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REGULAMIN REDAKCJI

„Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej 
Opiece” to  recenzowane interdyscyplinarne cza-
sopismo naukowe, które publikuje artykuły przy-
gotowane na  zaproszenie redakcji, prace orygi-
nalne, doniesienia wstępne, opisy przypadków, 
artykuły przeglądowe i  poglądowe, listy do  re-
dakcji, rekomendacje, artykuły, komentarze i no-
tatki redakcyjne, opracowania historyczne, wspo-
mnienia, recenzje książek, sprawozdania z  kon-
gresów zjazdów i konferencji, komentarze do pu-
blikowanych prac, komunikaty, streszczenia z pi-
śmiennictwa światowego oraz inne doniesienia 
uznane przez Redakcję za cenne merytorycznie.
Wersję pierwotną (referencyjną) czasopisma 
„Pielęgniarstwo  w Anestezjologii i Intensyw-
nej Opiece” stanowi forma papierowa. Artyku-
ły w formie elektronicznej są dostępne pod ad-
resem internetowym: 
www.pielegniarstwoanestezjologiczne.pl
Czasopismo jest indeksowane w bazie Index Co-
pernicus (ICV 76,17) oraz w bazie CrossRef.
Za publikację Autorowi przysługuje 5 punktów 
MNiSzW.

UWAGI OGÓLNE

Artykuły powinny być przygotowane zgodnie 
z zasadami dobrej praktyki i wytycznych Commit-
tee on Publication Ethics (COPE). Wszystkie prace 
są publikowane w języku polskim lub angielskim. 
Jednakże Redakcja i Wydawca dopuszczają moż-
liwość publikacji w  innym języku. Praca powin-
na być napisana zwięźle, bez zarzutu pod wzglę-
dem stylistycznym, z  uwzględnieniem popraw-
nego nazewnictwa. Poprawki redakcyjne uzgad-
niane są z Autorami jedynie wtedy, gdy dotyczą 
zagadnień merytorycznych; w pozostałych przy-
padkach dokonywane są bez porozumienia.
Autorzy w liście przewodnim zobowiązani są zło-
żyć oświadczenie, że  praca nie była dotychczas 
publikowana i  że  nie została skierowana jed-
nocześnie do  innej redakcji. Redakcja przyjmu-
je do druku tylko te prace, które zostaną uznane 
przez recenzentów jako zgodne pod względem 
tematyki oraz wnoszące istotny wkład do postę-
pu w nauce i w aspekcie klinicznym.
Podpisy Autorów na stronie tytułowej są równo-
znaczne ze stwierdzeniem, że:
• złożona praca jest dziełem wszystkich wy-

mienionych w pracy Autorów;
• wyniki badań nie zostały przedtem opubli-

kowane lub złożone do druku w innym cza-
sopiśmie;

• wszyscy Autorzy wymienieni na  stronie ty-
tułowej wyrazili zgodę na złożenie tej pracy 
do „Pielęgniarstwa w Anestezjologii i Inten-
sywnej Opiece”.

Nie jest konieczne dołączanie pisemnej zgody 
kierowników placówek na  publikację. Redak-
cja uznaje, że  takie uzgodnienie miało miejsce 
pomiędzy Autorami i  kierownikami jednostek, 
w  których praca powstała. Autorzy otrzymu-
ją potwierdzenie przyjęcia pracy do  oceny. Ar-
tykuły oceniane są przez recenzentów, a  także, 
w razie zaistnienia potrzeby, również przez kon-
sultanta do spraw statystyki.

KONWENCJE ETYCZNE

Redakcja przestrzega zasad zawartych w  De-
klaracji Helsińskiej i  bezwzględnie wymaga 
od  Autorów, aby wszelkie badania wykonane 
z udziałem człowieka zostały przeprowadzone 
zgodnie z tymi zasadami.
W  przypadku doświadczeń na  zwierzętach 
wymogiem jest przestrzeganie międzynaro-
dowych zasad i wytycznych w zakresie udzia-
łu zwierząt w badaniach i edukacji, wydanych 
przez Komisję ds. Badań na  Zwierzętach przy 
Nowojorskiej Akademii Nauk. Wymagana jest 
również zgoda komisji bioetycznej właściwej 
dla głównego Autora pracy na  prowadzenie 
badań na  ludziach lub zwierzętach. Zalecane 
jest dołączenie kopii powyższego dokumentu 
do złożonej do publikacji pracy.

