
Wskazówki dla autorów artykułów do monografii naukowej lub czasopisma 

Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej (Long-Term Care Nursing) 

 

 

 

 

1. Format pliku 

− dokument programu WORD 97-2003 

 

2. Tekst 

- w języku polskim lub angielskim (monografia), angielskim (Pielęgniarstwo w Opiece 

Długoterminowej- http://ltcn.eu//Czasopismo/Pielegniarstwo_w_Opiece_Dlugoterminowej) . 

- objętość tekstu: od 20 000 do 25 000 (ze spacjami), 

- tekst należy wyjustować (wyrównanie do prawej i lewej), 

- prosimy o nieużywanie stylów w tekście, 

- w tekście głównym należy stosować przypisy w stylu Chicago (The Chicago Manual of 

Style), wg kolejności cytowania w nawiasach kwadratowych. 

- kolejne strony należy ponumerować począwszy od strony tytułowej. 

W tekście nie można stosować żadnych wyróżnień, podkreśleń ani żadnego specjalnego 

formatowania tekstu. Skróty, wraz z rozwinięciem, należy podać w nawiasie za skracanym 

określeniem przy pierwszym jego wystąpieniu w tekście. Należy unikać skrótów 

nieakceptowanych przez międzynarodowe grupy ekspertów. Wskazane jest, aby podawać 

międzynarodowe nazwy leków, a nie preparatów handlowych. Wyniki badań biochemicznych 

i innych powinny być podane w jednostkach zgodnych z układem SI. 

 

3. Czcionka 

− dla głównego tekstu – Times New Roman 12 pkt, interlinia 1,5 (półtora wiersza), 

− tytuły i podtytuły – Times New Roman 12 pkt. 

 

4. Tabele i rysunki 

− tabele i rysunki (w szarościach) muszą się mieścić w podanej ramce kolumny 

− dla nagłówków tabel i rysunków stosujemy czcionkę 10 pkt, dla źródeł – 12 pkt, 

− w zależności od ilości danych w tabelach i rysunkach stosujemy czcionkę od 6 do 10 pkt. 

 

5. Struktura artykułu 

 

 Artykuł oryginalny (OriginalArticle) 

Artykuł oryginalny powinien posiadać następujący układ: 

• streszczenie w języku polskim i angielskim - struktura streszczenia powinna być zgodna ze 

strukturą artykułu. Objętość od 200 do 250 słów 

• Słowa kluczowe w języku polskim i angielskim od 3 do 5 słów –(powiązanych z treścią 

pracy oraz dodatkowo dla prac z zakresu nauk o zdrowiu i kosmetologii rekomendowanych 

http://ltcn.eu/Czasopismo/Pielegniarstwo_w_Opiece_Dlugoterminowej


przez Index MedicalSubjectHeadings - https://meshb.nlm.nih.gov/search;  dla prac z zakresu 

ekonomii wg Klasyfikacji JEL - Journal of EconomicLiteratureCodeClassification to 

klasyfikacja przedmiotowa opracowana przez Journal of EconomicLiterature). 

• wstęp (z celem pracy) 

• materiał i metody 

• wyniki 

• dyskusja 

• wnioski 

• zalecenia dla praktyki  

• piśmiennictwo - na autorach pracy ciąży obowiązek dokładnego sprawdzenia poprawności 

cytowań 

• tabele i ryciny 

 

 Artykuł poglądowy (ReviewArticle) 

Artykuł poglądowy powinien posiadać następujący układ: 

• streszczenie w języku polskim i angielskim - struktura streszczenia powinna być zgodna ze 

strukturą artykułu. Objętość od 200 do 250 słów 

• Słowa kluczowe w języku polskim i angielskim od 3 do 5 słów –(powiązanych z treścią 

pracy oraz dodatkowo dla prac z zakresu nauk o zdrowiu i kosmetologii rekomendowanych 

przez Index MedicalSubjectHeadings - https://meshb.nlm.nih.gov/search;  dla prac z zakresu 

ekonomii wg Klasyfikacji JEL - Journal of EconomicLiterature Code Classification to 

klasyfikacja przedmiotowa opracowana przez Journal of Economic Literature). 

