INFORMACJE DLA AUTORÓW ARTYKUŁÓW
EDYCJA TEKSTU DO PUBLIKACJI
Materiały przekazane do publikacji powinny być napisane w języku polskim lub angielskim i
wysłane w formie elektronicznej na adres: konf.promocjizdrowia2@gmail.com
NIEPRZEKRACZALNY TERMIN NADSYŁANIA GOTOWYCH ARTYKUŁÓW:
do 30.04.2015 r.

 Artykuł proszę przygotować w programie Microsoft Word, w formacie: doc lub rtf,
nie docx.
 Tekst powinien być napisany czcionką Times New Roman, wielkość czcionki 12, z
przedziałami liniowymi 1,5; bez podkreśleń, kursywy czy pogrubień.
 Strony powinny mieć marginesy 2,5 cm.
 Cytowany fragment tekstu prosimy pisać w cudzysłowie.
 Przypisy proszę robić w tekście, używając zwykłych nawiasów: autor, rok wydania:
numer strony, czyli np.: (Kowalski 1998), (Mazur 2002:78)
W przypadku cytowania za innym opracowaniem/autorem proszę w bibliografii
wskazać źródło, do którego Autor/Autorka dotarł: (Dahrendorf 1999 za Judt
2011:108)
 Cytowania w tekście:
- gdy autor jest cytowany bezpośrednio, rok wydania należy podać po nazwie w
nawiasach okrągłych:
Taki pogląd przedstawiany jest w pracy Kowalskiego (1962).
- gdy cytowana jest praca dwóch autorów:
Taki pogląd przedstawiany jest w pracy Kowalskiego i Nowaka (2011).
- gdy cytowane są dwie (lub więcej) prac:
Współcześnie badacze (Kowalski 2007; Nowak 2015) uznali, iż....
Współcześnie naukowcy (Kowalski 2008a, 2008b; Nowak 2015) uznali, iż....
- gdy cytowana jest praca wielu autorów:
Taki pogląd przedstawiany jest w pracy Kowalskiego i in. (2011).
 Przypisy autorskie mogą mieć formę przypisów dolnych.
 Bibliografię proszę przygotować w kolejności alfabetycznej według wzoru: nazwisko
autora, inicjał imienia autora, rok wydania, tytuł (kursywą), wydawnictwo, miejsce
wydania, czyli np.:
- gdy cytowana jest książka:
Gerasimov MM. 1955. Reconstruction of the Face on the Skull. Nauha: Moscow.

- gdy cytowany jest artykuł z czasopisma naukowego:
Estevez J. 2004. Vanishing carnivores: What can the disappearance of large carnivores
tell us about the Neanderthal world?. International Journal of Osteoarchaeology 14:
190-200. DOI: 10.1002/oa.755
- gdy cytowany jest rozdział z książki:
Smith PG, Moss AR. 1994. Epidemiology of tuberculosis. [w:] Pathogenesis,
Protection and Control , Bloom BR (red.). ASM Press: Washington, DC; 47-59.
 Netografia: cytowane materiały pochodzące z Internetu prosimy podawać osobno pod
bibliografią. Pozycje proszę przygotować w kolejności alfabetycznej według wzoru:
Lukas W. 2008, Rola lekarza rodzinnego w systemie opieki zdrowotnej.
Doświadczenie polskie,
www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/25022011_zal_3_rola_lekarza.pdf
(dostęp: 3.12.2012).
Narodowy Fundusz Zdrowia (2013), Komunikat Departamentu Informatyki z dn.
7.01.2013,
www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=9&dzialnr=4&artnr=5278
(dostęp: 20.01.2013).
World Health Organization (1978), Declaration of Alma Ata, International conference
on PHC, Alma-Ata, USSR, 6–12 September,
whqlibdoc.who.int/publications/9241800011.pdf (dostęp: 3.12.2012).
 Tabele powinny być:
- numerowane cyframi arabskimi;
- umieszczone na osobnych stronach przesłanego tekstu (po literaturze);
- w tekście w osobnej linii, zaznaczone miejsce preferowanego umieszczenia tabeli
- Tabela 1 tutaj(redakcja może zmienić w zależności od możliwości drukarskich);
- podpisy tabeli - czcionką Times New Roman 12p. i w odstępie 1 linii natomiast
wszelkie treści umieszczone w obrębie tabeli - czcionką Times New Roman 10p i w
odstępie 1 linii;
- tytuł umieszczony nad tabelą powinien odnosić się do jej treści;
- nie powinno się używać pionowych ani pionowych linii (z wyjątkiem rozdziałów
nagłówków kolumn lub linii zamknięcia tabeli);
- tabela musi mieścić się w ustawieniu pionowym lub poziomym strony z
zachowaniem w/w marginesów na stronie formatu B5;
- wszystkie skróty stosowane w tej tabeli powinny być zdefiniowane poniżej;
- redakcja zastrzega sobie prawo o przeformatowanie tabeli;
- na dole tabeli proszę umieszczać źródła.
 Ryciny
- Wszystkie ryciny muszą mieć odniesienie w tekście i numerowane cyframi arabskimi
(w tekście np. Ryc.1).
- W tekście w osobnej linii, powinno być zaznaczone miejsce preferowanego
umieszczenia ryciny (redakcja może zmienić to w zależności od możliwości
drukarskich)
- Rycina 1 tutaj-

