ПРОФЕСІЙНИЙ ЖУРНАЛ «МЕДСЕСТРИНСТВО ТА
АКУШЕРСТВО»
Рекомендації науковцям
Мета та завдання
Професійний журнал медсестринства та акушерства (МтА) це офіційний
науковий журнал словацького департаменту медсестринства та акушерства, що
реферується та видається кожні 2 місяці (6 разів на рік). Обсяг тематики
включає в себе в основному статті зі сфери медсестринства, акушерства,
стратегії розвитку в сфері охорони здоров’я та інших тем, що стосуються
роботи медсестер та акушерок. Журнал приймає авторські статті, зміст яких
буде

сприяти

медсестринство,

розвитку
як

медсестринства

окрему

наукову

та

акушерства,

дисципліну,

надавати

представляти
можливість

вдосконалювати професію медсестри та акушерки та формувати політику
розвитку галузі. МтА робить також внесок у міжнародний розвиток
медсестринства

та

акушерства,

публікуючи

доповіді

іноземних

медсестринських організацій – Міжнародна рада медсестер (МРМ) International
Council of Nurses (ICN), Європейська федерація медсестер (ЄФМ) European
Federation of Nurses (EFN),

Європейська федерація акушерок (ЄФА)the

European Federation of Midwives (EFM)… МтА має на меті стати головним
джерелом інформації для медсестер та акушерок у Словакії та за кордоном.
МтА приймає добровільно надані авторські рукописи, у яких медсестри
та акушерки розкривають важливість своєї професії, задокументовують свої
дослідження та

науково-дослідну

діяльність.

Основна інформація

про

діяльність на місцях у сфері медсестринства та охорони здоров'я може суттєво
вплинути на формування державної політики розвитку охорони здоров'я та
стати корисним джерелом інформації в глобальному контексті. Основною

метою та об’єктом інтересу журналу є публікація наукових та професійних
праць у сфері регулювання роботи та виробничих проблем; інновації в
практичній медицині, безпека пацієнтів, якість та вдосконалення професійної
освіти та етики; практичний та життєвий досвід медсестер та акушерок; ефекти
та вплив глобалізації та новітніх технологій на медсестринство, акушерство,
систему охорони здоров’я та соціального захисту.
Загальна інформація для науковців
Ми приймаємо емпіричні та теоретичні дослідницькі праці, експертні
висновки,

що

фокусують

увагу

на

клінічній

практиці,

контрольно-

діагностичних дослідженнях та клінічних випадках.
Будь ласка, ознайомтеся з рекомендаціями для авторів, що містять вимоги
до наданих праць, а також інформацію стосовно процедури погодження
публікації наукової праці у Професійному журналі медсестринства та
акушерства/

Етичні принципи дотимання авторських прав
МтА дотримується наступних принципів публікації авторських праць.
Авторство та підтвердження
Автори презентують наукову працю, стверджуючи, що даний текст
наукового змісту був прочитаний та погоджений усіма авторами. Усі автори
мають дати згоду з кінцевим варіантом документу та мають виконати хоча б
одну з наступних умов:
Автори та співавтори зробили внесок у наукову працю та отримані
дані досліджень, підготували статтю або прорецензували її вміст.
Респонденти досліджень та інші учасники, які не кваліфікуються у якості
авторів, мають бути вказані.
Інформаційні ресурси та фінансування
Автори мають право вказати усі джерела фінансування (фінансова
підтримка від організацій, приватних осіб та корпорацій). Назва організації, що
надала фінансову підтримку, має бути вказана на титульній сторінці, під
заголовком

«фінансова

підтримка».

Ця

інформація

буде

вказана

в

опублікованій статті.
Етичне схвалення (бажано)
Експериментальні дослідження на людях будуть опубліковані тільки за
умови повної відповідності етичним принципам. Твердження про те, що
наукова робота була оцінена та схвалена етичним комітетом, також має бути
наявним. Редакція зберігає за собою право відмовити у публікації роботи, якщо
існують сумніви щодо дотримань загальних етичних норм поведінки.
Дослідження, що були проведені за допомогою онлайн-анкет та соціологічних
опитувань, не є об'єктами етичної оцінки тому, що неможливо отримати
письмову згоду респондента або відповідного етичного комітету.
Оскарження