• wstęp (z celem pracy) 

• przegląd literatury 

• wnioski 

• piśmiennictwo - na autorach pracy ciąży obowiązek dokładnego sprawdzenia poprawności 

cytowań 

• tabele i ryciny 

 

 Opis przypadku (Case Report Article) 

Opis przypadku powinien posiadać następujący układ: 

• streszczenie w języku polskim i angielskim - struktura streszczenia powinna być zgodna ze 

strukturą artykułu. Objętość od 100 do 150 słów 

• Słowa kluczowe w języku polskim i angielskim od 3 do 5 słów –(powiązanych z treścią 

pracy oraz dodatkowo dla prac z zakresu nauk o zdrowiu i kosmetologii rekomendowanych 

przez Index MedicalSubjectHeadings - https://meshb.nlm.nih.gov/search;  dla prac z zakresu 

ekonomii wg Klasyfikacji JEL - Journal of EconomicLiteratureCodeClassification to 

klasyfikacja przedmiotowa opracowana przez Journal of EconomicLiterature). 

• wstęp (z celem pracy)  

• prezentacja przypadku 

• dyskusja 

• wnioski 

• piśmiennictwo - na autorach pracy ciąży obowiązek dokładnego sprawdzenia poprawności 

https://meshb.nlm.nih.gov/search
https://meshb.nlm.nih.gov/search
https://meshb.nlm.nih.gov/search


cytowań 

• tabele i ryciny 

 

 

Piśmiennictwo – informacje szczegółowe i przykłady 

Autorzy są zobligowani do przygotowania pracy z zastosowaniem stylu AMA (Vancouver). 

Cytowania powinny być ponumerowane w kolejności występowania w tekście, oznaczone 

cyframi arabskimi w nawiasach kwadratowych. W pracach pisanych przez maksymalnie 6 

autorów podawane powinny być nazwiska i inicjały imienia (imion). W pracach gdzie 

autorów jest więcej niż 6 podawać należy nazwiska i inicjał imienia trzech pierwszych 

autorów z dopiskiem ‘i in.’ Gdy w cytowanej pracy brakuje autora opis należy zacząć od 

tytułu. Dla czasopism podaje się tytuł skrócony. 

 

Autorzy artykułów oryginalnych (Original Article), artykułów poglądowych (Review 

Article), opisu przypadku (Case Report Article) są zobligowani do przygotowania pracy  

z zastosowaniem stylu AMA (Vancouver). Cytowania powinny być ponumerowane  

w kolejności występowania w tekście, oznaczone cyframi arabskimi w nawiasach 

kwadratowych. W pracach pisanych przez maksymalnie 6 autorów podawane powinny być 

nazwiska i inicjały imienia (imion). W pracach gdzie autorów jest więcej niż 6 podawać 

należy nazwiska i inicjał imienia trzech pierwszych autorów z dopiskiem ‘i in.’ Gdy  

w cytowanej pracy brakuje autora opis należy zacząć od tytułu. Dla czasopism podaje się tytuł 

skrócony. 

 

Przykłady: 

 

Artykuł w czasopiśmie drukowanym 

 

Rodriguez F, Harrington RA. Cholesterol, cardiovascular risk, statins, PCSK9 inhibitors, and 

the future of LDL-C lowering. JAMA 2016; 316: 1967-8. 

Luc G, Bard JM, Arveiler D, et al. Lipoprotein (a) as a predictor of coronary heart disease: the 

PRIME Study. Atherosclerosis 2002; 163: 377-84. 

