
Regulamin jest zgodny z gÆównymi wy-
tycznymi zawartymi w „Uniform Require-

ments for Manuscripts Submitted to Biomedi-

cal Journals” N. Engl. J. Med. 1997, 336:
309 – 15.

Kwartalnik Acta Clinica zamieszcza
prace dotyczåce nauk medycznych i dzie-
dzin pokrewnych w jæzyku polskim i an-
gielskim.

Prace eksperymentalne na materiale
klinicznym muszå zawieraì adnotacjæ
o akceptacji odpowiedniej komisji bioetycz-
nej i speÆniaì wymagania Deklaracji Hel-
siñskiej z 1975 r. (rewizja w 1984 r.).

Naleºy unikaì jakichkolwiek oznaczeñ,
które umoºliwiÆyby rozpoznanie persona-
liów pacjentów.

Prace na materiale zwierzæcym muszå
mieì adnotacjæ o akceptacji odpowiedniej
Lokalnej Komisji Etycznej ds. badañ na
zwierzætach zgodnie z zasadami Ustawy
o ochronie zwierzåt lub innymi aktami
prawnymi dotyczåcymi do¥wiadczeñ na
zwierzætach majåcymi zastosowanie w kra-
ju z którego pochodzi przedstawiana praca.

Redakcja zachowuje prawo odrzucenia
prac nie speÆniajåcych powyºszych warun-
ków.

Acta Clinica zamieszcza:

— prace oryginalne
— prace poglådowe
— prace kazuistyczne
— przedruki
— streszczenia z innych czasopism
— recenzje
— listy do redakcji
— sprawozdania ze zjazdów nauko-

wych

— komunikaty o zjazdach naukowych,
kursach szkoleniowych itp.

— artykuÆy sponsorowane
Redakcja i Rada Naukowa zastrzegajå

sobie prawo skierowania do wybranych au-
torów zaproszenia do napisania pracy o o-
kre¥lonej tematyce lub komentarza do prac
publikowanych w Acta Clinica.

Komentarz taki zostanie w miaræ
moºno¥ci udostæpniony autorom komento-
wanej pracy tak aby mogli ustosunkowaì
siæ do niego w tym samym numerze.

Wszystkie prace naukowe så recenzo-
wane.

Autorzy doÆåczajå o¥wiadczenie, ºe
praca nie byÆa uprzednio publikowana
(z wyjåtkiem streszczeñ zjazdowych oraz
rozpraw magisterskich, doktorskich i habi-
litacyjnych) ani teº nie jest obecnie kwalifi-
kowana do druku w innym czasopi¥mie.

Przygotowanie pracy

1) Objæto¥ì prac oryginalnych nie po-
winna przekraczaì 15 stronic, poglådowych
20 stron, kazuistycznych 10 stron wraz
z rycinami, tabelami i pi¥miennictwem.

2) Prace naleºy przesyÆaì w trzech
identycznych egzemplarzach.

3) Tekst pracy naleºy napisaì czcionkå
Times New Roman o stopniu 12 punktów
z podwójnym odstæpem (30 wierszy na
stronæ) z marginesem 4 cm z lewej strony
i 2 cm z prawej strony. Strony naleºy po-
numerowaì w prawym górnym rogu

4) Na pierwszej stronicy naleºy podaì:
peÆny i skrócony (do 60 znaków) tytuÆ pra-
cy w jæzyku polskim i angielskim, imiæ
i nazwisko autora i wspóÆautorów, adres
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instytucji w których pracujå autorzy pracy,
Osobno poniºej naleºy podaì imiæ nazwis-
ko i adres autora odpowiedzialnego za
korespondencjæ dotyczåcå pracy

5) Na drugiej stronie naleºy zamie¥ciì
streszczenie w jæzyku polskim i angielskim
o Æåcznej maksymalnej objæto¥ci do 250
wyrazów. Streszczenie powinno zawieraì
zaÆoºenia pracy, okre¥lenie zastosowanych
metod, gÆówne wyniki i zasadnicze wnios-
ki. Przed streszczeniem naleºy umie¥ciì
peÆny tytuÆ pracy i nazwiska autorów z ini-
cjaÆami imion

Poniºej streszczenia naleºy umie¥ciì
sÆowa kluczowe (odpowiednio po polsku
i angielsku) po 4 – 5 pozycji, zgodne, o ile
to moºliwe, z listå zawartå w Index Medicus

(MeSH).
6) Tekst naleºy podzieliì na rozdziaÆy:

wstæp, materiaÆ i metody, wyniki (obowiå-
zujå jednostki SI ale czæsto¥ì pracy serca
moºna podawaì na 1 minutæ, ci¥nienie tæt-
nicze w mmHg, temperaturæ w stopniach
Celciusza), omówienie, wnioski, podziæko-
wania, pi¥miennictwo, tabele, opisy rycin.
Kaºdy rozdziaÆ naleºy rozpoczåì od nowej
strony.

7) Na kolejnej stronie po wnioskach
moºna umie¥ciì podziækowania oraz ewen-
tualnå adnotacjæ o finansowym wsparciu
przeprowadzonych badañ.

8) Pi¥miennictwo cytowane w tek¥cie
naleºy uÆoºyì w ukÆadzie alfabetycznym na
kolejnej stronie. PowoÆania w tek¥cie nale-
ºy zaznaczaì nawiasami póÆokrågÆymi.
Uwzglædniamy 4 pierwszych autorów i da-
lej piszemy „i wsp.”.