POUFNOŚĆ INFORMACJI  
O PACJENCIE

Redakcja nie dopuszcza manipulacji i  nano-
szenia zmian w  danych pacjenta, które miały-
by na  celu ochronę jego tożsamości. Autorzy 
bezwzględnie powinni strzec prywatności pa-
cjenta, publikować wyłącznie dane o  znacze-
niu naukowym i  nie ujawniać żadnych infor-
macji mogących w jakikolwiek sposób pomóc 
w  jego identyfikacji personalnej (np.  nr histo-
rii choroby, inicjały imienia i nazwiska, fotogra-
fia wizerunku twarzy, zdjęcia wyników, na któ-
rych umieszczone są dane personalne pacjen-
ta etc.). W  przypadku, gdy w  pracy zawarte 
są  dane umożliwiające w  jakikolwiek sposób 
ustalenie tożsamości pacjenta, Autorzy muszą 
posiadać pisemną zgodę tej osoby lub jej opie-
kuna na opublikowanie jej wyników. Informa-
cje dotyczące rasy, pochodzenia etnicznego, 
kulturowego oraz wyznania religijnego opisa-
nego chorego mogą być dopuszczalne jedynie 
w  przypadku, gdy taka informacja jest istotna 
pod względem naukowym, wpływa na  prze-
bieg leczenia bądź choroby.

OŚWIADCZENIE AUTORÓW

Redakcja i  Wydawca przestrzegają wszelkich 
procedur zabezpieczających oryginalność 
prac naukowych. Bezwzględnym wymogiem 
przyjęcia pracy do procesu redakcyjnego jest 
złożenie Oświadczenia Autorów, które nale-
ży przesłać wraz ze zgłoszonym do publikacji 
manuskryptem. Brak powyższego dokumen-
tu, podpisanego przez wszystkich Autorów 
i  przesłanego na  adres Redakcji w  oryginale, 
jednoznacznie dyskwalifikuje przyjęcie pracy.

OŚWIADCZENIE MA NASTĘPUJĄCE BRZMIE-
NIE:
Niniejszym zgodnie oświadczamy, że jesteśmy 
Autorami powyższej pracy i  solidarnie składa-
my deklarację, iż praca ta spełnia wszelkie wy-
mogi formalne i etyczne, przewidziane w pra-
cach o  charakterze naukowym. A  mianowicie 
praca:

1. nie została zgłoszona do publikacji oraz ni-
gdy nie została opublikowana w innym cza-
sopiśmie, książce, opracowaniu (w  jakiej-
kolwiek formie: drukiem, elektronicznie 
– w postaci e-booka bądź jako element tre-
ści w zasobie internetowym);

2. nie jest poddana procesowi recenzyjnemu 
w innej Redakcji;

3. została wykonana zgodnie z zasadami Do-
brej Praktyki Klinicznej oraz z  obowiązują-
cymi konwencjami międzynarodowymi, 
w  szczególności z COPE i Helsińską Kon-
wencją Praw Człowieka;

4. została wykonana z  należytą troską o  po-
szanowanie praw pacjentów i  praw zwie-
rząt doświadczalnych (zgoda komisji etycz-
nej na  przeprowadzenie badań, poszano-
wanie i ochrona prywatności pacjenta);

5. została przeprowadzona i  zrealizowana 
z  udziałem merytorycznym i  intelektual-
nym wszystkich wymienionych w niej auto-
rów. Poszczególny wkład i udział jest nastę-
pujący: 

 Autor: [  ] projekt badania, [  ] zebranie da-
nych/materiału, [    ] dobór metody ba-
dań, [    ]  dobór i  wykonanie analizy staty-
stycznej, [    ] zebranie i opracowanie wyni-
ków, [    ] przygotowanie manuskryptu pra-
cy, [    ]  dobór i  opracowanie bibliografii, 
[  ] udział w pozyskaniu finansowania;

6. została wykonana zgodnie z najlepszą wie-
dzą Autorów oraz z zachowaniem należytej 
staranności w zebraniu, opracowaniu i ana-
lizie statystycznej zgromadzonych danych;

7. nie narusza żadnych praw, w  tym praw 
do  patentów, praw autorskich i  praw po-
krewnych, mających zastosowanie w prze-
pisach prawa cywilnego, a jeśli jest inaczej, 
ciężar odpowiedzialności za  te narusze-
nia solidarnie spoczywa na wszystkich Au-
torach;

8. została wykonana z  wyłączeniem konfliktu 
interesów pomiędzy Autorami a innymi in-
stytucjami, firmami czy organizacjami, a je-
śli takie miały miejsce (np. współpraca z in-
stytucjami komercyjnymi w zakresie finan-
sowania), oświadczenie takie zostało za-
mieszczone w  pracy w  sposób widoczny 
i jednoznaczny.

