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Обща информация
1. Името на автора трябва да се появява на
главната страница и придружителното пис
мо.
2. Формат – целият ръкопис (заглавна стра
ница, резюме, текст, литературна справка,
таблици и легенда) може да бъде написан
или принтиран с „двойни пространства“, от
едната страна на бяла хартия А4 размер без
ръкописните корекции. Всеки елемент на
ръкописа (заглавие....) трябва да започва на
нова страница. Всички страници трябва да
са номерирани. Авторът да си запази копие
на всички материали.
3. Заглавна страница – включва име на ръко
писа, име на автора или авторите и научна
степен, институция. Благодарствени думи към
спонсорите – например „спонсорирано от...“.
Посочване на кореспондиращ автор и инфор
мация за контакта (пълен адрес, телефон и
факс).
4. Структурирано резюме – сбито резюме от
не повече от 250 думи се изисква за всички
оригинални клинични и научни изследвания,
включително и обзор. За да се улесни асими
лирането им, те трябва да бъдат написани
според насоките по-долу:

● За клинични проучвания:

а) обект: кратко, ясно задаване на основните
цели на изследването;
б) организация на проучването: да се даде
типът на проучването, рандомизирано
проспективно, двойно сляпо, ретроспектив
но
в) 	базиране на проучването – амбулатор
но или в болнични условия, при личния
лекар или в университетска клиника;
г) пациенти – първични критерии за включ
ване в проучването: главни демографски
характеристики;
д) 	интервенции: диагностични, терапевтични
и/или рехабилитационни;
е) основни резултати: най-важните критерии,
адресирани към главната хипотеза на изс
ледването;

ж) резултати: включително статистически
измервания, където е необходимо;
з) 	изводи: само тези, директно подкрепени
от данните, получени от това изследване.

● За основни научни съобщения:

а) хипотеза – кратко и ясно излагане на глав
ните цели на проучването;
б) основи – сбита ориентация за читателя,
не запознат с тази тема на проучване;
в) методи – резюме на техниките и използва
ните материали;
г) резултати – включват статистически измер
вания, където е необходимо;
д) 	изводи – включват само тези, директно
подкрепени от данните, получени от изс
ледването.
Да се подчертае клиничната значимост, къде
то е възможно.

● За обзорни материали:

а) обект – кратко и ясно изложение на цели
те на обзора;
б) 	източници на данни;
в) 	уточняване на базата данни, методология
та на търсене; използвани езици и време
ва рамка;
г) секция на проучването: критерии за
използване селекцията на статиите за
обзора;
д) 	екстракция на данни – начини за оценка
на качеството, валидността и сравнимост
та на извлечените данни;
е) синтез на данни: да се уточнят статисти
ческите техники, използвани за анализ на
данните;
ж) заключение – сбито изложение на основ
ните изводи с някои препоръки.
Таблици: всяка таблица да бъде на отделна
страница, да има кратко заглавие, а бележки
те трябва да бъдат поставени под основния
текст на таблицата. Не използвайте вертикал
ни разграфявания в таблиците и използвайте
минимум хоризонтални.
Дефинирайте всички съкращения, фигури и
легенди.