Автори, які не згодні з відмовою редакційної колегії щодо публікації
наукової праці, можуть оскаржити дії редакції за допомогою електронного
листа на адресу редакції, в якому будуть вказані детальні роз'яснення причин
незгоди.
Підтвердження авторства
Якщо наукова робота використовує частину попередньо опублікованих
даних, має бути отримана згода від відповідного власника авторських прав.
Автор публікації має надіслати в редакцію копію письмової згоди на
публікацію. У разі відсутності письмової згоди, редактори не будуть
публікувати матеріал.
Авторські права
Автори надають документ, який стверджує, що робота та її основна ідея
не були розкриті в якості періодичної або неперіодичної публікації друкованим
або електронним виглядом в будь-якому науковому журналі, професійному
журналі, матеріалах конференцій, щорічних виданнях, бюллетенях тощо.
Статті, що публікуються в цьому журналі, захищені законом про авторські
права, включаючи права на переклад, відтворення та розповсюдження усіх
статей, що були опубліковані в журналі. Наукова праця не може бути
опублікована деінде будь-якою іншою мовою без письмового дозволу
видавця(SCoNaM). Матеріали журналу заборонено зберігати на мікроплівках,
відеокасетах, електронних носіях та відтворювати за допомогою фотозйомки
без письмового дозволу видавця.
Публікація статей
Професійний журнал медсестринства та акушерства приймає усі статті на
електронну

адресу

погоджено,

то

casopis.sksapa@gmail.com.

автору

буде

надіслано

Якщо

офіційний

друк

статті

буде

електронний

лист.

Повідомлення про згоду друку не означає, що статтю буде опубліковано. Після
повідомлення про згоду друку автор статті погоджується не надсилати її іншим
видавцям.

Аналіз статей
Усі матеріали, надіслані в редакцію МтА, при умові відповідності
вимогам емпіричних досліджень, будуть проаналізовані двома провідними
експертами галузі. МтА анонімно аналізує статті. Прізвища експертів не
розкриваються авторам публікацій. Також імена авторів не розкриваються
експертам. Саме тому ми висловлюємо прохання про відокремлення тексту
статті для рецензії від титульної сторінки з прізвищем автора.

Структура статті
Теорія
Публікації теоретичного характеру можуть сконцентрувати увагу на
організаційних, технологічних, політичних та економічних теоріях, що
впливають на здоров’я людини, медичне обслуговування та сестринський
догляд. Особливу увагу можна приділити застосуванню теорій, стандартів та
інструментів обстеження в медсестринстві та акушерстві в сферах теорії та
практики.
Професійні статті
У професійних статтях (не наукового-дослідного змісту) кваліфіковані
автори описують спеціалізований сестринський процесс високого професійного
рівня. Вони використовують науково-популярний стиль, за допомогою якого
доведені експертами наукові знання стають доступними для більш широкого
кола читачів. З формальної точки зору професійні статті не відрізняються від
наукових.

Професійна

інформація

характеризується

підтвердженням,

ефективністю у використанні та чіткістю. На відміну від наукових статей, статті
на професійну тематику мають бути викладені мовою та стилем, що зрозумілий
широкому загалу.
Дослідницькі статті

Науково-дослідні статті певної наукової дисципліни є пріорітетними для
вузького кола науковців. Вузькоспеціалізовані теми та питання, найновіші
винаходи, неопублікована наукова інформація та використання наукового,
термінологічного стилю звужують читацьку аудиторію до нечисленних групп
науковців та спеціалістів певної галузі. Науково-дослідні статті, що розвивають
медсестринство та акушерство як науку, будуть розміщені у підрозділі
«Додаток» «The Suplementum». Наукові роботи також використовують якісні
методи: етнографія, етнографія в медсестринстві, загальновизнані теорії,
феноменологія, суперечливі теорії, методи фокус-груп, герменевтику, групове
спостереження, клінічні випадки, діагностування та інші інноваційні методи,
що використовуються в медсестринстві та охороні здоров’я. Приймаються
також дискусійні та аналітичні статті на теми, наприклад, розвитку та
проведення

досліджень.

