STANDARDELE ACTUALE DE REDACTARE A
MANUSCRISELOR TRIMISE SPRE PUBLICARE ÎN
REVISTE MEDICALE
Iurie Acalovschi

O lucrare ºtiinþificã este realizatã doar
atunci când este publicatã. In ultimii ani, interesul
pentru cercetare în medicinã a crescut în þara
noastrã ºi în consecinþã ºi numãrul lucrãrilor
trimise spre publicare.
Valoarea academicã a unei persoane este
apreciatã dupã numãrul de lucrãri publicate la
care acesta este autor. Publicarea cercetãrilor
proprii în reviste de largã circulaþie îi oferã
autorului recunoaºterea ºtiinþificã pe plan
naþional ºi internaþional.
In România existã în prezent ºi o motivaþie
pragmaticã pentru stimularea activitãþii de cercetare ºi publicarea rezultatelor: promovarea academicã este condiþionatã de numãrul lucrãrilor
publicate; publicarea prealabilã a rezultatelor
cercetãrilor condiþioneazã momentul susþinerii
tezei pentru obþinerea titlului de doctor în medicinã; de numãrul lucrãrilor publicate depinde
reuºita la concursurile de ºef de secþie sau ocuparea unui post de medic primar într-un spital;
publicarea unei lucrãri ºtiinþifice faciliteazã
realizarea punctajului în programul de educaþie
medicalã continuã etc.
Desigur, pentru a fi publicatã, lucrarea
trebuie sã ofere un material de interes ºi realizat
în mod onest. Recunoaºterea calitãþii publicaþiei
este condiþionatã de calitatea revistei în care
aceasta a fost publicatã. Orice editor de revistã
doreºte ca revista sa sã fie cunoscutã ºi acreditatã
de forurile ºtiinþifice care evalueazã activitatea
ºtiinþificã a autorilor.
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La noi în þarã acestea sunt Centrul Naþional
al Cercetãrii ªtiinþifice din Învãþãmântul Superior
(CNCSIS) ºi Colegiul Medicilor. Criteriul
fundamental de acreditare a unei reviste este
modul de aplicare a normelor internaþionale de
redactare a lucrãrilor ºtiinþifice, stabilite de
Comitetul Internaþional al Editorilor de Reviste
Medicale ºi cunoscute sub denumirea de
sistemul Vancouver. În anul 1978, un grup de
editori ai celor mai importante reviste medicale
de limbã englezã s-au întâlnit ºi au stabilit o serie
de norme standard pentru manuscrisele evaluate
spre publicare. Aceste norme, care au fost între
timp perfectate, cuprind condiþiile de redactare
a manuscriselor trimise spre publicare (1,2). Ele
trebuie cunoscute ºi de specialiºtii ATI care
doresc sã-ºi publice cercetãrile în revistele din
þarã ºi strãinãtate care au aderat la aceste norme.
Obiectivul publicãrii unei lucrãri ºtiinþifice
este acela de a crea un document care sã conþinã
suficiente informaþii pentru a permite cititorilor:
sã evalueze observaþiile obþinute de autor, sã
repete experimentul dacã vor, sã stabileascã dacã
concluziile sunt justificate de rezultate.
Structura de bazã a unei lucrãri ºtiinþifice
cuprinde 4 capitole, sumarizate cu acronimul
IMRAD (3), respectiv:
I. Introducere (ce dorim sã studiem?)
II. Metodã (cum s-a fãcut studiul?)
III. Rezultate (ce s-a constatat?)
And
V. Discuþii (ce semnificaþie au constatãrile?)
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Alte componente obligatorii ale manuscrisului sunt:
Pagina de titlu a manuscrisului, care
trebuie sã conþinã titlul, autorii lucrãrii ºi
apartenenþa instituþionalã a acestora;
Rezumatul lucrãrii (150-250 cuvinte)
care trebuie sã cuprindã scopul studiului,
metodele de studiu inclusiv metoda de analizã
statisticã, rezultatele obþinute (cu cifre ºi
semnificaþie statisticã) ºi concluziile principale;
Cuvintele cheie - între 3 ºi 10 cuvinte,
selectate de pe lista subiectelor medicale din
Index Medicus sau reprezentând termenii
utilizaþi în lucrare;
Bibliografia - referinþele cuprind exclusiv
lucrãrile cotate în textul manuscrisului, numerotate în ordinea citãrii. Se vor înregistra autorii,
titlul lucrãrii, revista, anul, volumul ºi paginile
acesteia.