Niniejsze oświadczenie składamy w  pełnej 
świadomości konsekwencji prawnych wynika-
jących z  zaświadczenia nieprawdy oraz kon-
sekwencji etycznych. Rozumiemy, że  Redak-
cja i Wydawca rezerwują sobie prawo do  we-
ryfikacji oryginalności zgłoszonej pracy oraz 
jej natychmiastowego odrzucenia w  przypad-
ku stwierdzenia naruszenia powyższych zasad. 
Przyjmujemy do wiadomości, że o takim naru-
szeniu Redakcja i Wydawca mają prawo zawia-
domić na piśmie przełożonych Autorów, wszel-
kie stowarzyszenia naukowe oraz inne podmio-
ty związane z działalnością naukową Autorów, 
ze wskazaniem przedmiotu i  zakresu narusze-
nia. Oświadczamy również, że wszyscy Autorzy 
zapoznali się z niniejszą pracą i zgadzają się z jej 
treścią. Niniejsze oświadczenie stanowi załącz-
nik do zgłoszonej pracy.
Formularz Oświadczenia Autorów jest dostępny 
do pobrania na stronie internetowej czasopisma 
pod adresem: 
www.pielegniarstwoanestezjologiczne.pl
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GHOSTWRITING ORAZ GUEST  
AUTHORSHIP – HONORARY  
AUTHORSHIP

Redakcja i Wydawca za cel nadrzędny stawiają 
sobie, by prezentowane na łamach czasopisma 
prace zawierały jawną deklarację przejrzystości, 
informację o potencjalnym konflikcie interesów 
oraz oświadczenie Autorów zawierające wyraź-
ne i czytelne wskazanie zakresu i formy udziału 
poszczególnych Autorów w  procesie realizacji 
pracy. Ma to na celu wyeliminowanie wszelkich 
przejawów nierzetelności naukowej. Jednym 
z nich są przypadki „ghost writing” (pominięcie 
w autorstwie bądź w podziękowaniach osoby/
instytucji, która wniosła swój wkład / przyczy-
niła się do powstania pracy) oraz „guest author-
ship – honorary authorship” (czyli współautor-
stwo osoby, której udział w pracy jest znikomy, 
bądź żaden).

Redakcja rezerwuje sobie prawo do weryfikacji 
oryginalności zgłoszonej pracy oraz jej natych-
miastowego odrzucenia w  przypadku stwier-
dzenia naruszenia obowiązujących zasad, a tak-
że zastrzega sobie prawo demaskowania takich 
praktyk, zawiadomienia na piśmie przełożonych 
Autorów, wszelkich stowarzyszeń naukowych 
oraz innych podmiotów związanych z  działal-
nością naukową i zawodową Autorów, ze wska-
zaniem przedmiotu i zakresu naruszenia.

DEKLARACJA PRZEJRZYSTOŚCI,  
PODZIĘKOWANIA

W stopce na końcu pracy należy również wska-
zać podziękowania dla osób lub instytucji, któ-
re przyczyniły się do powstania pracy, lecz nie 
spełniają parametrów współautorstwa. W  tym 
miejscu należy bezwzględnie wskazać źró-
dła wsparcia materialnego w  postaci grantów 
i dotacji, subwencji, zgody komisji bioetycznej 
na przeprowadzenie badań, sprzętu, leków itp., 
jeżeli takie miały miejsce.

KONFLIKT INTERESÓW

Jednocześnie ze  złożeniem manuskryptu, Au-
torzy są zobowiązani do ujawnienia wszelkich 
zobowiązań finansowych, jeżeli takie istnieją, 
pomiędzy Autorami a firmą, której produkt jest 
zaprezentowany w  nadesłanej pracy bądź też 
firmą z  nią konkurującą. Informacje te Redak-
cja traktuje jako poufne i nie mają one żadne-
go wpływu na jej ocenę merytoryczną. Brzmie-
nie informacji dotyczące źródeł finansowania 
zostanie przed publikacją szczegółowo uzgod-
nione na linii Redakcja–Autor oraz, jeśli Redak-
cja nie odstąpi od  jej publikacji, zamieszczone 
na końcu pracy przed spisem piśmiennictwa.
Regulamin czasopisma wymaga, aby Recen-
zenci i członkowie ścisłej Redakcji ujawnili w pi-
śmie do  Redaktora Naczelnego istnienie ja-
kichkolwiek związków, które mogłyby stano-
wić podstawę do podejrzenia konfliktu intere-
sów wobec Autora pracy. Pismo winno zawie-
rać ujawnienie umów z firmą komercyjną zwią-
zaną z produktem medycznym, który widnieje 
w zgłoszonej pracy.

