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ÚTMUTATÓ az Orvosi Hetilap szerzői számára
A folyóirat célja. Az Orvosi Hetilap kizárólag magyar nyelven közöl összefoglaló közleményeket, eredeti tudományos munkákat és esetismertetéseket
az elméleti és a klinikai kutatás bármely területéről.
Előnyben részesülnek azok a közlemények, amelyek a mindennapos klinikai orvosi gyakorlattal szoros kapcsolatban vannak. Közlünk még PhDtéziseket, folyóirat-referátumokat, leveleket a szerkesztőhöz, beszámolókat,
könyvismertetéseket, valamint egyéb, az orvostudománnyal kapcsolatos
aktuális írásokat. A kéziratok elbírálásának és elfogadásának joga a Szerkesztőséget illeti meg. A dolgozatok elbírálása „peer-reviewing system” szerint
történik. A közlemények végső elfogadása csak abban az esetben lehetséges,
ha azok formailag teljes egészében megfelelnek az útmutatónak.
Kéziratok beküldése. A közleményeket a világhálón keresztül az
„Editorial Manager (EM)” program (http://hmj.edmgr.com) használatával kérjük eljuttatni a Szerkesztőségbe. Kérjük, hogy a megjelenő
útmutatásoknak megfelelően töltse fel a kéziratot.

5. A kézirat világos szerkesztése különösen fontos az olvasó számára.
A bevezetés külön alcímet nem kap, ezt követően a szöveges rész a „Mód
szer”, „Eredmények” és „Megbeszélés” részekre tagolódik. A konkrét szöveges rész az összefoglaló közleményeknél a 15, az eredeti közleményeknél
a 10, a rövid kísérletes közlemények és az esetismertetések esetén a 6, minden egyéb kéziratnál a 10 szabvány (1800 karakter/oldal) gépelt oldalt ne
haladja meg 1,5-es sorközzel, 12-es betűmérettel gépelve.
6. A hivatkozásokat a szövegbeli megjelenés sorrendjében, a számokat
szögletes zárójelben kell megadni. Normál betűtípust kell használni, tehát
sem kurzív (dőlt), sem bold (vastag) betűk/számok ne szerepeljenek. A vezetéknév után nem teszünk írásjelet, a keresztnév kezdőbetűje pont nélküli;
két vagy három szerzőt vesszővel választunk el egymástól, s az utolsó szerző
keresztnevének kezdőbetűje után pontot teszünk. Háromnál több szerző
esetén a harmadik szerző neve után (magyar szerzők esetén is!) „et al.”
írandó. A folyóiratok nevének nemzetközi rövidítését kell használni, de csak
az utolsó rövidítés után kell pontot tenni (pl. Am J Obstet Gynecol.). Ezután vessző nélkül jön az évszám, ahhoz pontosvessző tapad, majd egy leütés után jön a kötetszám (a Supplementumok kivételével füzetszámot nem
kell megadni), melyhez kettőspont tapad, végül újabb leütés után a kezdő
és végoldal kötőjellel elválasztva, majd pont. A magyar nyelven publikált
hivatkozások címét angolra fordítva kell megadni, majd szögletes zárójelben szerepeljen a munka magyar címe, és a hivatkozás végoldala után szögletes zárójelben a [Hungarian] megjegyzést kell feltüntetni. Nem angol és
nem magyar nyelven megjelent közlemények címét angolul kell megadni,
majd szögletes zárójelben az eredeti nyelven, és a végoldal után szögletes
zárójelben a nyelv angolul, pl. [French]. A könyvekre és könyvfejezetekre
vonatkozó elvárások a példákból érthetők.
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Az idézett hivatkozások száma csak kivételesen indokolt esetben haladhatja meg az 50-et. A kézirat szövegében az utalás az adott tétel számának
szögletes zárójelben való megadásával történjék.
7. A táblázatokat word dokumentumként kell beküldeni, címmel kell ellátni, minden táblázatot külön lapon kell megadni. A címben és a táblázatban szereplő esetleges rövidítések magyarázata a táblázattal egy lapon szerepeljen.
8. Valamennyi ábra címét és a hozzájuk tartozó esetleges rövidítések magyarázatát egy közös lapon kell megadni. Az ábrákon és táblázatokon
ugyanazon adatok ne szerepeljenek.
9. Az ábrák mérete lehetőleg 8,5 vagy 17,5 cm széles legyen. Színes ábrák
közlését is vállaljuk, megjelentetésük 5000 Ft (+ áfa) oldalanként. Korábban
már közölt ábra csak a szerző és a kiadó engedélyével közölhető. A beküldött képfájlok grafikai minőségét külön program ellenőrzi (szöveges ábrák
Power Point; egyéb ábrák min. 300 dpi felbontású jpg, tif, külön fájlban,
nem a wordbe másolva).
Kémiai nevek és rövidítések. Valamennyi gyógyszer esetén a nemzetközileg elfogadott kémiai nevet kell használni. Márkanév csak a „Módszer” fejezetben szerepelhet. Meg kell adni a kémiai összetételt és a gyártó nevét is.
Ortográfia. Az Orvosi Hetilap egységes arculatának érdekében a megjelenő munkák helyesírásánál az Orvosi helyesírási szótár (Akadémiai K
 iadó,
Budapest, 1992), és A magyar helyesírás szabályai (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2016) által ajánlott írásmódot tartjuk irányadónak.
Open Access. Külön díj fizetése ellenében lehetséges a közlemények
Open Access (nyílt hozzáférés) módon történő megjelentetése, mely által
az előfizetéssel nem rendelkező olvasók is teljes terjedelemben olvashatják a
cikket, így az idézettsége növekedhet. Bővebb tájékoztatás a folyóirat honlapján (http://www.orvosihetilap.com/openaccess) olvasható.
Szerzői példányok: Minden levelező szerző megkapja közleménye
nyomdai PDF-jét, Különlenyomatok költségtérítéssel rendelhetők.

