ΟΔΗΓΙΕ ΤΝΣΑΞΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΟΤ ΜΗΝΑ
Η «Περίπτωςθ του Μινα» ςυμβάλλει ςτθν υνεχιηόμενθ Εκπαίδευςθ των μελών τθσ
Εταιρείασ και αποτελεί ςθμαντικι Εκπαιδευτικι Δραςτθριότθτα (ςαν εκπαιδευτών)
των ςυμμετεχόντων.
Αποτελεί παρουςίαςθ ενόσ ενδιαφζροντοσ περιςτατικοφ, του οποίου θ διάγνωςθ
τίκεται με τθ βοικεια απεικονιςτικών μζςων κυρίωσ. Πρακτικά, αντιςτοιχεί με τον
τρόπο εξζταςθσ των ουςιαςτικότερων ςτοιχείων τθσ διαγνωςτικισ διερεφνθςθσ
μιασ ςχετικά ςπάνιασ πακολογικισ οντότθτασ.
τθν πρώτθ ςελίδα, ςτθν πρώτθ ςειρά, κα πρζπει να αναφζρεται ο τίτλοσ τθσ
ενδιαφζρουςασ περίπτωςθσ περιγραφικά, με τα κφρια ςυμπτώματά τθσ και χωρίσ
αναφορά ςτθν τελικι διάγνωςθ. Π.χ. Παιδί με κοιλιακό άλγοσ και αιματουρία. τθ
δεφτερθ ςειρά κα αναφζρονται τα ονόματα ζωσ τριών ςυγγραφζων που ζχουν
δομιςει τθν παρουςίαςθ τθσ περίπτωςθσ. τθν Σρίτθ ςειρά κα αναφζρεται το
Ίδρυμα από το οποίο προζρχεται το περιςτατικό.
Από τθ δεφτερθ ςελίδα θ παρουςίαςθ δομείται κατά βιματα. το πρώτο βιμα
παρουςιάηονται περιλθπτικά τα πρώτα εργαςτθριακά και τα πρώτα απεικονιςτικά
ευριματα και τίκεται θ πρώτθ ερώτθςθ που με τθ ςωςτι τθσ επιλογι απάντθςθσ
προχωρά ο αναγνώςτθσ ςτισ επόμενεσ ςελίδεσ.
Κάκε επόμενθ ςελίδα περιλαμβάνει νεώτερεσ και πλζον εξειδικευμζνεσ εξετάςεισ
που οδθγοφν ςτθν τελικι διάγνωςθ με τον ίδιο τρόπο. ε κάκε επόμενο βιμα
παρζχονται ςτοιχεία από τισ απεικονιςτικζσ εξετάςεισ και ακολουκεί ερώτθςθ
ςχετικι με τισ απεικονίςεισ που παρατίκενται, θ οποία απαντάται με τθ μορφι
επιλογισ από πολλαπλζσ απαντιςεισ. Εφ όςον θ τελικι διάγνωςθ προςεγγιςκεί
ςωςτά, τότε ςτθν τελευταία ςελίδα παρουςιάηεται θ τελικι διάγνωςθ ςαν τίτλοσ,
ακολουκοφμενθ από κείμενο κατάλλθλθσ ζκταςθσ (μιςισ ζωσ δφο ςελίδων Α4), ςτο
οποίο αναλφεται το περιςτατικό, τθ διαφορικι διάγνωςι του και ςτο τζλοσ του
κειμζνου αναφζρονται οι βιβλιογραφικζσ παραπομπζσ που χρθςιμοποιικθκαν.
ε κάκε μία ςελίδα, από τισ πολλαπλζσ απαντιςεισ τθσ ερώτθςθσ, θ μία, –θ ςωςτι-,
κα πρζπει να γράφεται με πυκνούς (Bold) χαρακτιρεσ.
To κείμενο κα γράφεται με χαρακτιρεσ Arial μεγζκουσ γραμματοςειράσ 11 ςε
αρχείο .doc (του MS Word 97-2003). Οι εικόνεσ κα πρζπει να υποβάλλονται ςε
ξεχωριςτά αρχεία εικόνων μορφισ .jpeg ι .tiff.
Κλινικζσ από τισ οποίεσ διζρχεται ο αςκενισ κα πρζπει να αναφζρονται ςτο κείμενο,
εφ΄ όςον παρουςιάηονται αποτελζςματά τουσ.
Σα προσ δθμοςίευςθ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΑΕΒΕ κα πρζπει να αποςτζλλονται
θλεκτρονικά ςτθν διεφκυνςθ του υπεφκυνου τθσ ιςτοςελίδασ: aebe@hotmail.gr. Σα

κείμενα και οι φωτογραφίεσ αφοφ ελεγχκοφν από Επιςτθμονικι Επιτροπι
δθμοςιεφονται με τθ ςειρά με τθν οποία παραλαμβάνονται, ζνα κάκε μινα.
Παρουςιάςεισ προθγουμζνων μθνών κα τοποκετοφνται ςε ειδικό φάκελο θ
πρόςβαςθ ςτον οποίο κα γίνεται με πλικτρο ςτθν ιςτοςελίδα με ζνδειξθ
«ΠΡΟΗΓΟΤΜΕΝΕ». Θζματα κοινών πακολογικών οντοτιτων ι ανεπαρκισ
διαδικαςία ςφνταξθσ τθσ παρουςίαςθσ που να οδθγεί ςτθν διάγνωςθ με κενά, κα
απορρίπτονται.
Κάτοχοσ των δικαιωμάτων πνευματικισ ιδιοκτθςίασ των δθμοςιευμάτων τθσ
ιςτοςελίδασ αυτισ είναι θ Ακτινολογικι Εταιρεία Βορείου Ελλάδοσ. Δεν επιτρζπεται
θ χωρίσ άδεια αναπαραγωγι του ςυνόλου ι τμιματοσ των κειμζνων και των
φωτογραφιών τθσ τρζχουςασ ι των προθγοφμενων «περιπτώςεων του μινα».
Άδεια μπορεί να δοκεί από το Δ τθσ ακτινολογικισ Εταιρείασ κατόπιν αίτθςθσ κάκε
ενδιαφερόμενου, που κα ςυμπλθρώςει τθν φόρμα και κα τθν αποςτείλει με E-mail
ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ: aebe@hotmail.gr.