PROCEDURA RECENZOWANIA  
I PRZYJMOWANIA PRAC

Redakcja przestrzega zasad recenzowania prac 
nadsyłanych do „Pielęgniarstwa w Anestezjolo-
gii i Intensywnej Opiece" zgodnie z wytyczny-
mi Uniform Requirements for Manuscripts Sub-
mitted to Biomedical Journals ICMJE oraz Mini-
sterstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Otrzymane prace zostają poddane wstępnej 
kwalifikacji, która ma za zadanie stwierdzić, czy 
dana praca mieści się w  obszarze problema-
tyki czasopisma. W  przypadku uznania pracy 
za niewłaściwą do publikacji na łamach „Pielę-
gniarstwa w Anestezjologii i Intensywnej Opie-
ce”, główny Autor pracy zostaje o tym powiado-
miony w trybie natychmiastowym, bez wszczę-
cia procesu recenzyjnego.
Do  oceny każdej wstępnie zakwalifikowanej 
pracy Redakcja powołuje dwóch niezależnych 
recenzentów, spoza jednostki, gdzie ma siedzi-
bę Redakcja oraz z innej, niż ta, z której wywo-
dzą się Autorzy pracy. W przypadku zgłoszenia 
pracy w  języku angielskim, co  najmniej jeden 
z  recenzentów jest afiliowany w  instytucji za-
granicznej innej niż narodowość Autora pracy.
W  przypadku dwóch ocen pozytywnych, pra-
ca zostaje zakwalifikowana do  publikacji, 
a w przypadku uzyskania sprzecznych recenzji, 
Redaktor Naczelny powołuje trzeciego recen-
zenta, którego ocena i uwagi są rozstrzygające.
W  procesie recenzyjnym Redakcja przestrze-
ga bezwzględnej zasady „double-blind review 
process”, restrykcyjnie strzeże anonimowości 
Recenzentów i Autorów.
Recenzja musi posiadać pisemną formę i  jed-
noznacznie zawierać wniosek o  dopuszczeniu 
bądź odrzuceniu pracy.
Ostateczna decyzja o  zakwalifikowaniu pracy 
do publikacji ma miejsce pod warunkiem do-
konania korekty Autora zgodnie z wytycznymi 
zawartymi w  recenzji. W  niektórych przypad-
kach Redakcja może odmówić publikacji, bez 
podania uzasadnienia podjętej decyzji.

RECENZENCI CZASOPISMA
Recenzentami czasopisma „Pielęgniarstwo 
w Anestezjologii i Intensywnej Opiece" są spe-
cjaliści z  różnych dziedzin medycyny, gwaran-
tujący wszechstronność oceny, adekwatnie 
do  tematyki danej pracy. Lista recenzentów 
stale widnieje na stronie internetowej czasopi-
sma pod adresem: www.pielegniarstwoaneste-
zjologiczne.pl.
Jeśli zajdzie taka potrzeba, w  przypadku otrzy-
mania przez Redakcję pracy z obszaru nie miesz-
czącego się w  dziedzinach, w  których specjali-
zuje się czasopismo, a jest dziedziną pokrewną, 
Redaktor Naczelny powołuje także recenzentów 
spoza listy. 
Recenzenci, oceniając pracę mogą: przyjąć 
ją  bez poprawek, przyjąć po  uwzględnieniu 
niewielkich uwag, po uwzględnieniu przez Au-
tora znacznych zmian skierować do ponownej 
recenzji, odrzucić.
Po uzyskaniu dwóch zgodnych pisemnych re-
cenzji Redaktor Naczelny przygotowuje na ich 
podstawie jedną recenzję zbiorczą i przekazu-
je ją Autorowi celem ustosunkowania się do za-
wartych uwag.

Zasady kwalifikowania lub odrzucenia pracy 
oraz formularz recenzji są  dostępne na  stronie 
internetowej czasopisma pod adresem: www.
pielegniarstwoanestezjologiczne.pl

ZEZWOLENIA

Materiały (zarówno drukowane, jak również 
elektroniczne) zapożyczone ze  źródeł objętych 
prawami autorskimi i prawami pokrewnymi po-
winny zostać nadesłane wraz z  pisemnym ze-
zwoleniem właściciela praw autorskich (Auto-
ra lub Wydawcy) na ich reprodukcję. Bez takie-
go zezwolenia materiały źródłowe nie zostaną 
opublikowane.
Odnośnie prac, które są  jeszcze w  druku, nale-
ży uzyskać zgodę na piśmie od głównego Auto-
ra pracy. Zgodę należy uzyskać również od oso-
by, która udostępniła dane niepublikowane lub 
informacje ustne wykorzystywane w artykule.

