SIMPOZIJ KIRURGIJE PREBAVIL – NAVODILA AVTORJEM
Struktura prispevka
Prispevek naj bo pripravljen v programskem paketu Microsoft Word, pisava naj bo Times New
Roman, velikost črk 12 pt, razmik med vrsticami 1,5 in širina robov 2,5 cm. Skupaj z naslovno
stranjo in literaturo naj prispevek obsega največ 10 strani. Prispevek mora obvezno imeti
naslovno stran, izvleček in ključne besede v slovenskem in angleškem jeziku ter seznam
literature.
Pri preglednih člankih in kliničnih primerih naj bo delitev na poglavja in podpoglavja jasno
razvidna, obvezno pa morajo vsebovati uvod in zaključek.
Raziskovalni članki naj bodo členjeni na naslednja poglavja: uvod, metode, rezultati in
razprava.
Naslovna stran
Obsega naj naslov prispevka v slovenskem in angleškem jeziku, imena avtorjev z natančnimi
akademskimi in strokovnimi naslovi, kontaktnim elektronskim naslovom ter popoln naslov
ustanove, inštituta ali klinike, kjer je prispevek nastal.
Izvleček in ključne besede
Druga stran naj obsega izvlečka v slovenskem in angleškem jeziku. Izvlečka naj obsegata od
150 do 250 besed. Izvleček raziskovalnega članka naj bo strukturiran (uvod, metode, rezultati
in zaključki), izvlečki ostalih prispevkov so nestrukturirani. V izvlečku naj bo predstavljen
osnovni namen prispevka, vsebinsko naj povzema in ne le našteva bistvene vsebine prispevka.
Izvleček ne sme vsebovati kratic in okrajšav. Avtorji naj navedejo do sedem ključnih besed, ki
natančneje opredeljujejo vsebino prispevka.
Uvod
V uvodu avtorji predstavijo temo prispevka v logičnem zaporedju, od širšega konteksta in
trenutno veljavnih dejstev, do ožje opredeljenega specifičnega problema oz. novih spoznanj,
ki jih želijo predstaviti v prispevku. Pri raziskovalnih člankih mora biti v uvodu jasno
oblikovana hipoteza.
Metode
V poglavju metode avtorji opišejo protokol, s katerim so želeli razjasniti zastavljeni problem
oz. potrditi hipotezo. Opis protokola mora biti dovolj natančen in temeljit, da bi bilo enako
raziskavo možno ponoviti. Avtorji morajo navesti tip in proizvajalca opreme ter imena
zdravilnih učinkovin, uporabljenih v raziskavi. Prav tako morajo navesti statistične metode in
programsko opremo, ki je bila uporabljena za analizo podatkov. Obvezna je izjava o etični
ustreznosti raziskave.
Rezultati
V besedilu poglavja rezultati avtorji predstavijo glavne ugotovitve raziskave oziroma odgovor
na raziskovalno vprašanje, podrobne podatke pa podajo v tabelah ali slikah. Avtorji se morajo
izogibati podvajanju podatkov iz tabel ali slik v besedilu.
Razprava, zaključek
Razprava ni namenjena ponovnemu navajanju rezultatov, temveč njihovi interpretaciji in
primerjavi s sorodnimi objavami v literaturi. Treba je podati zaključek (pri preglednih člankih
in kliničnih primerih naj bo to samostojno poglavje), kjer avtorji razpravljajo o uporabnosti in
pomembnosti svojega prispevka ter možnih usmeritvah za prihodnje delo.

Tabele
Tabele naj bodo smiselno vstavljene v besedilo prispevka. Ločeno jih oštevilčite po vrstnem
redu, na vsako tabelo se je treba sklicevati v besedilu. Nad tabelo sodi spremno besedilo, ki naj
vsebuje zaporedno številko tabele in kratek naslov, pojasnjene naj bodo tudi vse kratice,
okrajšave in nestandardne enote, ki se pojavljajo v tabeli.
Slike
Slike morajo biti profesionalno izdelane ali fotografirane. Slike sprejemamo samo v digitalni
obliki in samo v kvaliteti, primerni za tisk (300 DPI). Sprejemamo slike v rastrskih zapisih
(datoteke s končnicami .jpeg, .tiff, .png, .gif, ipd.) ali pa ilustracije in sheme, narejene v
vektorskem zapisu (datoteke s končnicami .ai, .eps, .cdr ipd.). Preproste sheme lahko narišete
tudi s pomočjo programskega paketa Microsoft Word. Črke, številke ali simboli na sliki morajo
biti jasni, enotni in dovolj veliki, da so berljivi tudi na pomanjšani sliki. Fotografijam, na
katerih se lahko ugotovi istovetnost bolnika, obvezno priložite pisno dovoljenje bolnika.
Na vsako sliko se je treba sklicevati v besedilu prispevka. Slik ne vstavljajte le v besedilo
prispevka, ampak jih posredujte tudi v samostojnih datotekah, poimenovanih z zaporedno
številko slike in imenom prvega avtorja. Pod vsako sliko morate obvezno dodati spremno
besedilo, ki naj vsebuje zaporedno številko slike, naslov slike in potrebno razlago vsebine.
Slika skupaj s spremnim besedilom mora biti razumljiva tudi brez branja ostalega besedila.
Pojasniti morate vse okrajšave na sliki.
Merske enote
V besedilu uporabljajte enote, ki so v skladu z mednarodnim sistemom enot (SI).
Kratice in okrajšave
V naslovih (pod)poglavij in izvlečkih naj ne bo kratic. Na mestu, kjer se kratica prvič pojavi v
besedilu, naj bo le-ta polno izpisana, kratica pa naj bo napisana v oklepaju. Izjema so
mednarodno veljavne oznake merskih enot in splošno uveljavljene okrajšave (MRI, RTG,
UZ...).
Literatura
Vsako navajanje trditev ali dognanj drugih morate podpreti z referenco. Reference v besedilu,
slikah in tabelah navedite ležeče v oklepaju z arabskimi številkami na koncu citirane trditve,
pred piko oziroma dvopičjem (t. i. Vancouvrski sistem citiranja). Reference naj bodo v
besedilu oštevilčene po vrstnem redu, tako kot se pojavljajo. Reference, ki se pojavljajo samo
v tabelah ali slikah, naj bodo oštevilčene tako, kot se bodo pojavile v besedilu. Seznam citirane
literature naj bo na koncu prispevka. Literaturo citirajte po navodilih, ki jih navaja ameriška
National Library of Medicine v vodiču Citing Medicine (dostopen na
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7256/), za pomoč pri citiranju imen revij
priporočamo
uporabo
spletne-ga
portala
PubMed
(dostopen
na
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/). V citatu navedite vse avtorje, le v primeru, ko je
avtorjev več kot šest, navedite le prvih šest in pripišite et al. Isto velja za navajanje urednikov
knjig.

