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Bevezető
Az Amerikai Egészségügyi Szakszövegírók Szövetsége (AMWA), az Európai Egészségügyi
Szakszövegírók Szövetsége (EMWA) és a Egészségügyi Publikációs Szakemberek
Nemzetközi Társasága (ISMPP) közös állásfoglalásában meghatározza a hivatásos
egészségügyi szakszövegírók szerepét az egészségügyi és tudományos publikációk
elkészítésében, úgymint:
• lektorált,

tudományos

folyóiratokban

közlendő

szakcikkek

és

a

hozzátartozó

mellékletek (pl. videó-kivonatok)
• tudományos konferenciákon terjesztendő kivonatok, poszterek és előadások
A jelen nyilatkozat összhangban van számos nemzetközi szervezet érvényben lévő
irányelveivel.1–13

A hivatásos egészségügyi szakszövegírók feladatai
A hivatásos egészségügyi szakszövegírás a szerzőket és a támogató intézményeket segíti,
hogy kutatási eredményeikről lektorált, tudományos folyóiratokban etikus,14 pontos15,16
módon és időben17 számoljanak be, a betegellátás jobbá tétele érdekében. A hivatásos
egészségügyi szakszövegírók széleskörű ismeretekkel rendelkeznek az etikus tudományos
publikálás irányelveiről.18,19 A vállalatok által támogatott tudományos kutatási eredmények
közlése során az egészségügyi szakszövegírók kötelessége:
•

követni a Helyes Publikálási Gyakorlat (GPP3) irányelveit és az Egészségügyi
Folyóirat-Szerkesztők Nemzetközi Bizottságának (ICMJE) ajánlásait1,2

•

figyelembe venni a hatályos útmutatókat (pl. CONSORT20 és egyéb, az EQUATOR
hálózat21 által összesített útmutatók)

•

gondoskodni arról, hogy a szerzők és támogató intézmények tisztában vannak ezen
útmutatókban foglalt kötelezettségeikkel1,2,20,21

•

naprakésznek lenni az orvosi közlemények etikáját és szakmai elvárásait illetően

A hivatásos egészségügyi szakszövegírókkal együttműködő szerzők felelősségei
Azon szerzők, akik hivatásos egészségügyi szakszövegírók segítségét veszik igénybe
szakcikkek vagy konferencia előadások elkészítése során, kötelesek:
•

gondoskodni

arról, hogy szerzőként

hozzáférésük legyen

minden

szükséges

információhoz (pl. protokollok, statisztikai elemzési terv, statisztikai elemzések és
klinikai vizsgálati jelentések)
•

szakmai segítséget nyújtani a szakszövegírónak a dokumentum elkészítésének teljes
időtartama alatt

•

biztosítani,

hogy

az

végleges

dokumentum

rendelkezik

az

összes

szerző

jóváhagyásával és hűen tükrözi azok álláspontját
•

biztosítani, hogy a megfelelő tudományos folyóirat vagy konferencia került kiválasztásra

•

elismerni az egészségügyi szakszövegírók által nyújtott szolgáltatást, megjelölve a
szolgáltatás jellegét, a szakszövegíró nevét, legmagasabb tudományos fokozatát,
valamint az alkalmazó intézményt, ahol az írói tevékenysége elszámolható, illetve a
szolgáltatás ellenében nyújtott anyagi juttatás forrását (lásd a Keretet).

•

társszerzőként elismerni minden közreműködő munkatársat (adott esetben a hivatásos
egészségügyi szakszövegírót is), aki teljesíti az ICMJE szerzőkre vonatkozó feltételeit.1

Keret: Példa az egészségügyi szakújságírás által nyújtott támogatás elismerésére:
“A szerzők köszönetet mondanak [név és képzettség], [alkalmazó, város, ország]-nak az
egészségügyi szakszövegírásban/szerkesztésben nyújtott szakmai segítségért [szükség
szerint pontosítandó és/vagy kibővítendő], melyet a/az [intézmény, város, ország] anyagilag
támogatott a Helyes Publikálási Gyakorlat (GPP3) (http://www.ismpp.org/gpp3)
irányelveinek megfelelően.”
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