ÚTMUTATÓ SZERZŐINKNEK
Kérjük cikkíróinkat, hogy a szerkesztőbizottság és a nyomda munkájának megkönnyítése és gyorsítása
érdekében az írásaikat az alábbi irányelvek alapján készítsék el:
A tudományos cikk terjedelme körülbelül 20 ezer karakter legyen.
A nyersanyag leadási paraméterei:
Folyó szöveg Microsoft Word 97/2000 (doc) formátumban. Kérjük, a file név tartalmazza az első szerző
nevét és a cikk rövidített címét szóközök és írásjelek nélkül. A file név maximum 60 karakter lehet.
példa: Balog_I_ A_nyak_anatómiája_és_biomechanikája
A cikk elején szerepeljen:
• A cikk címe (rövid és pontos, magyar és angol nyelven kérjük)
• A szerző/k teljes neve, tudományos fokozata
• A közlemény származási helye (kórház, osztály, egyetem, klinika, stb.)
• Absztrakt (Abstract), mely a cikk rövid, lényegi részét tartalmazza, min. 150, max. 250 szó, rövidítések
nélkül, magyar és angol nyelven is kérjük. Szakirodalmi áttekintés esetén egy rövid kivonatot,
tanulmány (study) esetén pedig az alábbiak szerint várjuk:
o

Háttér (Background) vagy Bevezetés (Introduction), mely a cikk tudományos
megközelítését fejti ki

o

Cél (Objective), melyben a szerző/k ismertetik az adott vizsgálat, kutatás, tanulmány, stb.
célját/céljait

o

Anyag és Módszer (Material and Methods), mely során a vizsgálat anyagok felsorolása
illetve az alkalmazott módszerek ismertetése történik

o

Eredmények (Results), mely során a szerző/k ismertetik a vizsgálat, kutatás, tanulmány,
stb. általuk talált eredményeit

o

Limitációk (Limitations), amennyiben voltak limitáló tényezők (pl.: kis betegcsoport,
rövid vizsgálati idő, stb.)

o

Megbeszélés vagy Következtetés (Discussion vagy Conclusion), itt a szerzők a saját
eredményeiket összehasonlíthatják a szakirodalomban talált hasonló adatokkal, értékelik
az elért eredmények tudományos fontosságát, stb.

•

Kulcsszavak (Keywords): 3-10 szó, magyar és angol nyelven kérjük

A cikk szerkezete (ha nincs különleges indok az eltérésre):
 Az Absztraktban már megjelent formai és szerkezeti követelményeknek megfelelően a cikk teljes és
részletes kidolgozása
 A cikk legvégén a felhasznált magyar és nemzetközi irodalom megjelenítése a következő formátumban:
Hivatkozások folyóiratra: [Szerző neve, nevei]: [Közlemény cím]. [Folyóirat rövidített címe], [Évszám],
[Évfolyam] [(kötetszám)], [oldalszámok.]

példa: Balogh I.: A nyak anatómiája és biomechanikája. Fizioterápia, 2015, 24(2), 3-11.
Hivatkozás könyvre/könyvfejezetre: [Szerző neve/szerkesztő neve]: [könyv címe]. [kiadás helye],
[kiadó], [kiadás éve], [hivatkozás oldalszáma].
példa: Szendrői M.: Ortopédia. Budapest, Semmelweis Kiadó, 2005, 20-21.
Könyv fejezetére hivatkozásakor meg kell adni a kötet teljes bibliográfiai tételét az In: megjegyzés után.
példa: Köllő K, Mester Á, Mészáros T.: Vizsgálómódszerek az ortopédiában. In: Szendrői M. (ed.):
Ortopédia. Budapest, Semmelweis Kiadó, 2005, 19-40.
Ábrák, képek és táblázatok:
Csak jó minőségű, éles, kontrasztos képet érdemes nyomdába adni. A képeket, ábrákat, táblázatokat külön
fileban is kérjük elküldeni. Kérjük, a file név tartalmazza az első szerző nevét és a cikk rövidített címét, és
a kép / ábra / táblázat sorszámát, szóközök és írásjelek nélkül. A file név maximum 60 karakter lehet.
példa: Balog_I_A_nyak_anatómiája_és_biomechanikája_1_ábra_Az_atlas_felülnézetből
A képek felbontása: min. 300 dpi (valós méretben), színmódja: CMYK (composite), fájlformátum: tif, jpg,
psd, vagy bmp.
A cikket kérjük e-mailben info@gyogytornaszok.hu, illetve holcsa.judit@gmail.com címre küldeni.
A kéziratot a Szerkesztőbizottság jóváhagyását követően egyidejűleg 2 lektornak elküldjük. - A cikkek
lektorálás után kerülhetnek közlésre. A lektorálás mindkét oldalról anonim módon történik.
Csak

olyan

cikkekkel

tudunk

érdemben

foglalkozni,

amelyek

megfelelnek

a

leírt

formai

követelményeknek, ellenkező esetben kénytelenek vagyunk a szerzőknek visszaküldeni javításra.
A tördelés befejezés után a szerző megkapja ellenőrzésre az anyagot és javíthatja, véleményezheti azt.
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