 

 

Artykuł w czasopiśmie elektronicznym 

 

McCoy LH. Respiratory changes in Vulcans during pon farr. J ExtrMed [serial online]. 1999; 

47: 237-247. Dostępny w Internecie: http://infotrac.galegroup.com/itweb/nysl_li_liu Dostęp: 

7.10.2014. 

 

American Cancer Society.American Cancer Society Position Statement on Electronic 

Cigarettes.February 2018. Dostępny w Internecie: https://www.cancer.org/healthy/stay-away-

from-tobacco/e-cigarette-position-statement.html Dostęp: 14.05.2019. 



 

Książka 

 

Grodzicki T, Kocemba J, Skalska A. (red.) Geriatria z elementami gerontologii ogólnej. 

Podręcznik dla lekarzy i studentów. Gdańsk: Wyd. Via Medica; 2007 

 

 

Rozdział w książce 

 

Sanecka A. Psychiczne i społeczne bariery komunikacyjne seniorów. [w:] Synowiec-Piłat 

Małgorzata, Kwiatkowska Barbara, Borysławski Krzysztof (red.) Inkluzja czy ekskluzja? 

Człowiek stary w społeczeństwie. Wrocław: Wyd. Wrocławskie Towarzystwo Naukowe; 

2015 

 

 

Strona Web 

 

Amrhein V, Greenland S, McShane B. Scientistsriseupagainststatisticalsignificance. Dostępny 

w Internecie: https://www.nature.com/articles/d41586-019-00857-

9?utm_source=fbk_nnc&utm_medium=social&utm_campaign=naturenews&sf209700846=1

&fbclid=IwAR-35zl_Py9ysg2mV-EDl5ZbjjkYE1a5Fq8vy57vIeypatyaWhCAe0z-ZMyfI 

Dostęp: 1.04.2019. 

 

 

Tabele i ryciny 

 

Tabele i ryciny należy ograniczyć do niezbędnego minimum. 

Tabele należy dołączyć do pracy oddzielnie, poza tekstem (w odrębnych plikach). 

Tabele numerować cyframi arabskimi. Tytuł tabeli w języku polskim i angielskim umieścić 

nad tabelą. Opisy wewnątrz tabeli zamieścić w języku polskim. Należy zaznaczyć w tekście 

miejsca, w których mają być zamieszczone tabele. 

Ryciny należy dołączyć do pracy oddzielnie, poza tekstem (w odrębnych plikach). 

Ryciny (fotografie, rysunki, wykresy itp.) numerować cyframi arabskimi. Tytuł ryciny w 

języku polskim i angielskim umieścić pod ryciną. Opisy wewnątrz rycin zamieścić w języku 

polskim. Ryciny powinny być przygotowane w formacie TIFF, JPG (300 dpi) lub EPS. 

Należy zaznaczyć w tekście miejsca, w których mają być zamieszczone ryciny. 

Fotografie kolorowe lub czarno-białe należy dostarczyć o rozdzielczości nie mniejszej niż 

300 dpi przy uwzględnieniu wielkości, w jakiej będą publikowane. Niedopuszczalne jest 

włamywanie fotografii do MS Word. Materiał skanowany powinien być dostarczony w 

odrębnych plikach w postaci bitmapy zapisanej w formatach: TIFF, JPG lub EPS. Miejsce 

włamania należy zaznaczyć na lewym marginesie. Fotografie nieautorskie powinny być 

opatrzone nazwiskiem autora wraz z załączoną zgodą na ich opublikowanie. 

Nie przyjmujemy kserokopii materiałów graficznych ani materiałów pochodzących z 



Internetu. 

Tabela 1. Tytuł tabeli do prawej (10 pkt) w języku polskim 

Tytuł tabeli do prawej (10 pkt) w języki angielskim 

1 2 3 

4 5 6 

Źródło: Pasieczny [10]. 

 

Rycina 1. Tytuł ryciny do prawej (10 pkt) w języku polskim 

Tytuł ryciny do prawej (10 pkt) w języku angielskim 

Źródło: Pasieczny [10]. 


