

δημοσιεύονται ενδιαφέροντα ενημερωτικά άρθρα, επιστημονικές απόψεις και επιστολές. Τα κείμενα που υποβάλλονται για δημοσίευση πρέπει να 

μην έχουν δημοσιευθεί ή να μην τελούν υπό δημοσίευση σε άλλο περιοδικό.                                                                                                                                                            

ΕΚΔΟΤΗΣ: Εταιρεία Αναισθησιολογίας και Εντατικής Ιατρικής Βορείου Ελλάδος                                                                                                              

ISSN: 1105-7572 

 

Ιατρικά Χρονικά Βορειοδυτικής Ελλάδος  

 

Εξαμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό της Ιατροχειρουργικής Εταιρείας Κέρκυρας                                                       

ΕΚΔΟΤΗΣ: Ιατροχειρουργική Εταιρεία Κέρκυρας                                                                                                                                               

ISSN: :1108-4910 

Ιατρικό Βήμα 

Ετήσιο περιοδικό από το 2016, επίσημη επιστημονική έκδοση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και έχει ως σκοπό τη συμβολή στη Συνεχιζόμενη 

Ιατρική Εκπαίδευση και την προαγωγή της ιατρικής έρευνας.                         

ΕΚΔΟΤΗΣ: Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος                                                                                                                                                   
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Καρδιά και Αγγεία 

Ακαθόριστης συχνότητας περιοδικό του Ελληνικού Ιδρύματος Καρδιολογίας                                                                              
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Νευρολογία 

Διμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό, επίσημο όργανο της Ελληνικής Νευρολογικής Εταιρείας                                                                     

ΕΚΔΟΤΗΣ: Ελληνική Νευρολογική Εταιρεία                                                                                                                                                     

ISSN: 2407-9537 

Νοσηλευτική 

Τριμηνιαίο διαδικτυακό περιοδικό. Σκοπός του είναι η συμβολή́ στη συνεχιζόμενη νοσηλευτική́ εκπαίδευση, η προαγωγή́ της νοσηλευτικής 

έρευνας, και η βελτίωση της βασισμένης σε ενδείξεις νοσηλευτικής πρακτικής στην Ελλάδα και Διεθνώς. Το περιοδικό  αξιολογήθηκε και 

εγκρίθηκε για αποδελτίωση και διάθεση από́ την ελληνική́ βάση δεδομένων ΙΑΤΡΟΤΕΚ (2002) και τις διεθνείς βάσεις δεδομένων CINAHL (2008), 

EBSCO (2009) και SCOPUS (2010). 
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Παιδιατρική 

Τετραμηνιαίο διαδικτυακό επιστημονικό περιοδικό. Χρησιμοποιεί την παγκόσμιας εμβέλειας πλατφόρμα δημοσίευσης ISSUU. Δεν υπάρχει 

δυνατότητα “κατεβάσματος” του περιοδικού ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ, παρά μόνο για όσους έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή τους στην πλατφόρμα 

ISSUU. Η Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία φιλοξενεί στην ιστοσελίδα της  αρχείο όλων των τευχών από το 2000 μέχρι και σήμερα.  

Επίσης αποφάσισε να παραχωρήσει τη δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο αρχείο τευχών του περιοδικού “ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ” σε όλους τους 

επαγγελματίες υγείας (μέλη και μη).                                                                                               
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Παιδοδοντία 

Τετραμηνιαίο διαδικτυακό επιστημονικό περιοδικό. Κυκλοφορεί από το 1985. Από το 2014 διατίθεται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή από τον 

ισότοπο της Εταιρείας δωρεάν για τα μέλη της και για οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο. 

Περιλαμβάνει ερευνητικές εργασίες, ανασκοπήσεις, ενδιαφέρουσες περιπτώσεις, πρακτικά θέματα, ειδικά θέματα, σύντομες πρωτότυπες 

δημοσιεύσεις και περιλήψεις άρθρων.                                                                                                                              
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Πνεύμων = Pneumon 

Τριμηνιαίο διαδικτυακό επιστημονικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης. Η ύλη του περιοδικού περιλαμβάνει άρθρα συντάξεως (editorials) - 

συνήθως κατόπιν προσκλήσεως, ανασκοπήσεις (reviews), κυρίως θεματικές σειρές, πρωτότυπες δημοσιεύσεις κλινικής και βασικής έρευνας, 

περιορισμένο αριθμό ενδιαφερουσών περιπτώσεων (case reports), εικόνες στην πνευμονολογία και γράμματα στον εκδότη (letters to the editor) σε 

όλο το φάσμα της Πνευμονολογίας. Συμπεριλαμβάνεται σε διεθνείς βάσεις δεδομένων, όπως τα Scopus, EMBASE, DOAJ, Google Scholar, και 

INDEX COPERNICUS. Εκδίδεται στα Αγγλικά.                                                                                      

ΕΚΔΟΤΗΣ: Ελληνική Θωρακική Εταιρεία                                                                                                                                                

ISSN: 1791-4914 

 

  
Σύγχρονη Κοινωνία, Εκπαίδευση και Ψυχική Υγεία 

Εξαμηνιαίο ηλεκτρονικό περιοδικό στις σελίδες του φιλοξενούνται άρθρα Ψυχολογίας, Συμβουλευτικής, Παιδαγωγικών, Εκπαίδευσης, Τέχνης, 

Οικονομίας και Διοίκησης. Είναι η συνέχεια μιας εκδοτικής προσπάθειας, που ξεκίνησε πριν αρκετά χρόνια υπό τη σκέπη του Συμβουλευτικού 

Σταθμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου, της Ακαδημίας των Πολιτών και των Προγραμμάτων Ψυχικής Υγείας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη 

Λέσβο.  
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Ψυχιατρική = Psychiatriki 

Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης. Αποτελεί το  επίσημο επιστημονικό περιοδικό της Ελληνικής Ψυχιατρικής 

ΕταιρείαςΚαταχωρείται και περιλαμβάνεται στις εξής βάσεις δεδομένων: MEDLINE/PubMed, Ιndex Copernicus, PsycINFO, SCOPUS, SCImago, 

Google Scholar, EMBASE/Excerpta Medica, EBSCOhost TM, Iatrotek.                                                                                                  
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Ωτορινολαρυγγολογία. Χειρουργική Κεφαλής και Τραχήλου 
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