PRZEKAZANIE PRAW AUTORSKICH

Po  zakwalifikowaniu artykułu do  publikacji Au-
tor zobowiązany jest przez Wydawcę do  wyko-
nania ostatecznej korekty autorskiej w  ciągu 48 
godzin od chwili otrzymania (poprawki nadesła-
ne w późniejszym terminie nie będą uwzględnio-
ne) oraz podpisania oświadczenia o przekazaniu 
praw do  publikacji, co  jest niezbędnym warun-
kiem opublikowania zgłoszonej pracy.
Tym samym Autor oświadcza, że  automatycznie 
i nieodpłatnie przenosi wszelkie prawa Autorskie 
do  wydawania i  rozpowszechniania nadesłanych 
materiałów we  wszystkich znanych polach eks-
ploatacji na  Wydawcę. Jednocześnie zgadza się, 
że praca nie zostanie opublikowana (także jako tłu-
maczenie) bez wcześniejszej pisemnej zgody na-
bywcy praw autorskich, jakim jest Wydawca.
Od momentu akceptacji pracy do druku w „Pie-
lęgniarstwie w Anestezjologii i Intensywnej 
Opiece” informacji w  niej zawartych nie wolno 
ujawnić w  prasie aż do  czasu ukazania się nu-
meru czasopisma, w którym ma miejsce publi-
kacja pracy.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA

Redakcja, Rada Naukowa i Wydawca dokłada-
ją wszelkich starań, by przedstawiane w czaso-
piśmie informacje i opinie były rzetelne i praw-
dziwe. Jednakże za treść publikowanych infor-
macji zawartych w artykułach i przekazach re-
klamowych odpowiada Autor i odpowiednio fir-
ma marketingowa. 
Przedstawione informacje, decyzje diagnostycz-
ne i lecznicze nie mogą stanowić jedynej pod-
stawy w podejmowaniu decyzji klinicznych, lecz 
stanowią przykładowe opracowanie konkret-
nych przypadków klinicznych. Osoba podejmu-
jąca te decyzje winna oprzeć się na własnym 
przygotowaniu medycznym. Autorzy i Wydaw-
ca nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za te 
decyzje. Zalecane jest, by dawki leków, zastoso-
wanie wyrobów medycznych bądź sprzętu, były 
stosowane zgodnie ze wskazaniami producenta 
zawartymi w ulotce produktu, obowiązującymi 
w kraju danego Czytelnika.
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INSTRUKCJE TECHNICZNE

PRZESYŁANIE MANUSKRYPTU

Pracę należy przesłać do Redakcji w wersji elek-
tronicznej (dotyczy to  również tabel, rycin i  fo-
tografii). Manuskrypt powinien być opatrzony 
listem przewodnim, zawierającym pełne imię 
i nazwisko, adres, telefon oraz e-mail korespon-
dującego Autora, a  także oświadczenie o zaak-
ceptowaniu manuskryptu przez wszystkich Au-
torów.
Powyższe materiały należy przesłać na adres Re-
dakcji:
redakcja@pielegniarstwoanestezjologiczne.pl

PRZYGOTOWANIE MANUSKRYPTU

Tekst pracy wraz z  tabelami zamieszczonymi 
na  końcu manuskryptu powinien być przygoto-
wany w jednym zbiorczym pliku tekstowym. Ryci-
ny i fotografie powinny być załączone w oddziel-
nych plikach graficznych. Tekst powinien być dru-
kowany jednostronnie, z  podwójnym odstępem 
między liniami, z marginesami szerokości 2,5 cm. 
Wszystkie strony powinny być kolejno ponumero-
wane. Manuskrypt powinien zawierać następujące 
części w niżej podanej kolejności:

STRONA TYTUŁOWA
Pierwsza strona powinna zawierać tytuł manu-
skryptu, listę nazwisk wszystkich Autorów (imię, 
inicjały pozostałych imion, nazwisko), nazwę in-
stytucji, z której Autor pochodzi, pełny adres ko-
respondencyjny wszystkich autorów, numer te-
lefonu i telefaksu, e-mail Autora korespondujące-
go oraz miasto i kraj, w którym praca została wy-
konana. Na stronie tytułowej należy także umie-
ścić informację dotyczącą roli i udziału poszcze-
gólnych Autorów w przygotowaniu pracy, które 
należy uwidocznić w następujący sposób:
– przygotowanie projektu badawczego;
– zbieranie danych;
– dobór metody badań;
– analiza statystyczna;
– zebranie i interpretacja wyników;
– przygotowanie manuskryptu;
– dobór i opracowanie piśmiennictwa;
– pozyskanie funduszy.
Bezwzględnym wymogiem stawianym 
Autorom zgłoszonej pracy jest podanie 
przez nich stałego indentyfikatora cyfro-
wego naukowca – ORCID (Open Resear-
cher and Contributor).
W przypadku jego braku należy doko-
nać bezwzględnej rejestracji w celu jego 
nadania (http://www.orcid.org).

STRESZCZENIE I SŁOWA KLUCZOWE: 
Streszczenie musi być wyczerpujące i w pełni od-
zwierciedlać strukturę manuskryptu. Należy także 
załączyć nie więcej niż sześć (6) słów kluczowych, 
zgodnych z  terminologią MeSH (Medical Subject 
Headings), ułożonych w porządku alfabetycznym. 
Manuskrypt musi zawierać tytuł, streszczenie i sło-
wa kluczowe również w języku angielskim.

