
 

  
 

Wspólne stanowisko AMWA‒EMWA‒ISMPP 
dotyczące roli zawodowych pisarzy medycznych 

 

Wstęp 
Niniejsze wspólne oświadczenie Amerykańskiego Stowarzyszenia Pisarzy Medycznych 
(AMWA, American Medical Writers Association), Europejskiego Stowarzyszenia Pisarzy 
Medycznych (EMWA, European Medical Writers Association) oraz Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Ekspertów ds. Publikacji Medycznych (ISMPP, International Society for 
Medical Publication Professionals) opisuje rolę, jaką pisarze medyczni powinni odgrywać w 
opracowywaniu publikacji medycznych i naukowych, w tym: 

 artykułów i treści dodatkowych (np. streszczeń video) do doniesień publikowanych w 
recenzowanych czasopismach naukowych 

 streszczeń, plakatów i prezentacji ustnych rozpowszechnianych na zjazdach naukowych. 

Niniejsze wspólne oświadczenie jest zgodne z aktualnymi wytycznymi kilku innych 
organizacji międzynarodowych.1–13 

Obowiązki pisarzy medycznych 
Profesjonalne wsparcie w pisaniu tekstów medycznych ułatwia publikowanie  badań naukowych 
w recenzowanych czasopismach oraz prezentowanie ich na zjazdach w sposób gwarantujący 
zachowanie wysokich standardów etycznych, 14 zadowalającej dokładności15,16 i wymaganej 
terminowości17, jednocześnie pamiętając o najważniejszym celu, jakim jest doskonalenie opieki 
nad pacjentem. 

 

Pisarze medyczni doskonale znają zasady etyki publikacyjnej.18,19 Pomagając autorom w 
opisywaniu wyników badań klinicznych sponsorowanych przez firmy farmaceutyczne, muszą: 

 przestrzegać wytycznych Dobrych Praktyk Wydawniczych (Good Publication Practice, 
GPP3) oraz zaleceń Międzynarodowego Komitetu Wydawców Czasopism Medycznych 
(ICMJE, International Committee of Medical Journal Editors)1,2 

 uwzględniać właściwe wytyczne dla raportów (np. CONSORT20 i inne zgromadzone na stronie 
EQUATOR21) 

 zapewnić, że autorzy i sponsorzy są świadomi swoich obowiązków wynikających z niniejszych 
wytycznych1,2,20,21 

 być na bieżąco z postępem w zakresie etycznych zasad komunikacji medycznej i najlepszych 
praktyk. 



Obowiązki autorów współpracujących z pisarzami medycznymi 
Autorzy, którzy decydują się na współpracę z pisarzem medycznym w zakresie 
przygotowywania artykułów lub doniesień konferencyjnych, muszą: 

 mieć pełen dostęp do wszystkich istotnych informacji dotyczących badania (np. 
protokołów, planów analizy statystycznej, analiz statystycznych i raportów z badań 
klinicznych) 

 aktywnie uczestniczyć w tworzeniu i weryfikacji treści publikacji/doniesienia między innymi 
poprzez zapewnienie wkładu intelektualnego przed rozpoczęciem pisania oraz w trakcie 
opracowywania treści publikacji czy doniesienia 

 upewnić się, że ostateczna wersja tekstu w pełni odzwierciedla poglądy wszystkich autorów i 
jest przez nich zaakceptowana 

 potwierdzić trafność ostatecznego wyboru czasopisma lub zjazdu naukowego 

 potwierdzić udzielenie wsparcia w pisaniu tekstów medycznych, w tym rodzaj wsparcia, 
nazwę, najwyższe odpowiednie kwalifikacje (np. stopień naukowy lub kwalifikacje 
zawodowe) oraz afiliację pisarza medycznego biorącego udział w przygotowywaniu tekstu 
(patrz: ramka), a także potwierdzić źródła finansowania dotyczące udziału pisarza 
medycznego 

 uznać za współautorów wszystkie osoby wnoszące wkład w opracowanie doniesienia (w 
tym zawodowego pisarza medycznego), które spełniają kryteria autorstwa ICMJE.1 
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