Respectarea structurii de bazã a manuscrisului: introducere, metode, rezultate, discuþii,
este esenþialã pentru acceptarea acestuia pentru
publicare. Nu se acceptã manuscrise care, deºi
reproduc o cercetare pertinentã ºi cu rezultate
interesante, nu au, de exemplu, capitolul de
discuþii (înlocuit eventual prin concluzii), o
practicã frecventã la cercetãtorii noºtri. Structura
IMRAD nu este un format arbitrar de publicaþie,
ci reflectã corect procesul cercetãrii ºtiinþifice.
I. Introducerea lucrãrii va cuprinde premizele ºi scopul studiului. Pentru a arãta ce îºi
propune sã aducã nou studiul este necesarã o
revedere concisã a datelor relevante din literaturã.
Nu se vor include însã date sau concluzii din
lucrarea ce urmeazã a fi descrisã.
II. Capitolul Material si metodã este un
capitol esenþial, de care depinde în mãsurã
importantã acceptarea sau respingerea lucrãrii.
Pentru a asigura reproductibilitatea datelor,
autorii trebuie sã prezinte metoda utilizatã, în
detaliu, dacã este nouã sau doar cu referire
bibliograficã dacã este cunoscutã. Va fi prezentat
modul de recrutare ºi selecþie a participanþilor
cu criteriile de includere (ºi eventual de
excludere) utilizate. La fel, criteriile de selectare
pentru martori.
Totdeauna trebuie menþionat clar cum s-a
fãcut randomizarea: tabele cu numere la
întâmplare (random) sau plicuri închise. In
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evaluarea oarbã, trebuie descris modul în care
evaluatorul a fost þinut în necunoºtinþã de
alocarea la tratament. Medicamentele sau
substanþele chimice utilizate vor fi înregistrate
cu denumirea genericã, producãtorul, dozele ºi
cãile de administrare. Pentru aparatura utilizatã
se va menþiona numele producãtorului ºi þara de
origine.
Un paragraf aparte al capitolului îl
reprezintã aspectul etic al cercetãrii. In multe
reviste aprobarea eticã este o precondiþie pentru
acceptarea lucrãrii. In cazul studiilor clinice, se
va menþiona dacã s-au respectat standardele etice
ale comitetului de eticã instituþional (universitatea, spitalul) sau regional.
O frazã în continuare va specifica faptul
cã pacientul a fost informat ºi ºi-a dat consimþãmântul pentru efectuarea studiului. Pacientul
trebuie sã-ºi dea consimþãmântul ºi pentru
eventuala publicare de fotografii, deoarece el are
dreptul la anonimat ºi mascarea doar a ochilor
poate oferi o protecþie inadecvatã pentru
anonimat. (4)
În cazul experimentelor efectuate pe
animale, trebuie precizat dacã s-au respectat
reglementãrile privind utilizarea animalelor de
laborator.
Capitolul Material ºi metodã se încheie
cu prezentarea modului în care au fost evaluate
rezultatele cu ajutorul metodelor de analizã
statisticã. Trebuie evitatã utilizarea exclusivã a
semnificaþiei statistice simple pentru interpretarea rezultatelor. Este recomandabil ca rezultatele sã fie însoþite de indicii corespunzãtori de
eroare de mãsurare sau de incertitudine (intervale
de încredere etc.). In afara testului t, cel mai
frecvent utilizat, o analizã adecvatã presupune
ºi alte metode statistice: tabelele de contingenþã
(chi pãtrat, testul Fisher), corelaþia Pearson,
analiza logisticã multivariatã ºi multe altele. În
final, se va specifica programul pentru computer
ºi tipul de computer cu care s-a lucrat.
