
 

 

Lista kontrolna dla autorów Medycyna i Zdrowie Publiczne  

 

1. Czy zostali wymienieni wszyscy autorzy?  

2. Czy na liście autorów nie znajdują się osoby, które nie miały wkładu w przygotowanie artykułu?  

3. Czy zostały podane afiliacje każdego autora?   

4. Czy każdy autor ma podaną tylko jedną afiliację?  

5. Czy jest podany nr ORCID każdego z autorów?  

6. Czy został podany pełen adres do autora korespondencyjnego? (adres, tel, fax, e-mail)  

7. Czy długość artykułu spełnia zalecane kryteria? (liczba znaków ze spacjami: Praca oryginalna: 20 000 

– 24 000; Artykuł poglądowy: 20 000 – 24 000; Opis przypadku: 20 000 – 22 000; Recenzja: 1 000 – 

8 000; Sprawozdanie z wydarzeń naukowych: 1 000 – 8 000)  

8. Czy streszczenie ma nie więcej niż 1100 znaków ze spacjami?  

9. Czy streszczenie w języku angielskim jest w pełni zgodne z wersją w języku polskim?  

10. Czy zostały podane słowa kluczowe w języku polskim i angielskim?  

11. Czy wszystkie stosowane skróty zostały rozwinięte przy pierwszym użyciu?  

12. Czy w materiałach i metodach zostali podani producenci odczynników i sprzętu? 

13. Czy uzyskane wyniki mają podane jednostki oraz tę samą liczbę miejsc znaczących?  

14. Czy opisano zastosowane metody statystyczne?  

15. Czy wartości średniej i odchylenia standardowego mają tę samą liczbę miejsc znaczących?  

16. Czy wszystkie odnośniki literaturowe wymienione w tekście zostały wymienione w piśmiennictwie?  

17. Czy wszystkie pozycje bibliograficzne zebrane na końcowej liście są wspomniane w tekście?  

18. Czy w pozycjach piśmiennictwa zostali wymienieni wszyscy autorzy danej publikacji?  

(Jeżeli są dostępne numery DOI cytowanych artykułów, proszę je podać.)  

19. Czy wszystkie tabele i ryciny mają swoje odniesienie w tekście głównym?  

20. Czy wszystkie zamieszczone tabele i ryciny są zasadne dla ilustracji opisywanych danych?  

21. Czy tabele i wykresy nie powielają wzajemnie przedstawionych danych?  

22. Czy na wykresach opisano osie i podano jednostki?  

23. Czy opisy tabel i rycin są wyczerpujące dla zrozumienia, co przedstawiają bez odnoszenia się do 

głównego tekstu?  

24. Czy dysponują Państwo oryginalnymi plikami graficznymi rycin w rozdzielczości 300 dpi oraz plikami 

arkuszy kalkulacyjnych do wykresów?  