A kéziratok szerkezete. A kéziratokkal kapcsolatos általános követelményként a „Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Bio
medical Journals” (International Committee of Medical Journal Editors.
N Engl J Med. 1997; 336: 309–315, friss elektronikus változat: http://
www.ICMJE.org) előírásai érvényesek. A kézirat benyújtásának feltétele,
hogy
1. a dolgozatot korábban még nem publikálták (kivéve előadáskivonat vagy
PhD-tézis formájában),
2. a kéziratot valamennyi szerző jóváhagyta,
3. a dolgozat nem sérti a Helsinki Deklaráció (1975, revizió 2008) előírásait,
4. a humán vizsgálatok az illetékes etikai bizottság jóváhagyásával történtek,
5. 
a laboratóriumi állatkísérletek a vonatkozó szabályzatok szerint tör
téntek.
A kéziratnak a következőket kell tartalmaznia: 1. címoldal; 2. magyar összefoglalás, kulcsszavak; 3. angol összefoglalás (angol címmel), keywords; 4.
rövidítések jegyzéke (ha van); 5. szöveg; 6. irodalomjegyzék; 7. táblázatok;
8. ábrajegyzék; 9. ábrák. Az oldalszámozást a címoldaltól kezdve folyamatosan kell megadni.
1. A címoldalon sorrendben a következők szerepeljenek:
– a kézirat címe magyar és angol nyelven, amely rövidítést nem tartalmazhat;
– a szerzők neve (titulussal együtt), valamint a szerzők munkahelyének
pontos, hivatalos megnevezése, a helységnévvel együtt (a munkahelyi vezető megnevezése nélkül);
– a levelező szerző postai és e-mail címe, telefonszáma;
– rövid nyilatkozat arról, hogy a közlemény más folyóiratban korábban
nem jelent meg, és máshová beküldésre nem került;
– nyilatkozat arról, hogy a levelező szerző elolvasta a szerzői útmutatót.
A címoldalon kérjük feltüntetni az alábbi nyilatkozatokat, melyek szövege a
közleményben nyomtatásban is megjelenik:
– Anyagi támogatás: Nyilatkozni akkor is kötelező, ha a közlemény megírása, illetve a kapcsolódó kutatómunka anyagi támogatásban nem részesült.
– Szerzői munkamegosztás: Kérjük felsorolni, hogy melyik szerző mivel
járult hozzá a kézirat elkészítéséhez. A felsorolásban a szerzők monogramját kérjük feltüntetni. Kérjük továbbá, hogy itt nyilatkozzanak arról
is, hogy a cikk végleges változatát valamennyi szerző elolvasta és jóváhagyta.
– Érdekeltségek: Kérjük, hogy a szerzők sorolják fel minden tényleges,
illetve lehetséges érdekeltségüket (pénzügyi, személyes vagy egyéb),

amely a kézirat beérkezését megelőző három évben hatással lehetett
a cikk megírására. Amennyiben a szerzők nem rendelkeznek érde
keltségekkel, akkor is szükséges a következő mondat feltüntetése: „A szer
ző(k)nek nincsenek érdekeltségei(k).”
– A szerzői köszönetnyilvánítást a nyilatkozatok után kérjük feltüntetni.
A köszönetnyilvánítás opcionális.
2–3. Az összefoglalást – amely nem tartalmazhat rövidítéseket – magyar
és angol nyelven kell beküldeni, külön-külön oldalon. Az Eredeti közlemények megszerkesztésekor az alábbi szempontokat kell figyelembe venni:
külön bekezdésekként a „Bevezetés”, „Célkitűzés”, „Módszer”, „Statisztikai analízis” (indokolt esetben), „Eredmények” és „Következtetések” lényegre törő megfogalmazása történjék oly módon, hogy csupán az összefoglalás elolvasása is elegendő legyen a dolgozat lényegének megértéséhez.
A magyar és az angol összefoglalás tartalmilag igazodjon egymáshoz, minimum 125, maximum 250 szó terjedelmű legyen. A MeSH-ben található
kulcsszavakat kell alkalmazni (maximum 3–5), ezek forrása itt található:
http://www.nlm.nih.gov/mesh/.
4. A kéziratban előforduló, nem általánosan elfogadott rövidítésekről külön jegyzéket kell készíteni ábécérendben.
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