Instructions to Authors

GENERAL POLICY
INTERNATIONAL REVIEW OF MEDICAL PRACTICE
(Int. Rev. Med. Pract.) will consider for publication
papers directly related to allergology and clinical
immunology in family medicine after evaluation by
two reviewers.

THE REVIEW WILL COMPRISE
THE FOLLOWING SECTIONS:
Editorial and review articles. Contributions from
experts and specialists in the field, requested by the
Editors.
Original articles and research papers in medical
science, as well new forms of therapy and diagnostic
procedures will be published after evaluation by two
independent reviewers.
Short communications. Description of clinical cases reporting exceptional results or symptoms. Maximum length 2–3 typewritten pages, double-spaced,
1 figure and 1 table will be accepted, and references
limited to maximum 10 positions.
PREPARATION OF MANUSCRIPTS
Manuscripts should be word processed (Word Programme) or typewritten, double-spaced with ample
margins on both sides, and pages should be numbered. First mention of tables and figures should
be indicated in the right-hand margin of the text.
Maximum length 15 pages.
Title page. Should contain the full title, a brief running
title, full name of author(s), institutional affiliation of
author(s), and name and mailing address of the author to whom all correspondence should be directed.

Summary in English and in Polish. The major points
of the article shouId be summarized in 150-250 words,
in order of their appearance in the manuscript. Material
or facts not cited in the text should not be included.
Key words. Three to five key words or brief phrases
should be included after the Summary for indexing
purposes.
References. AII references should be numbered consecutively throughout the text or numbered in alphabetical order and enclosed in parentheses. Journal
abbreviations should follow the norms of Current
Contents. The name(s) of authors should be followed by the complete title of the paper, abbreviated
journal`s title, year, volume and first and last page
number. When citing an article from a book, author(s)
name(s) should be followed by complete title of the
paper, title of book, volume number, editor(s) name(s), name and address of the publisher, year and
first and last page numbers, e.g.:
3. Dukes MN, Holgate ST, Pauwels RA, et al.: Report
of an international workshop on risk and safety of
asthma. Clin Exp Allergy, 1994;24:160-165.
4. Kay AB, Henson PM, Hunninghake GW, et al.:
Cellular mechanism. - in - Holgate ST. (ed.): The role
of inflammatory processes in airway hyperresponsiveness. Blackwell Scientific Publications, Oxford,
London, Edingurgh, Boston, Melbourne, 1989;151-178.
Proofs. Page proofs wiII be sent to the author to
whom all correspondence should be addressed
unless otherwise specified by the authors. Proofs
should be checked against the original. Authors
will be charged for major alterations in the original
text. Proofs not returned in time to meet publication date will either be rescheduled or published
without authors' corrections, in which the Editors
do not assume responsibility for any errors that
might have been made in typesetting. Proofs may
be returned by e-mail or fax.
Reprints. Two complimentary numbers of journal wiII
be given to authors.

Zasady publikacji

OGÓLNE ZASADY
INTERNATIONAL REVIEW OF MEDICAL PRACTICE
(Int. Rev. Med. Pract.) publikuje prace z zakresu
alergologii i immunologii w medycynie rodzinnej po
ocenie dwóch niezależnych recenzentów.

Strona tytułowa musi zawierać po polsku i po angielsku tytuł pracy w całości bez stosowania skrótów, skrócony tytuł, imię i nazwisko autora (autorów),
nazwę miejsca pracy autora (autorów) oraz adres
do korespondencji, numer telefonu i e-mail.
Streszczenie po polsku i po angielsku powinno
uwzględniać główne elementy pracy, a w pracy oryginalnej - cel pracy, materiał i metody, wyniki i wnioski.
Słowa kluczowe (3–5) należy zestawić po streszczeniu w celu indeksacji opracowania.

W CZASOPIŚMIE PUBLIKUJE SIĘ:
Artykuły redakcyjne i przeglądowe. Szczególnie
oczekiwane są opracowania od ekspertów i specjalistów, w tym na zaproszenie Redaktora Naczelnego.
Prace oryginalne kliniczne i doświadczalne z zakresu
nauk medycznych z uwzględnieniem nowo stosowanych terapii oraz nowych metod diagnostycznych
będą publikowane po dokonanej ocenie przez dwóch
niezależnych recenzentów.
Krótkie doniesienia dotyczące opisów przypadków klinicznych powinny uwzględniać wyjątkowe
objawy lub wyniki prowadzonego leczenia. Objętość takich prac nie może przekraczać 3–5 stron,
pisanych z podwójnym odstępem, wraz z 1 ryciną
lub tabelą oraz piśmiennictwem maksymalnie do
10 pozycji.
PRZYGOTOWANIE PRACY
Manuskrypt powinien być przygotowany w programie Word, z podwójnym odstępem, marginesami
i numerowanymi stronami. W tekście powinno znajdować się zaznaczenie miejsca umieszczenia tabeli
lub ryciny. Łączna objętość pracy nie może przekraczać 15 stron.

Piśmiennictwo powinno być zestawione w porządku cytowania lub alfabetycznie z numeracją zaznaczoną w tekście w nawiasach, np. [6]. Skróty nazw
czasopism powinny być zgodne z normami Current
Contens. Należy umieszczać nazwiska trzech pierwszych autorów z inicjałami imion i oznaczenie „et al.”
dla pozostałych. Następnie – tytuł artykułu, nazwę czasopisma, rok, tom (numer) i strony (pierwsza i ostatnią). W przypadku cytowania materiału z monografii
należy podać nazwisko i inicjały imienia autora rozdziału, nazwę rozdziału, nazwisko i mię redaktora
monografii, nazwę monografii, wydawnictwo, rok,
tom, strony (pierwszą i ostatnią), np.
3. Dukes MN, Holgate ST, Pauwels RA, et al.: Report
of an international workshop on risk and safety of
asthma. Clin Exp Allergy, 1994;24:160-165.
4. Kay AB, Henson PM, Hunninghake GW, et al.:
Cellular mechanism. - in - Holgate ST. (ed.): The role
of inflammatory processes in airway hyperresponsiveness. Blackwell Scientific Publications, Oxford,
London, Edingurgh, Boston, Melbourne, 1989;151-178.
Korekty są kierowane na adres pierwszego autora
(pocztą lub e-mailem) i powinny być odesłane w ciągu trzech dni z naniesionymi uwagami. Brak zwrotnego otrzymania korekty przyjmowany jest jako akceptacja tekstu. Redakcja zastrzega sobie prawo
nanoszenia ostatecznych poprawek.
Każdy z autorów otrzymuje po jednym egzemplarzu
czasopisma z wydrukowanym artykułem.