III. În capitolul Rezultate se rãspunde la
întrebarea ce s-a gãsit?. Sunt raportate rezultatele investigaþiei descrise în capitolul Material
ºi metodã într-un mod cât mai scurt ºi mai
ordonat.
Prezentarea trebuie sã fie clarã, preferabil
sub formã de grafice ºi tabele, care trebuie sã fie

informative ºi uºor de înþeles. Introduse în
secvenþa logicã, strâns legatã de text, tabelele ºi
figurile trebuie sã aibã un design îngrijit, cu
legende informative pentru figuri ºi adnotãri la
subsolul tabelelor. Nu se acceptã duplicarea
datelor din grafice ºi tabele în text ºi invers.
Rezultatele numerice trebuie prezentate nu
numai ca derivative (de ex. procente) ci ºi ca cifre
absolute din care derivativele au fost calculate,
cu specificarea metodelor statistice utilizate
pentru a le analiza.
IV. Discuþiile vor sublinia aspectele noi ºi
importante ale lucrãrii ºi concluziile ce derivã
din acestea. Nu trebuie repetate în detaliu datele
din Material ºi Rezultate. Observaþiile proprii
trebuie relatate în corelaþie cu alte studii din
literaturã din domeniul abordat de autor. Se vor
discuta ºi datele din literaturã ce nu concordã cu
rezultatele obþinute. Se vor menþiona dubii,
controverse, factori de eroare posibili, limitele
studiului.
Capitolul se încheie cu concluzii care
trebuie sã fie legate de scopul studiului, limitele
studiului, evitând afirmaþiile necalificate ºi
concluziile ce nu sunt adecvat suportate de date.
O estimare aproximativã a lungimii acestui
capitol ar fi de a nu depãºi o treime din lungimea
totalã a manuscrisului.
Deºi IMRAD descrie structura de bazã a
unei lucrãri ºtiinþifice, ºi celelalte pãrþi ale
manuscrisului sunt importante: titlul, rezumatul,
autorii ºi bibliografia.
Este important de ºtiut cã majoritatea citesc
doar titlul ºi eventual ºi rezumatul lucrãrii, iar
foarte puþini textul complet. De aceea, titlul
trebuie sã fie astfel formulat pentru a scoate în
evidenþã mesajul lucrãrii.
Dacã lucrarea este colectivã, vor trebui
incluºi ca autori doar persoanele cheie 
responsabile pentru articol; celelalte, ce
contribuie la acesta, vor fi menþionate separat
(în paragraful final de mulþumiri sau

acknowledgements). Ordinea în care sunt
enumeraþi autorii este hotãrâtã de autorii înºiºi.
Este bine sã nu se înscrie peste 6 autori, întrucât
în acest caz bazele de date vor consemna doar
pe primii 3 autori ºi et al.
Manuscrisul finalizat va fi trimis spre
publicare cu o scrisoare de însoþire, care va trebui
sã includã:
§ informaþii privind o eventualã
publicare anterioarã sau trimitere spre
publicare;
§ o declaraþie privind problemele
financiare legate de studiu ºi care ar
putea declanºa un conflict de interese;
§ o declaraþie semnatã de toþi autorii, care
au citit ºi acceptat manuscrisul, pe care
îl considerã o lucrare onestã;
§ numele ºi adresa pentru corespondenþã
a autorului responsabil de a comunica
cu ceilalþi autori privind eventuale
recenzii ºi aprobarea finalã a
drafturilor.
Standardele de redactare sunt cuprinse ºi
în instrucþiunile pentru autor pe care le publicã
fiecare revistã. Jurnalul Român de Anestezie
Terapie Intensivã, acreditat CNCSIS (categoria
C de interes naþional) ºi de Colegiul Medicilor,
oferã astfel de instrucþiuni. Consultarea instrucþiunilor poate fi un mod important de învãþare
a unor reguli de bazã.
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