Paliatívna medicína a liečba bolesti
Pokyny pre autorov
Náležitosti rukopisu
• Názov práce v slovenskom a anglickom jazyku – stručný, max. do 10 slov, vystihujúci podstatu článku
• Meno hlavného autora s titulmi, pracovisko, kompletná adresa vrátane telefonického a emailového kontaktu
• Mená spoluautorov s titulmi a ich pracoviská
• Krátky výstižný súhrn predloženej práce v slovenskom aj anglickom jazyku + približne 5 kľúčových slov v oboch jazykoch
V pôvodných prácach súhrn rozdeliť na:
• Cieľ/Úvod
• Materiál a metódy alebo Súbor pacientov a metódy
• Výsledky
• Záver
Anglický súhrn (summary) sa člení a prispôsobuje charakteru článku rovnako ako v slovenskom jazyku: Purpose; Materials and methods alebo Patients
and methods; Results; Conclusion
Samotný text sa rozdeľuje na časti: úvod, materiál a metódy/súbor pacientov a metódy, výsledky, diskusia a záver.
V kazuistikách súhrn rozdeliť na:
• Cieľ/Úvod
• Prípad
• Záver
Anglický súhrn (summary) sa člení a prispôsobuje charakteru článku rovnako ako v slovenskom jazyku: Purpose; Case; Conclusion
Samotný text sa rozdeľuje na časti: úvod, kazuistika/opis prípadu, diskusia a záver.
•	
Text + tabuľky alebo grafy a obrázky ako samostatné prílohy v čo najkvalitnejšom prevedení s presnými legendami (max. 5 tabuliek a 5 obrázkov so
zreteľne vyznačeným umiestnením v texte)
•	
Zoznam citovanej literatúry, maximálne 20 citácií, uvádzaných a číslovaných v texte chronologicky
Redakcia odporúča, aby sa citovali aj slovenské a české práce, ktoré sa zaoberajú danou problematikou.
Spracovanie citovanej literatúry
Bibliografické odkazy v texte uvádzať číslicou v guľatých zátvorkách a v poradí, v akom sú citované prvýkrát (nie abecedne). Nasledujúce odkazy na
rovnaký zdroj sa označujú rovnakým číslom ako pri prvej zmienke.
Do zoznamu referencií na konci textu uviesť autorov do počtu 3 autorov. Pri väčšom počte ako 3 autori treba uviesť prvých 3 autorov, za ktorými nasleduje
skratka „et al“.
Za citovaným autorom v texte treba napísať aj odkaz na zoznam literatúry (Culine et al. (15) porovnali...).
Vyhýbať sa odkazom na abstrakty, nepublikované pozorovania, osobné oznámenia. Preferovať súčasné citácie (z ostatných 3 rokov).
Príklady na citovanie
1. Riegel B, Dickson V. A situation-specific theory of heart failure of self-care. Journal of Cardiovascular Nursing. 2008;23(3):190-196.
2. Enzinger FM, Weiss SW. Ischemic fasciitis (Atypical decubital fibroplasia). In: Sharon WW, John RG, eds. Soft Tissue Tumors. 4th ed. St. Louis, MO: Mosby; 2001:276-278.
Podrobnejšie pokyny na tvorbu citácií a bibliografických odkazov nájdete na: www.solen.sk

Spracovanie rukopisu
• Písmo Times New Roman, veľkosť 12, riadkovanie 1,5, počet strán v závislosti od druhu príspevku.
• Článok členiť na menšie prehľadnejšie odseky, v prípade potreby použiť podnadpisy a jednoduché členenia.
• Všetky skratky musia byť pri prvom použití vysvetlené.
• Zdomácnené cudzie výrazy písať buď v súlade s pravidlami slovenského pravopisu, alebo v pôvodnej latinskej podobe.
• Píšte plynulo, na celú šírku, bežným písmom, neupravujte text do stĺpcov (len v tabuľkách).
• Klávesu ENTER používajte výnimočne.
• Rozlišujte dôsledne čísla 1, 0 a písmená l, O.
• Zátvorky sú vždy guľaté ( ).
Prílohy rukopisu
•	Portrétová fotografia autora článku (ak je viac spoluautorov, iba prvého – hlavného autora, prípadne autora, ktorého kontakt bude uvedený vo vizitke na
konci článku).
• Vyhlásenie, že článok nebol uverejnený ani ponúknutý na uverejnenie v inom časopise.
•	Vyhlásenie, že autor aj spoluautori sa oboznámili s pravidlami publikačnej etiky (dostupné v plnom znení na internetovej stránke časopisu), a že nie je
žiadna prekážka na publikovanie článku.
•	Vyhlásenie o potenciálnom konflikte záujmov autora
Príspevky posielajte v elektronickej podobe na e-mailovú adresu: dubravcikova@solen.sk, tel.: 02/5413 1381, mob.: 0910 956 370
Pokyny pre autorov sú dostupné v plnom znení na internetovej stránke časopisu.

www.solen.sk