- Ryciny powinny być wysłane w osobnych plikach tif, lub eps, plik powinien być
nazwany "nazwiskiem pierwszego autora podkreślnik ryc numer" (np.
nowakowski_ryc1.tif).
- Wszystkie ryciny (szczególnie fotografie) powinny być poprawne technicznie oraz
posiadać rozdzielczość 300 dpi a jednocześnie rozmiar 150 x 90 mm lub 90 x 90 mm.
- Ewentualne napisy na rycinach powinny być wykonane czcionką Times New Roman
10p. i w odstępie 1 linii dla formatu jak wyżej (300 dpi oraz 150x90 lub 90x90).
- Ryciny zawierające wykresy powinny być wykonane w skali szarości, wypełnienia
niezbędnych obszarów rycin proszę wypełnić szrafurą (lub wyraźnie różniącymi się
cieniami).
- Podpisy do rycin (np. Rycina 1. ....) powinny być przesłane na osobnej stronie, wraz
z tekstem, w formacie jak tekst pracy.
- Wszystkie ryciny muszą spełniać wymagania dotyczące praw autorskich.
- Ryciny wklejane do tekstu jako „obiekt” nie będą akceptowane.
- Ryciny nie spełniające tych wymagań nie będą akceptowane.
 Streszczenie powinno mieć objętość 200 - 300 słów. Prosimy o sporządzenie
streszczenia w dwóch wersjach: polskiej (Abstrakt) i angielskiej (Summary). W
przypadku streszczenia angielskiego prosimy również o umieszczenie nad
streszczeniem tytułu w języku angielskim.
Streszczenie należy umieścić na osobnej, ostatniej stronie. Powinno zawierać treści
dotyczące wstępu, celów pracy, materiału i metod, wyników i wniosków.
Na tej samej stronie: słowa kluczowe (3-5 słów)
 Prosimy o zachowanie następującego układu artykułu:
Strona tytułowa powinna zawierać następujące treści umieszczone w oddzielnych
liniach w kolejności:
Imię i nazwisko Autora / Autorów
Afiliacja
Adres, numer telefonu i adres e-mail
Tytuł (maksymalnie do 50 znaków ze spacjami);
Tekst artykułu (możliwy podział na części składowe)
Bibliografia / netografia
Streszczenie w języku polskim (abstrakt)
Streszczenie w języku angielskim (summary) wraz z tytułem
Słowa kluczowe w języku polskim i angielskim (key words)
ew. podziękowania
 Podziękowania: informacje dotyczące źródeł wsparcia finansowego, w tym, na
przykład, numer projektu badawczego, w którym finansowanie pochodzi oraz
komentarze dotyczące osób, które posiadają znaczny wkład w artykule, ale nie są
wymienione wśród autorów.

