ZASADY PUBLIKOWANIA PRAC W „POLSKIM MERKURIUSZU LEKARSKIM”
Redakcja zwraca się z prośbą do wszystkich Autorów pragnących zamieścić swoje prace na łamach „Polskiego Merkuriusza Lekarskiego” o dokładne zapoznanie się z poniższymi zasadami i bezwzględne ich przestrzeganie. Prace przygotowane niezgodnie z regulaminem pisma nie będą rozpatrywane przez Redakcję.
„Polski Merkuriusz Lekarski” (Polish Medical Journal) zamieszcza artykuły oryginalne doświadczalne i kliniczne, poglądowe i
kazuistyczne z zakresu nauk medycznych w języku polskim i angielskim. Wszystkie nadesłane prace są oceniane przez niezależnych recenzentów, a następnie akceptowane przez zespół redakcyjny. Podczas procedury recenzyjnej zachowane są zasady
poufności i anonimowości, zgodnie z regułami podwójnej anonimowej recenzji (double-blind review).
Redakcja przestrzega zasad zawartych w Deklaracji Helsińskiej, a także w Interdisciplinary Principles and Guidelines for the Use
of Animals in Research, Testing and Education, wydanych przez New York Academy of Sciences’ Adhoc Committee on Animal
Research. Wszystkie prace odnoszące się do ludzi lub zwierząt muszą być przygotowane zgodnie z zasadami etyki.
PRAWA AUTORSKIE
Do nadsyłanego artykułu konieczne jest dołączenie oświadczenia podpisanego przez wszystkich autorów o niniejszym brzmieniu:
„Niniejszym oświadczamy, że artykuł pt ... nie narusza praw autorskich ani innych praw własności stron trzecich. Nie jest także
złożony do publikacji w innym czasopiśmie i nie był uprzednio publikowany. Równocześnie podpisani autorzy artykułu przekazują
wszystkie prawa autorskie (Copyright) wydawnictwu Medpress i wyrażają zgodę na przedruki wykonywane przez Wydawnictwo”.
PRZYGOTOWANIE ARTYKUŁU
Tekst należy przygotować w wersji elektronicznej, 30 wierszy na stronie po ok. 60 znaków w wierszu używając czcionki Times New
Roman, rozmiar 12 pkt. Artykuł powinien być napisany poprawnie językowo, bez żargonu medycznego, zwięźle i komunikatywnie.
Objętość pracy nie powinna przekraczać 10 stron włącznie z piśmiennictwem. Jeżeli objętość pracy przekracza 10 stron, koszty
publikacji pracy będą liczone podwójnie. Pracę przygotowaną w programie WORD (bez MAKRA) należy przysyłać na adres Redakcji
e-mailem: medpress@medpress.com.pl.
Konieczne jest także dołączenie pisemnej zgody na publikację każdego z kierowników zakładów i klinik, z których
pochodzą autorzy pracy oraz oświadczenia o braku konfliktów interesów.
W pracy oryginalnej kierowanej do publikacji należy uwzględnić – tytuł po polsku i angielsku, imiona i nazwiska autorów,
miejsce zatrudnienia autorów, streszczenia (150–300 słów) oraz słowa kluczowe po polsku i po angielsku (zgodne z Medical Subject
Headings Index Medicus), wstęp, cel, materiał i metody, wyniki, omówienie, wnioski, piśmiennictwo w porządku alfabetycznym, adres
do korespondencji, telefon, faks i e-mail. Tabele i ryciny powinny być opisane po polsku i po angielsku oraz wstawione w odpowiednie miejsce w pracy. Kolejne strony pracy należy ponumerować u dołu strony.
W pracy poglądowej należy dodatkowo uwzględnić – wstęp zawierający uzasadnienie (cel) podjęcia problemu, śródtytuły
między poszczególnymi częściami pracy, podsumowanie lub wnioski.
W pracy kazuistycznej należy także uwzględnić – wstęp zawierający uzasadnienie (cel) podjęcia opisu przypadku, opis przypadku jego omówienie i wnioski.
Tytuł powinien być zwięzły w języku polskim i angielskim. W dalszej kolejności należy podać imiona i nazwiska autorów oraz
nazwę instytucji, w których autorzy są zatrudnieni.
Streszczenia (w języku polskim i angielskim) powinny zawierać: tytuł pracy, nazwiska i inicjały imion autorów, nazwy instytucji (w
języku polskim i angielskim), w których autorzy są zatrudnieni, a także wyszczególnienie akapitów dla części - wprowadzenie (background), cel (aim), materiał i metody (material and methods), wyniki (results), wnioski (conclusions), słowa kluczowe (key words) –
nie więcej niż 5 słów.
Ryciny (rysunki, zdjęcia) i tabele powinny być zamieszczone w odpowiednich miejscach w tekście pracy, oznaczone kolejnymi
numerami arabskimi, opisane w języku polskim i angielskim. Jeżeli ryciny pochodzą z innych publikacji, autorzy powinni posiadać
zgodę właściwego wydawcy na ich zamieszczenie oraz podać źródło ich pochodzenia. Tabele i ryciny nie powinny powtarzać informacji zawartych w tekście, a jedynie go uzupełniać.