TREŚĆ
W  artykułach oryginalnych obowiązuje na-
stępujący układ tekstu: Wstęp/Introduction 
(w którym należy opisać tło merytoryczne ba-
dania i  jego cel), Materiał i  metody/Material 
and methods (należy wskazać dobór meto-
dy statystycznej), Wyniki/Results, Dyskusja/
Discussion, Wnioski/Conclusions (odzwier-
ciedlające cel pracy, ściśle oparte o  uzyskane 
w pracy wyniki i przeprowadzoną dyskusję).
Dla lepszej czytelności i  zrozumienia prezento-
wanego materiału Redakcja zaleca, by  wyniki 
i charakterystyka materiału zostały przedstawio-
ne w tabelach. W innych niż prace oryginalne ka-
tegoriach należy zachować logiczny układ tekstu. 
Słowa w języku łacińskim należy wyróżnić w tek-
ście kursywą. Wskazane jest również, by w uza-
sadnionych przypadkach korzystać z  pomocy 
statystyka przy opracowywaniu danych.

PIŚMIENNICTWO
Cytowana bibliografia naukowa musi być 
uporządkowana w układzie alfabetycznym 
i kolejno ponumerowana. Wszystkie jej pozy-
cje muszą wystąpić w tekście w postaci poda-
nia numeru z  listy piśmiennictwa, umieszczo-
nego w  nawiasie kwadratowym. Należy do-
konać wyboru tylko niezbędnych pozycji pi-
śmiennictwa, unikając cytowania podręczni-
ków i  streszczeń zjazdowych. Obok najnow-
szych prac światowych powinny znaleźć się 
znaczące doniesienia polskie. Dane „niepubli-
kowane” i „informacje ustne” nie należą do spi-
su piśmiennictwa, mogą natomiast być przy-
toczone w tekście. Należy również unikać cyto-
wania abstraktów i przeglądów. Należy spraw-
dzić zgodność danych cytowanej bibliografii 
z oryginalnym źródłem.
Artykuły w  czasopismach: Tytuł czasopisma 
powinien być podany w skrócie, jaki obowiązuje 
w Index Medicus. Jeżeli praca ma więcej niż sze-
ściu (6) Autorów, należy wyszczegól nić pierw-
szych trzech i  zakończyć listę nazwisk skrótem 
„et al.”  Skróty tytułów czasopism należy pisać bez 
kropek. Po podaniu roku wydania piszemy śred-
nik; tomu – dwukropek; zakresu stron – kropkę. 
Po numerze tomu w nawiasie okrągłym podaje-
my numer zeszytu. Przykłady przedstawiania da-
nych w spisie piśmiennictwa, wraz z obowiązu-
jącą interpunkcją, podano poniżej:
Nagai Y, Toma T, Moromizato H et al. Persisten-
ce of human papillomavirus infection as a pre-
dictor for recurrence in carcinoma of the ce-
rvix after radiotherapy. Am J Obstet Gynecol 
2004;191(6):1907–1913.
Książki: Cytując pełne pozycje książkowe, nale-
ży uwzględnić nazwiska i  inicjały Autorów, ty-
tuł, numer wydania, Wydawcę i miasto oraz rok 
wydania, na przykład:
Koren G, Lishner M, Santiago S. The Motherisk 
guide to  cancer in pregnancy and lactation. 
2nd edn. Motherisk Program, Toronto, 2005.
Rozdziały książek: Rozdział cytowanej książki 
należy opisać według następującej kolejności: 
nazwiska i inicjały Autorów, tytuł rozdziału, na-
zwiska i inicjały Redaktorów, tytuł książki, nr wy-
dania/tom (jeśli to możliwe), miasto i numera-
cję stron według poniższego wzoru:
Clark GM. Prognostic and predictive factors. In: 
Harris JR, Lippman ME, Morrow M et al. (eds). 
Diseases of the Breast. Lippincott-Raven Publi-
shers, Philadelphia, 1996, pp. 461–485.

Książka wydana przez instytucję: 
Institute of Medicine. Looking at the future of the 
Medicaid program. Institute of Medicine, Wa-
shington, 1992.
Publikacje w materiałach zjazdowych: 
Materiały z  konferencji lub streszczenia należy 
umieścić w liście bibliografii według wzoru:
Bengtsson S, Solheim B. Enforcement of data 
protection, privacy and security in medical infor-
matics. In: Lun KC, Degoulet P, Piemme TE, Rien-
hoff O (eds). MEDINFO 92. Proceedings of the 7th 

World Congress on Medical Informatics; 6–10 
September 1992, Geneva, Switzerland; North-
Holland, Amsterdam, 1992, pp. 1561– 1565.
Artykuł opublikowany wyłącznie w  formie 
elektronicznej: 
Drayer DE, Koffler D. Factors in the emergence of 
infectious diseases. Emerg Infect Dis (online) 1995 
Jan-Mar [download: 15.04.2001]; http://www.cdc.
gov/ncidod/EID/eid.htm

