Časopis Slovenská chirurgia a redakcia vydavateľstva Solen
vyzýva na aktívnu spoluprácu a hľadá autorov príspevkov do časopisu

Slovenská chirurgia
Štruktúra časopisu (rubriky):

Prehľadové články – maximálny rozsah je 9 strán textu vrátane literatúry. Najnovšie poznatky o etiológii, patogenéze, diagnostike a terapii chorôb
a skupín ochorení. K textu je možné priložiť obrázky (grafy, tabuľky – max. počet 6). Článok, prosím, píšte s dôrazom na jeho praktické využitie
chirurgmi a špecialistami z iných oborov zaujímajúcich sa o chirurgiu.
Pôvodné práce – max. 6 strán. Štúdie, konkrétne liečebné chirurgické postupy, vlastné pozorovania. Členenie: cieľ, materiál a metodika,
výsledky, diskusia, záver.
Kazuistiky – max. 4 strany. Členenie: súhrn (abstrakt), úvod, vlastný prípad, diskusia, záver.
Medziodborové konzílium – max. 6 strán. Interdisciplinárna medziodborová diskusia, pohľad na určitú diagnózu alebo terapeutický postup od
odborníkov rôznych odborov, zásady a otázky ich spolupráce.
•	
Články prechádzajú odborným recenzným posudzovaním a jazykovou korektúrou.

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, názov a kompletná adresa pracoviska
•	
Emailový a telefonický kontakt na hlavného autora
•	
Mená spoluautorov s titulmi a ich pracoviská
•	
Krátky výstižný súhrn predloženej práce v slovenskom aj anglickom jazyku + približne 5 kľúčových slov v oboch jazykoch
•	
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.

Na publikovanie budú prednostne zaradené práce, ktoré citujú a odkazujú
na články uverejnené v časopise Slovenská chirurgia.

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“.
Pri uvádzaní citovaných autorov vo vlastnom texte (napr. Culine et al. porovnali...) treba zjednotiť skratky et al. v celom texte aj v zozname literatúry.
Zároveň za citovaným autorom 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).
Úprava bibliografických odkazov sa prispôsobuje formátu citácií v databázach MEDLINE/PUBMED.
Príklad na citovanie monografie
1. Prochotský A. Karcinóm hrubého čreva a konečníka. Bratislava, Slovakia: Litera Medica; 2006.
2. DeVita VT Jr, Lawrence TS, Rosenberg SA, et al. CANCER. Principles & Practice of Oncology. 9th ed. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins; 2011.
Príklad na citovanie kapitoly knihy, resp. príspevku v zborníku
1. Nenutil R. Standardizace histopatologické diagnostiky kolorektálního karcinomu. In: Vyzula R, Žaloudík J, eds. Rakovina tlustého střeva a konečníku.
Praha, Czech Republic: Maxdorf; 2007:96-102.
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.
Príklad na citovanie článku v časopise
1. Huťan M, Koudelka P, Bartko CH, et al. Nové odporúčania antibiotickej liečby infekcií diabetickej nohy. Slov. chir. 2012;9(3):88-91.
2. Jakimowicz J, Fingerhut A. Simulation in surgery. Br J Surg. 2009;96(6):563-564.
Príklad citácie elektronického článku
1. Wong KP, Lang BH. The role of prophylactic central neck dissection in differentiaded thyroid carcinoma: Issues and controversies [online].
J Oncol. 2011. http://www.hindawi.com/journals/jo/2011/127929/. Accessed June 18, 2011.
Podrobnejšie pokyny na tvorbu citácií a bibliografických odkazov nájdete na: www.slovenskachirurgia.sk
Spracovanie rukopisu:
•	
Písmo Times New Roman, veľkosť 12, riadkovanie 1,5, počet strán 5 – 9 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
Prílohy rukopisu:
•	
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 www.slovenskachirurgia.sk), a že nie je žiadna prekážka na publikovanie článku
•	
Portrétová fotografia hlavného autora

Práce posielajte v elektronickej podobe na emailovú adresu: vyzinkarova@solen.sk