Skróty i symbole mało znane (ewentualnie utworzone przez autorów) muszą być przy pierwszym użyciu uzupełnione opisem (w
nawiasie). Skrótów nie należy stosować w tytule pracy. Zaleca się używanie jednostek miar zgodnych z układem SI.
Piśmiennictwo powinno być uszeregowane alfabetycznie i cytowane w tekście artykułu przez podawanie numeru w nawiasach kwadratowych. Skróty tytułów cytowanych czasopism powinny być zgodne z Index Medicus.
Każda pozycja piśmiennictwa powinna zawierać: nazwiska i inicjały imion trzech pierwszych autorów (jeżeli praca ma więcej niż
trzech autorów proszę dodać „i wsp.” w piśmie polskim, a „et al.” w piśmie anglojęzycznym), tytuł artykułu, skrót nazwy czasopisma,
rok publikacji, numer tomu i numer pisma oraz numery stron początkową i końcową.
W przypadku pozycji książkowej należy podać w kolejności: nazwiska i inicjały imion autorów (monografii lub rozdziału), tytuł
rozdziału – w (lub „in”) –, tytuł książki, nazwiska i inicjały imion redaktora (red.), wydawnictwo, miejsce wydania, rok, numery stron
(początkowe i końcowe), np.
12. Płusa T.: Leczenie zaostrzeń astmy oskrzelowej. Pol Merk Lek, 2004; 16/supl.1: 30-32.
16. Kirov MY, Evgenov OV, Evgenov NV, et al.: Infusion of methylene blue in human septic shock: a pilot, randomized, controlled
study. Crit Care Med, 2001; 29(10): 1860-1867.
22. Bonten MJM, Weinstein RA: Prevention of ventilator-associated pneumonia. – in – Niederman MS (ed.): Severe Pneumonia,
Lung Biology in Health and Disease, Taylor&Francis, London, New York, 2005; 367-382.
Ostateczna wersja pracy przygotowanej do druku przesyłana jest wyłącznie autorom na podany adres e-mail. Wszelkie
sugestie i zmiany przyjmowane są w terminie do trzech dni od daty wysłania e-maila. Brak odpowiedzi w podanym terminie
jest równoznaczny z akceptacją przez autora nadesłanego do niego artykułu.
PRAWA REDAKCJI
Autorzy prac zakwalifikowanych do publikacji w „Polskim Merkuriuszu Lekarskim” proszeni są o wniesienie opłaty w
wysokości 1350,00 PLN na konto Wydawnictwa Medpress: BPKO S.A. VIII Oddz. Warszawa – 84 1240 1125 1111 0000 0344 8661,
autorzy prac podwójnych zakwalifikowanych do publikacji proszeni są o wniesienie opłaty w wysokości 2350,00 PLN na
powyższe konto. W przypadku rezygnacji z publikacji pracy po dokonanych recenzjach, autor zobowiązany jest do
wniesienia opłaty za dokonane recenzje w wysokości 300,00 PLN na powyższe konto.
Otrzymanie przez Wydawnictwo kopii potwierdzenia przelewu jest warunkiem dopuszczającym do publikacji. W tytule przelewu należy
zamieścić numer pracy nadany przez Redakcję i konieczne dane do wystawienia faktury VAT (NIP, adres instytucji lub osoby fizycznej). Praca
nie zostanie opublikowana do czasu przesłania danych do wystawienia faktury. Faktura będzie wystawiona na dane płatnika z przelewu.
Redakcja zastrzega sobie prawo do poprawiania mianownictwa, usterek stylistycznych i skrótów bez uzgodnień z autorami.
Po opublikowaniu pracy maksymalnie 3 egzemplarze pisma zostaną wysłane na adres pierwszego autora.

ARTICLE SUBMISSION GUIDELINES “POLSKI MERKURIUSZ LEKARSKI”
Medpress Publishing requests all authors who would like to publish their articles in “Polski Merkuriusz Lekarski” to
carefully read and strictly follow the below mentioned rules. Any submissions that do not follow those guidelines will not
be revised by Editorial Board.
“Polski Merkuriusz Lekarski” (Polish Medical Journal) publishes original, experimental and clinical articles, illustrative papers
and case studies in the field of medical science in Polish and English. All submissions are evaluated by independent reviewers, and
subsequently accepted by the Editorial Board. Evaluation procedure is performed according to the double-blind review process
which provides confidentiality and anonymity for authors and reviewers.
Editorial Board adheres to the principles embodied in the Declaration of Helsinki, and the Interdisciplinary Principles and Guidelines
for the Use of Animals in Research, Testing and Education, published by the New York Academy of Sciences’ Adhoc Committee on
Animal Research. All articles related to humans or animals must be prepared in accordance with the above mentioned ethical principles.