Частина

цього

підрозділу

також

репрезентує

результати кількісних методів досліджень, що включає статистичні дані,
використовуючи у повному обсязі операції та обстеження різного характеру,
наприклад, середні значення, стандартні відхилення, індекси, кореляції,
матриці, багатофакторні статистичні методи – факторний аналіз, класифікація,
регресивні моделі тощо.
Клінічна практика
Мета цієї секції – презентація експертиз, коливань та схем в контексті
медсестринства та охорони здоров’я. Приклади тем для цього підрозділу:
«Визначення принципів та цінностей, культури, професійних моделей надання
медичних послуг медсестрою у взаємодіїї з пацієнтами/клієнтами, сім'єю та
громадою» або «Презентація результатів сестринського догляду».
Міжнародна співпраця
Короткі повідомлення з прикладами міжнародної співпраці в галузі
практичної медицини, освіти та досліджень будуть своєрідним міжнародним
форумом для медсестер та інших медичних працівників для обміну досвідом,
знаннями

та

ідеями.

Оформлення статей
Супроводжувальний лист має бути частиною усіх праць та містити
інформацію про те, що даний матеріал не був опублікований та не планується
бути опублікованим в іншому виданні. Супроводжувальний лист надсилається
голові редакційної колегії разом зі статтею електронною поштою на адресу
casopis.sksapa@gmail.com. Супроводжувальний лист має містити інформацію
про важливість даної статті та причини її публікації.
Титульна сторінка має супроводжувати усі статті. Вона містить: назву
статті

словацькою

та

англійською

(скорочення

заборонені),

прізвище

автора/авторів у точному порядку, включно з науковими ступенями та з точно
вказаною

контактною

інформацією

(адреса,

електронна

адреса),

використовуючи цифри верхнього індексу. Прізвища авторів мають бути
висвітлені тільки на титульній сторінці. Необхідно вказати інформацію про
фінансову підтримку або грант.
Підтвердження має бути зазначене окремим документом, якщо потрібно.
Резюме – короткий, точний, характеризуючий виклад статті. Резюме
зазвичай пишеться одним абзацем зв’язного тексту, містить коротке визначення
мети (що та чому було досліджено), загальний опис використаних методів (що
та яким чином було виконано), основні результати (що було виявлено),
висновки та можливе використання на практиці (можливі наслідки). Резюме
має складатися з 150-200 слів. Резюме виконується словацькою ( або чеською)
та англійською мовами.
Ключові слова 5-8 слів, що є складовою частиною теми та тексту статті.
Словацькою (або чеською) та англійською мовами.
Текст статті має містити вступ, статистичні дані та методи, результати,
дискусію та висновки.

Вступ вводить читача в огляд проблем, що досліджуються. Містить
теоретичну основу, необхідні зв’язки, статус проблеми, що вирішується,
невирішені теми та визначення мети дослідження.
Статистичні дані та методи надають достатньо інформації щодо
можливості

відтворення

отриманих

автором

результатів

у

майбутніх

дослідженнях. Інструменти вимірів, статистичні дані, методи, строки вивчення
та телеметрія (група пацієнтів, методи відбору зразків, критерії вступу та
виходу з групи респондентів) мають бути точно описані. Важливою є також
інформація щодо етичних стандартів, інформована згода, фінансування, гранти,
проекти та т. ін.
Результати презентуються автором в основному в синтетичній формі.
Інформація презентується в скороченій формі з приділенням уваги опису
важливих тенденцій. Радимо поєднувати текст з таблицями, графіками,
малюнками. Характеристики: що саме спостерігалося (логічна послідовність
результатів від найбільш до найменш важливого, від простого до складного),
акцент на головні результати.
Дискусія це найголовніша та найбільш значна частина праці, де автор
аналізує, інтерпретує та ілюструє результати, робить свій власний внесок у
вирішення проблеми, зіставляє та порівнює результати з метою роботи,
звертається до гіпотези, що перевіряється, наводить «плюси» та «мінуси»
досягнутих результатів. У цій частині роботи не вказуються результати, що
були вказані в попередньому розділі. Необхідно уникати несуттєвих тверджень
та висновків, що не витікають з результатів. Рекомендується вказати ступінь
узагальнення

результатів

(внутрішнє

та

зовнішнє

обґрунтування)

та,

опціонально, додати рекомендації щодо практичного використання та
подальших дослідів. Дискусія має містити порівняння результатів з іншими
дослідженнями та подібними теоріями, а також діапазон дослідження.
Характеристики: що означають результати, підсумок основних результатів,
розгляд основних результатів (співвідношення отриманих та очікуваних

результатів,

посилань

та

досліджень),

які

висновки

можна

зробити

(характеристики, принципи, пояснення, співвідношення)
Висновки містять короткий опис роботи з оцінюванням результатів та
визначенням важливості роботи в теорії та на практиці. Також можуть містити
пропозиції щодо покращення методологій досліджень.
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