TABELE
Nie powinny być zbyt obszerne i zawierać zbyt 
wielu zbędnych danych. Zawarte dane w zwię-
złej formie powinny stanowić uzupełnienie, nie 
powtórzenie działu „Wyniki”.  Tabele należy umie-
ścić na  oddzielnej stronie, ponumerować ko-
lejno cyframi arabskimi i  w  nagłówku opatrzyć 
krótkim tytułem. Wszystkie tabele muszą być za-
cytowane w tekście. Wyjaśnienia, w tym tłuma-
czenia niestandardowych skrótów, należy umie-
ścić w przypisach pod tabelą. Jeżeli prezentowa-
ne dane pochodzą z innego źródła opublikowa-
nego lub danych nieopublikowanych, wymaga-
na jest adekwatna zgoda na publikację i podanie 
pełnego źródła cytowania.
Tabele powinny być umieszczone na końcu ma-
nuskryptu, w pliku zawierającym cały tekst pracy.

RYCINY
Wszystkie ryciny muszą posiadać odwołanie 
w tekście. Zgłoszone ryciny winny być dostarczo-
ne w wersji elektronicznej i ponumerowane wg 
numeru cytowania w tekście. Każda w oddziel-
nym pliku. Ryciny zgłoszone w  wersji elektro-
nicznej powinny posiadać wysoką rozdzielczość. 
Wskazane formaty to: .tif, .eps, .png, .jpg. Ryciny 
złej jakości zostaną odrzucone. Wszelkie zamiesz-
czone na fotografii symbole i oznaczenia muszą 
odpowiednio odcinać się od tła i mieć taką wiel-
kość, aby były czytelne po zmniejszeniu do roz-
miaru, w jakim zostaną wydrukowane. Podpi-
sy do rycin powinny być umieszczone na końcu 
manuskryptu, pod tabelami.

SKRÓTY, SYMBOLE I JEDNOSTKI MIARY
Standardowe instrukcje dotyczące stosowa-
nia skrótów i jednostek zawarte są w Council of 
Biology Editors Style Manual: A Guide for Au-
thors, Editors and Publishers in the Biological 
Sciences (5th edn, Bethesda, MD, Council of Bio-
logy Editors, 1983). Wszystkie pomiary ilościo-
we, hematologiczne i chemiczne powinny być 
podane w jednostkach systemu metryczne-
go według Międzynarodowego Systemu Miar 
SI (np. metr, litr, kilogram, etc.) lub w systemie 
dziesiętnym (np. decymetry). Temperaturę na-
leży podawać w stopniach Celsjusza, a ciśnie-
nie tętnicze w milimetrach słupa rtęci. 
Pełna wersja terminu, dla którego używa się 
danego skrótu, musi być podana przed pierw-
szym wystąpieniem skrótu w tekście.
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“Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej 
Opiece" is a  peer-reviewed, interdisciplinary 
scientific journal devoted to the publication of 
articles ordered by  Editorial Board. The scope 
of journal covers original papers, pilot stud-
ies, case reports, reviews, letters to  the Editor, 
recommendations, articles, commentaries, 
Editorial notes, historical elaborations, memo-
ries, book reviews, reports from symposia and 
conferences, commentaries to  published pa-
pers, announcements, abstracts from scientific 
literature and other works recognized by Editor 
as valuable ones. 
The paper version of the Journal is its pri-
mary (reference) version. Electronic version 
of the articles can be found at: www.pieleg-
niarstwoanestezjologiczne.pl.

GENERAL RULES

The articles should be prepared according 
to  the rules established by  the Committee on 
Publication Ethics (COPE). All articles are pub-
lished in Polish or English language, however in 
specific cases, Editor allows a possibility of pub-
lication in other language. The article should be 
written in the succinct, grammatically-correct 
manner with the use of the correct nomencla-
ture. Editorial corrections are established with 
Author only when issue concerns objective 
matter on the basis of merit; in any other case, 
corrections might be performed without Au-
thor’s agreement.
In the cover letter, authors should confirm that 
article has not been published before or it is not 
submitted elsewhere. The Editorial Office ac-
cepts only articles that are classified by Review-
ers as comprehensive with the scope of the 
Journal and contributing a  new values to  the 
scientific progress with special acknowledge-
ment to the clinical knowledge. The signatures 
of authors on the title page of the article are 
equivalent with the announcement that:
• Article is common work of all Authors;
• Results of research were not published be-

fore and are not submitted elsewhere.
The attached approval of chiefs of departments 
for the publication is unnecessary. The Editorial 
Office concedes that such agreement was es-
tablished between Authors and chiefs of the 
departments. The authors obtain confirma-
tion of article’s submission for review. Articles 
are reviewed by reviewers and, if it is necessary, 
by statistical consultant.