COPYRIGHTS
The submitted article must be accompanied by the following declaration accepted by all authors: “We hereby declare that the
article entitled ... does not infringe any copyrights or any other proprietary rights of third parties. It has never been submitted for
publication in another journal, nor has it been previously published. Simultaneously, the undersigned authors of this article transfer
all copyright ownership of this article to Medpress Publishing.”
ARTICLE PREPARATION
The article should be prepared in an electronic form, 30 lines per page with about 60 characters per line using Times New
Roman font, size 12 pt. The paper should be concise and communicative, written using a proper standard language without
medical jargon. The volume of work should not exceed 10 pages, including the references. If the volume of work
exceeds more than 10 pages, the cost of publication of the work will be double counted. Articles prepared in Microsoft
Word format (without macros) should be submitted to Medpress Publishing by e-mail: medpress@medpress.com.pl.
It is also necessary to include a written consent for the publication from each of authors’ department and clinic
heads, as well as a Declaration of Conflict of Interest (signed by all authors).
The original paper accepted for publication should include – a title, names of all authors, a list of their institutions of affiliation,
abstract (150–300 words) and key words (according to the Medical Subject Headings – Index Medicus), introduction, aim of study,
material and methods, results, discussion, conclusions, references in alphabetical order as well as a mailing address, telephone,
fax and e-mail. Tables and figures should be labeled and inserted in the appropriate places within the article. Pages should be
numbered at the bottom, starting from page number 2.
The review paper should also be submitted with an introduction including the reasons (aims) for problem research, subtitles
between different parts of the article, summary or conclusions.
The case studies should also be submitted with an introduction including the reasons (aims) for particular case study, case
description, discussion and conclusions.
The article title should be concise. It should be followed by names of all authors and their institutions of “affiliation”.
Abstract should include: title, surnames and initials of the authors, their institutions of affiliation. The article should be divided into
paragraphs of the following subtitles – background, aim, materials and methods, results, conclusions, key words (up to five words).
Figures (drawings, photographs) and tables should be placed in the appropriate places within the paper, marked by consecutive
Arabic numerals and described in Polish and English. If the figures were taken from other publications, the authors should have the
approval of the relevant publisher to use them in the submitted article and clearly state the source of their origin. Tables and figures
should not repeat information contained in the article, but only complement them.
Abbreviations and symbols which are little-known (alternatively, created by the authors) must be explained (in parentheses)
when used for the first time in paper. Do not use abbreviations in the article title. It is recommended to use SI units of measure.
References should be listed alphabetically at the end of the article and noted within the article by consecutive numbers in
square brackets. Abbreviations of cited journal titles should be given according to the Index Medicus.
Each reference should include: surnames and initials of the first three authors (if there is more than three authors, please add “et al.”),
article title, journal title abbreviation, year of publication, volume number, journal number and page numbers (initial and final).
Book references should include: surnames and initials of the authors (of a monograph or chapter), the chapter title, “– in –”, title,
the surname(s) and initial(s) of editor(s) (ed.), publisher, place and year of publication, page numbers (initial and final), for example:
12. Płusa T.: Treatment of acute exacerbations of asthma. Pol Merk Lek, 2004;1 6/supl.1: 30-32.
16. Kirov MY, Evgenov OV, Evgenov NV, et al.: Infusion of methylene blue in human septic shock: a pilot, randomized, controlled
study. Crit Care Med, 2001;29 (10): 1860-1867.
22. Bonten MJM, Weinstein RA.: Prevention of ventilator-associated pneumonia . – in – Niederman MS (ed.): Severe Pneumonia,
Lung Biology in Health and Disease, Taylor&Francis, London, New York, 2005; 367-382.
The final article version is sent only to an e-mail address given by the authors. Any suggestions and corrections
should be send by authors to Medpress Publishing within three days of receiving a final paper version. By not sending any
information within the stated time, the authors accept a final version of their article.
THE RIGHTS OF PUBLISHER
Authors of papers selected for publication in "Polski Merkuriusz Lekarski" are requested to pay a fee of 291,00 EUR
(equivalent of 1350,00 PLN) to the account of Medpress: BPKO S.A. VIII Branch, Warsaw - PL84 1240 1125 1111 0000 0344 8661
(SWIFT CODE - BPKOPLPW). Authors of double papers selected for publication are requested to pay a fee of 507,00 EUR
(equivalent of 2350,00 PLN) to the account above. In the case of resignation from publication of the wrok after reviews,
the authors is obliged to pay a fee for the reviews of 68,00 EUR (equivalent of 300,00 PLN) to the above account.
Medpress Publishing must receive a wire transfer confirmation in order to release an article for publication. It is necessary to
include (in a wire transfer data) a unique paper number (assigned by the Editorial Board) and any other data needed to issue an
invoice. The article will not be published until all necessary data to issue an invoice is received by Medpress Publishing. The
,
invoice will be issued to the payer s details from the transfer.
The Editorial Board reserves the right to correct nomenclature, stylistic errors and shortcuts without consulting the authors.
After the publication of the Medpress Publishing article, a maximum of 3 copies of the journal will be sent to
the address of the first author.