Standardowy artykuÆ naukowy opisuje-
my w nastæpujåcej kolejno¥ci:

Nazwisko, InicjaÆy imion, peÆny tytuÆ
pracy, skrót czasopisma (zgodny z Index

Medicus), rok, tom, zeszyt (je¥li så one o-
sobno numerowane) pierwszå i ostatniå
stronicæ.
Dåbrowska M., Andrzejczak A., Ciszek B., Aleksan-
drowicz R., i wsp. Microsurgical anatomy of the ve-

nous system of the lateral cerebral fossa. Folia
Morphol 1996 55:236 – 237

Pozycje ksiåºkowe opisujemy w kolej-
no¥ci nazwisko i inicjaÆy imion, tytuÆ, mias-
to, dom wydawniczy, rok, tom, stronice.

Jeºeli powoÆujemy siæ na rozdziaÆ po-
dajemy: nazwisko i inicjaÆy imion auto-
ra/autorów, tytuÆ rozdziaÆu, nazwisko i ini-
cjaÆy imion redaktora/redaktorów, tytuÆ
ksiåºki, dom wydawniczy, miasto, rok, tom
(je¥li så tomy), strony
íuk T. ZÆamania patologiczne w Tylman D.,
Dziak A. red. Traumatologia narzådu ruchu War-
szawa PZWL 1985 T. I 416 – 447

Wszelkie pozostaÆe rodzaje cytowanych
pozycji jak doktoraty, patenty, materiaÆy
audiowizualne i elektroniczne itd. naleºy
opisaì zgodnie z zasadami Uniform Requi-

rements.
9) Tabele powinny siæ znajdowaì na

kolejnej osobnej stronie wydrukowane
z podwójnym odstæpem. Powyºej tabeli
znajduje siæ jej numer zgodnie z kolej-
no¥ciå pojawiania siæ w tek¥cie, oraz krótki
tytuÆ w jæzyku polskim i angielskim

10) Ryciny (fotografie czarno biaÆe
o szeroko¥ci do 14cm i wysoko¥ci do 14cm,
wykonane na papierze fotograficznym
gÆadkim i rysunki oraz wykresy) naleºy do-
Æåczyì oddzielnie. Na odwrocie u góry
miækkim oÆówkiem naleºy je zaopatrzyì
w nazwisko i inicjaÆy pierwszego autora,
skrócony tytuÆ pracy i numer ryciny.

Na kolejnej numerowanej stronie za-
opatrzonej u góry w nazwisko i inicjaÆy
pierwszego autora oraz skrócony tytuÆ pra-
cy naleºy zaÆåczyì spis kolejno numerowa-
nych rycin z ewentualnymi opisami po pol-
sku i po angielsku.

11) Miejsce wÆamania ryciny lub tabeli
oznaczamy na marginesie odpowiedniej
strony

12) Wykorzystanie zapoºyczonego ma-
teriaÆu ilustracyjnego wymaga doÆåczenia
pisemnej zgody podmiotów posiadajåcych
prawa autorskie.
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13) Redakcja nie pÆaci honorariów au-
torskich. Autorzy otrzymujå po jednym
egzemplarzu numeru, w którym zamiesz-
czona jest praca.

14) Do pracy naleºy doÆåczyì wersjæ e-
lektronicznå PC: dwie dyskietki 3 1

4 cala —
jedna z oryginaÆem, druga z jego kopiå za-
pasowå, albo dysk ZIP lub CD-R (nie
CD-RW) nagrany z prædko¥ciå 2x. Tekst
taki powinien byì identyczny z wydrukiem
na papierze. Naleºy go zapisaì w formie
ASCII z polskimi znakami w kodzie Win-
dows-1250. Moºna dodatkowo doÆåczyì ten
sam tekst napisany w jednym ze wspóÆ-
cze¥nie uºywanych edytorów (WordPad lub
MS WORD wersja PC 9x).

Fotografie moºna dodatkowo doÆåczyì
jako pliki czarno-biaÆe o rozszerzeniu *.tif
lub *.jpg o szeroko¥ci do 14 cm, wysoko¥ci
do 14 cm i w rozdzielczo¥ci 300 punktów
na cal (dpi). Za jako¥ì takich zdjæì odpo-
wiadajå wówczas autorzy. Rysunki moºna
dodatkowo doÆåczyì w formacie encapsula-
ted postscript o rozszerzeniu *.eps, z litera-

mi opisów tekstowych zamienionymi na
krzywizny. Wersjæ elektronicznå spakowa-
nå programem Pkzip (Winzip) moºna
przesÆaì e-mailem, ale jej objæto¥ì nie mo-
ºe przekroczyì 500 MB.

Pliki powinny mieì nadane nazwy we-
dÆug nastæpujåcej konwencji: nazwisko au-
tora, trzy sÆowa tytuÆu tekstu lub rodzaj ry-
ciny, odpowiedni, kolejny numer wystæpo-
wania w artykule. Np.:

tekst pracy: ciszek_praca.doc;
rycina: ciszek_ryc_1. jpg
15) TÆumaczenie na polski tytuÆu,

streszczeñ i podpisów rycin w pracach
w jæzyku angielskim nadesÆanych przez au-
torów zagranicznych i zakwalifikowanych
do druku zapewnia Redakcja.

16) Przyjæcie pracy do druku w Acta

Clinica jest jednoznaczne z przeniesieniem
przez autorów praw do publikacji na Re-
dakcjæ Acta Clinica.

SzczegóÆowe informacje na stronie internetowej:

http://www.bibl.amwaw.edu.pl/LPJ/uj_wym.htm
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