
Terapie w Okulistyce 

Kwartalnik „OphthaTherapy. Terapie w Okulistyce” zamieszcza 
głównie prace z zakresu współczesnej problematyki różnych ro-
dzajów terapii stosowanych w okulistyce. Dotyczy to zarówno 
terapii farmakologicznej, laserowej, chirurgicznej, jak i form mie-
szanych. 

W związku z dynamicznym postępem wiedzy medycznej w naszej 
specjalności szczególny nacisk kładziemy na doniesienia o nowo-
czesnych sposobach leczenia zachowawczego i operacyjnego 
chorób okulistycznych. 

Publikujemy wyniki badań naukowych, prace poglądowe, a także 
kazuistyczne. Staramy się przedstawiać prace o wprowadzanych 
na rynek nowych farmaceutykach, urządzeniach diagnostycznych, 
chirurgicznych i laserowych. Piszemy o nowych i nietypowych za-
stosowaniach istniejących metod leczniczych i przedstawiamy ra-
porty o nietypowych i niepożądanych działaniach leków.

Prawa autorskie
Przyjmując pracę do druku, wydawca nabywa na zasadzie wyłącz-
ności prawa autorskie do wydrukowanych prac (w tym prawo do 
wydawania drukiem, na nośnikach elektronicznych oraz w Inter-
necie). Dopuszcza się jedynie drukowanie streszczeń bez zgody 
wydawcy.

Format prac
•	 Objętość prac (łącznie z piśmiennictwem, tabelami i rycinami) 

nie powinna przekraczać 8 stron A4 w formacie Word, przy 
zachowaniu następujących zasad: wielkość czcionki 12 punk-
tów, odstępy między wierszami 1,5 linii, margines lewy 2 cm, 
margines prawy 3 cm.

• Prace powinny być nadesłane e-mailem na adres redakcji: 
ophtha@wiml.waw.pl

• Do pracy należy dołączyć zdjęcie cyfrowe pierwszego autora.
• Na pierwszej stronie pracy należy podać:

pełne imię i nazwisko autora (autorów)
stopień, tytuł naukowy autora (autorów) do wiadomości red.
tytuł pracy (polski i angielski)
streszczenie i słowa kluczowe (polskie i angielskie)
pełną nazwę ośrodka (ośrodków), z którego (których) praca 
pochodzi
tytuł naukowy oraz imię i nazwisko kierownika ośrodka
adres, na jaki autor życzy sobie otrzymywać korespondencję, 
wraz z tytułem naukowym, pełnym imieniem i nazwiskiem 
oraz numerem telefonu (prosimy o zaznaczenie, czy autor wy-
raża zgodę na publikację numeru telefonu) i adresem poczty 
elektronicznej
jedno zdanie określające główną myśl publikacji (w j. polskim 
i angielskim „najważniejsze”/„highlights”, do 186 znaków ze 
spacjami)

• Streszczenie powinno składać się z ok. 700 znaków ze spacjami.  
Nie należy stosować skrótów. Po streszczeniu należy podać 
słowa kluczowe (3–5) w językach polskim i angielskim.

• Do pracy należy dołączyć zgodę wszystkich autorów na publi-
kację. Zgoda na publikację jest równoznaczna z oświadczeniem 
autorów, że praca nie była publikowana w całości w innym 
czasopiśmie.
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• Tekst pracy oryginalnej powinien się składać z następujących 
części: wstęp, cel pracy, materiał i metody, wyniki, omówienie, 
wnioski, piśmiennictwo, ryciny i opisy do nich.  
Przy stosowaniu skrótów konieczne jest podanie pełnego 
brzmienia przy pierwszym użyciu. Wszystkie skróty muszą 
być wyjaśnione w artykule przy ich pierwszym użyciu, a także 
dodatkowo w każdym opisie wszystkich tabel i rycin.

W nieuzasadnionych przypadkach prosimy o niezamieszczanie 
w artykule nazw handlowych produktów.

Piśmiennictwo
• Piśmiennictwo powinno być ułożone według kolejności cyto-

wania w pracy. Liczba cytowanych prac w przypadku artykułów 
oryginalnych i poglądowych nie powinna przekraczać 25.

• Przy opisach artykułów z czasopism należy podać: nazwisko 
autora, pierwszą literę imienia (przy większej niż 3 liczbie auto-
rów podaje się tylko pierwszych trzech i adnotację „et al.”), tytuł 
pracy, skrót tytułu czasopisma, rok wydania, numer tomu (rocz-
nika), numery stron, na których zaczyna się i kończy artykuł. 
Należy zachować zapis i interpunkcję ściśle według poniższego 
przykładu: Kowalski J.: Fibrates in treatment of CHD. Kardiologia 
w Praktyce 1992; 70: 733-737.

• Przy opisach książek należy podać: nazwisko autora, pierwszą 
literę imienia, tytuł, oznaczenie kolejności wydania, wydawni-
ctwo, miejsce i rok wydania, numery stron; przy pracach zbio-
rowych nazwisko redaktora odpowiedzialnego podaje się po 
tytule książki i skrócie „red.” Należy zachować zapis i interpunk-
cję ściśle według poniższego przykładu: Kowalski J.: Zasady 
publikacji prac naukowych. Medical Education, Warszawa 2003: 
354-366.

Zdjęcia, grafiki
• Zdjęcia i grafiki powinny być nadesłane 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.
• Jeśli rysunek lub tabela zostały opracowane na podstawie  

innego rysunku lub tabeli, należy podać źródło. W przypadku 
wykorzystania tabeli lub ryciny z innej publikacji autorzy muszą 
uzyskać zgodę właściwego wydawcy na ich wykorzystanie oraz 
zaznaczyć, z jakiego źródła pochodzą ryciny/tabele.

„OphthaTherapy” jest niezależnym czasopismem naukowym, 
ukazującym się w formie kwartalnika. Pismo nie jest organem 
żadnego towarzystwa naukowego. W kwalifikacji prac do druku 
uwzględniane są zasady Deklaracji Helsińskiej, zgody komisji bio-
etycznych, wytyczne Polskiej Bibliografii Naukowej oraz inne po-
wszechnie stosowane i obowiązujące reguły i przepisy.

Polityka rzetelności
Redakcja przyjmuje, że kolejność i skład autorów odzwiercied-
lają faktyczną rolę i wkład w powstanie pracy. Szczególny wkład 
w dzieło może być dodatkowo wyeksponowany w tekście artyku-
łu lub w podziękowaniu.
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