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Regulamin zamieszczania prac

Zasady przyjmowania prac i ich publikacji w kwartalniku „Kardiologia w Praktyce”
Kwartalnik „Kardiologia w Praktyce” jest recenzowanym czasopismem naukowym. „Kardiologia w Praktyce” zamieszcza prace poglą-
dowe, oryginalne, kazuistyczne i inne dotyczące szeroko rozumianej problematyki kardiologicznej, koncentrując się na praktycznych 
aspektach diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia. 

Prawa autorskie
Przyjmując pracę do druku, wydawca nabywa na zasadzie wyłączności prawa autorskie do wydrukowanych prac (w tym prawo do 
wydawania drukiem, na nośnikach elektronicznych oraz publikacji w Internecie). Dopuszcza się jedynie drukowanie streszczeń bez 
zgody wydawcy. Autorzy mogą otrzymać 5 egzemplarzy kwartalnika.

Format prac
Prace w wersji elektronicznej należy nadsyłać na adres mailowy: j_lewandowski@yahoo.com. Należy zachować następujące zasady: 
wielkość czcionki 12 punktów, odstępy między wierszami 1,5 linii, margines lewy 2 cm, margines prawy 3 cm.
Do pracy należy dołączyć zgodę wszystkich autorów na publikację. Zgoda na publikację jest jednoznaczna z oświadczeniem auto-
rów, że praca nie była publikowana w całości w innym czasopiśmie medycznym (innym polskim czasopiśmie medycznym). Do pracy 
należy dołączyć oświadczenie podpisane przez wszystkich autorów stwierdzające, że brali udział w jej przygotowaniu i biorą odpo-
wiedzialność za treść. Zgodę autorów oraz oświadczenie można przesłać również w wersji elektronicznej na adres mailowy: wiola.
gierek@mededu.pl.
Tekst pracy oryginalnej powinien składać się z następujących części: wstęp, cel pracy, materiał i metody, wyniki, omówienie, wnioski, 
piśmiennictwo, opisy rycin i ryciny. Przy stosowaniu skrótów konieczne jest podanie rozwinięcia przy pierwszym użyciu. Wszystkie 
skróty muszą być wyjaśnione w artykule przy ich pierwszym użyciu, a także dodatkowo w każdym opisie wszystkich tabel i rycin 
i w obydwu wersjach językowych streszczenia.
Na pierwszej stronie pracy należy podać: pełne imię i nazwisko autora (autorów), stopień, tytuł naukowy autora (autorów), tytuł pracy 
(polski i angielski), pełną nazwę ośrodka (ośrodków), z którego praca pochodzi, stopień, tytuł naukowy oraz imię i nazwisko kierowni-
ka ośrodka. Na dole strony należy umieścić adres, na jaki autor życzy sobie otrzymywać korespondencję, wraz z tytułem naukowym, 
pełnym imieniem i nazwiskiem oraz numerem telefonu (prosimy o zaznaczenie, czy autor wyraża zgodę na publikację numeru tele-
fonu) i adresem poczty elektronicznej.
Do pracy należy dołączyć streszczenie zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Streszczenie pracy oryginalnej powinno składać 
się z ok. 150–250 słów. W streszczeniu nie należy stosować skrótów.
Po streszczeniu należy podać słowa kluczowe (3–5) w języku polskim i angielskim.

Piśmiennictwo
Piśmiennictwo powinno być ułożone według kolejności cytowania w pracy. 
Przy opisach artykułów z czasopism należy podać: nazwisko autora, pierwszą literę imienia (jeśli autorów jest więcej niż czterech, po-
daje się tylko pierwszych trzech i adnotację „et al.”), tytuł pracy, skrót tytułu czasopisma, rok wydania, numer tomu (rocznika), numer 
pierwszej i ostatniej strony artykułu. Należy zachować zapis i interpunkcję ściśle według poniższego przykładu: Kowalski J.: Fibrates in 
treatment of CHD. Czynniki Ryzyka 1992; 70: 733-737. 
Przy opisach książek należy podać: nazwisko autora, pierwszą literę imienia, tytuł, oznaczenie kolejności wydania, wydawnictwo, 
miejsce i rok wydania, numery stron; przy pracach zbiorowych nazwisko redaktora odpowiedzialnego podaje się po tytule książki 
i skrócie „red.”. Należy zachować zapis i interpunkcję ściśle według poniższego przykładu: Kowalski J.: Zespół Metaboliczny 33 pytania. 
Medical Education, Warszawa 2008: 354-366.

Zdjęcia, grafiki
Zdjęcia i grafiki należy nadsyłać na adres redakcji w jednym z podanych formatów: *.jpg, *.eps, *.bmp, *.gif, *.tif, *.cdr, *.ai.
Materiały skanowane powinny mieć rzeczywisty rozmiar, jaki ma być użyty w publikacji, oraz rozdzielczość 300 dpi. 
Wszystkie dostarczone materiały powinny być dokładnie opisane.

Uwagi
Nadesłane prace są kierowane do niezależnych recenzentów w celu zakwalifikowania do druku.
Redakcja zastrzega sobie prawo opatrywania publikowanych prac komentarzem redakcyjnym oraz do redagowania tekstów. Prace 
przygotowane niezgodnie z zasadami zostaną zwrócone autorom do poprawienia.
Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych reklam.
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych.
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