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Útmutató Szerzőinknek
a Bőrgyógyászati és Venerológiai Szemlébe írott közleményekhez
A dolgozatban lehetőleg a szokásos tagolás alkalmazása javasolt.
A dolgozat bevezetése exponálja a kézirat tárgyát, az anyag és módszer fejezetben az alkalmazott módszereket olyan mértékig kell részletezni, hogy az reprodukálható legyen. Az eredmények között csak
a lényeges adatokat szükséges felsorolni. A megbeszélés alfejezet
akkor indokolt, ha megvitatható anyag van. A köszönetnyilvánítás a
dolgozat szövege és az irodalomjegyzék közé kerül petit jelzéssel.

A Bőrgyógyászati és Venerológiai Szemle célja a dermatovenerológia és kozmetológia területeinek fejlesztése, a tudományág
módszertanának terjesztése, a tudományág hazai és külföldi eredményeinek ismertetése, a tudományos eredmények gyakorlati felhasználásának elősegítése, a magyar kutatási eredmények minél szélesebb körű megismertetése belföldön és külföldön egyaránt, a hazai
és nemzetközi dermatológusok tudományos ismereteinek bővítése és
orvosetikai nevelése.

Az irodalomjegyzék (IRODALOM) külön oldalon, folytatott
oldalszámozással a szerzők neve, az idézett cikk címe, a folyóirat
nemzetközi rövidítése (National Library of Medicine’s Title Abbreviation/NLM katalógus – http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/),
megjelenés éve, kötetszám és oldalszám (-tól, -ig) adatokat tartalmazza. Háromnál több szerző esetén, az első három szerző neve után
„mtsai.” rövidítés alkalmazandó.

Kérjük szerzőinket, hogy a szerkesztőség és a nyomda munkájának megkönnyítése érdekében a kézirat szerkesztését a következő
irányelvek szerint végezzék:
A publikálás feltétele, hogy a cikket korábban nem jelentették
meg, a kézirat benyújtását az összes szerző jóváhagyta, a közlemény
a Helsinki deklaráció (1975, revízió 2008) előírásait nem sérti.
Ezenkívül összeférhetetlenségi nyilatkozatot, beleegyező nyilatkozatot, és állatkísérletekkel kapcsolatos nyilatkozatot minden közleményhez kérünk mellékelni.
A kéziratok elbírálásának és elfogadásának joga a szerkesztőséget illeti, a beküldött kéziratok egy peer review eljáráson mennek
keresztül.
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Az első oldalon sorrendben a következők szerepeljenek:
- a dolgozat magyar nyelvű címe (legyen rövid és fedje a tartalmát),
- a dolgozat angol nyelvű címe,
- a szerzők teljes neve, eltérő munkahelyű szerzők esetén felső
index hozzárendelésével felsorolva, majd a nevük alatt az intézmény/intézetek pontos megnevezése, város megjelölésével, a
megfelelő felső index hozzárendelésével, valamint a levelező
szerzőnél név és az e-mail cím,

A táblázatokat excel fájlban, az ábrákat külön-külön jpg vagy
pdf fájl formátumban kérjük megküldeni. Az ábraaláírás külön lapra
írandó, az ábraszöveg legyen rövid. Csak igen jó minőségű fotók,
ábrák közlése lehetséges, tekintettel az Interneten való megjelenésre. Az ábrákat lektorhoz való küldés előtt a szerkesztőbizottság több
tagja véleményezi. Betegek fotójának közlése előtt minden esetben
szükséges a beteg írásbeli beleegyezése, melyet a kézirattal együtt
kérünk mellékelni. A felismerhetőség elkerülésére a szemek takarása
kötelező, a szövegben a monogramok jelölése is kerülendő. Korábban már közölt ábra, kép csak a szerző és a kiadó engedélye esetén
közölhető a forrás megjelölésével.
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- magyar nyelvű összefoglaló,
- kulcsszavak (max. 4-6).
Levelező szerző: név
e-mail: levelezoszerzo.neve@email.hu

A dolgozatban kerülendő az idegen szavak halmozása. A rövidítéseket első használatkor zárójelben javasolt megadni. Nem alkalmazható rövidítés a címben és az összefoglalásban.
Az egységes helyesírás érdekében az Orvosi Helyesírási Szótár
(Akadémia Kiadó, 1992.) által ajánlott írásmód az irányadó.
A kéziratokra vonatkozó irányelvek a „szponzorált” közleményekre is érvényesek.
A szerzőktől kérjük, hogy a kéziratokat elektronikus úton (E-mail)
juttassák el a szerkesztőségbe, a levelező szerző e-mail címének feltüntetésével.
Klinikai fotókat csak a csatolt betegbeleegyező nyilatkozattal tudunk közölni.
A lapban megjelent közlemények idézésekor használt rövidítésre a Bőrgyógy. Vener. Szle. helyett BVSZ javasolt.

A kézirat 2. oldala tartalmazza az angol nyelvű összefoglalást és
kulcsszavakat, szintén 4-6 szóval.
Mind a magyar, mind az angol nyelvű kulcsszavak megadása a
MeSH (Medical Subject Headings) szótár alapján történjen.
Az összefoglalók többes szám 3. személy használatával íródjanak és tartalmazzák a közlemény célját, a vizsgálati adatokat, az
eredményt és a megbeszélést, értelemszerűen, pontosan kivonatolva.
A leütés-szám az angol és magyar absztrakt esetében is minimum
600, maximum 750 leütés legyen
A kézirat 3. oldalától kezdődik a közlemény szövege. A kézirat
A/4 méretben, Times New Roman 12 méretű betűvel, kettes sortávolsággal, oldalszámozva, egy sorban kb. 60-80 leütéssel, egy oldalon 28-30 gépelt sorral készül. A dőltbetűs kiemelések (kurzív):
a szerzők nevei, az ábrákra és a táblázatokra történő hivatkozások.
Ha a word fájlban küldött kéziratban alkalmazzák a dőlt betűs és a
félkövér kiemeléseket, a külön jelölés nem szükséges. Az apró betűs
(petit) szedésre szánt szövegrészek is kettes sortávolságúak és a szöveg bal oldalán vonallal, vagy a szöveg elején jelöltek.
A kézirat terjedelme: referátumnál, összefoglalónál 10-20 oldalt,
eredeti közleménynél 10-15 oldalt, kazuisztika, terápiás közlemény
esetén 20 oldalt nem meghaladó terjedelmű.

Javasoljuk a Bőrgyógyászati és Venerológiai Szemle előző lapszámainak megtekintését.
Kérdés esetén állunk rendelkezésre az (1) 267-4685 telefonszámon,
vagy e-mailen.
Szerkesztőség e-mail címe: huderm.bor@med.semmelweis-univ.hu
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