THE ETHICAL CONVENTIONS

The Editorial Office observes the rules of Hel-
sinki Declaration and requires from Authors 
that all researches involving human subjects 
must be in compliance with the rules of Hel-
sinki Declaration.
In case of animal research, it is necessary to ob-
serve international principles and guidelines for 
the use of animals in research, testing and edu-
cation, developed and published by New York 
Academy of Science, Commission on Animal 
Research. The approval of bioethical 

commission to conduct research on the human 
subjects or animals is also required and should 
be provided by  the main author. The copy of 
approval should be attached to the submitted 
article.

DATA CONFIDENTIALITY PATIENT

Editorial Office does not allow a manipulation 
or changing patients’ data that might allow 
to  identify the patient. Authors should pro-
tect patient’s privacy and publish only data 
that are essential for scientific purposes. Use 
of any information that may reveal personal 
data of patient (e.g. number of disease history, 
initials, photography of face, pictures of results 
containing personal data of patient, etc) is not 
allowed. If article contains any data revealing 
identity of patient, authors are obliged to have 
written approval for publication of these results 
signed by patient or his counsellor. Use of any 
data concerning race; ethnic, cultural identity 
or religious believes are acceptable only if such 
information is essential for scientific purpose or 
it has an impact on the course or treatment of 
disease.

AUTHORS STATEMENT

Editorial Office observes all procedures secur-
ing originality of scientific papers. Submission 
of Authors Statement, together with manu-
script, is a  preliminary condition for further 
editorial processing of the article. Authors 
Statement should be signed by all Authors and 
send to  the office in original version. If above 
mentioned conditions are not fulfilled, article is 
rejected from further editorial processing.
Statement should be written in the following 
manner:
Hereby we announce, that we are the Authors 
of article and together we declare that article 
fulfils all formal and ethical requirements of sci-
entific works. The Article:
1. Has not been submitted elsewhere and has 

not been published before in another jour-
nal, book, elaboration (in printed or electro-
nic form, as an e-book or part of internet 
publication).

2. Is not under consideration for submission in 
another Editorial Office.

3. Was performed according to  the princi-
ples of Good Clinical Practice and according 
to  the binding international conventions, 
especially in compliance to COPE and Hel-
sinki Declaration of Human Rights.

4. Was performed with necessary care concer-
ning patients’ rights and experimental ani-
mals rights (with respect for patient’s priva-
cy and with approval of ethical commission 
on conducting the animal research).

5. Was performed with factual and intellec-
tual contribution of all mentioned authors. 
The specific impact and contribution is fol-
lowing:

Author: [  ] project of research, [  ] collection of 
data/material, [ ] choice of methodics, [ ] choice 
of statistical analysis and statistical analysis, [  ] 
collection and compilation of results, 

[ ]  preparation of manuscript, [ ] choice and se-
lection of bibliography, [ ] fund-raising;
6. Was performed according to the best know-

ledge of authors and with observation of ap-
propriate carefulness during collection, de-
velopment and statistical analysis of collec-
ted data.

7. Is not a merit of conflict of interest between 
Authors and other institutions, companies 
or organizations, and if such took place (e.g. 
cooperation with commercial institutions in 
the scope of financing), such declaration is 
required to be placed in the article in the cle-
ar and visible manner.

We  issue the following declaration with the 
awareness of legal and ethical consequences 
that are result of declaring untruth. We  under-
stand that Editorial Office stipulates the right 
to verify the originality of article and to reject the 
article in case of transgression of above men-
tioned rules. We agree that Editorial Office has 
the right to  inform Authors’ supervisor and sci-
entific societies, editors associations and other 
adequate institutions about such transgression. 
The Editorial Office has a right to point the ob-
ject and scope of transgression. We  announce 
that all Authors are conscious of this article and 
agree with it’s content. The following statement 
should be attached to the submitted article. For-
mulary of Authors Statement is available on 
the website of the Journal and can be found 
at www.pielegniarstwoanestezjologiczne.pl.

GHOSTWRITING AND GUEST AUTHOR-
SHIP – HONORARY AUTHORSHIP

It is essential for Editorial Office to publish only 
articles that contain clear declaration of trans-
parency, information concerning potential con-
flict of interest and Statement of Authors con-
taining clear and visible indication of specific 
Authors’ contribution to  the process of article’s 
preparation. The purpose of these requirements 
is elimination of all types of scientific miscon-
duct. These are ghost writing (a situation where 
a person contributes significantly to a publica-
tion and is not disclosed as one of the authors 
or named in the acknowledgments) or guest 
authorship –  honorary authorship (a  situation 
where an author's contribution is insignificant 
or non-existent and he is still listed as co-author 
of a publication).
The Editorial Office reserves a right to verify an 
originality of submitted article and to  reject 
an article if binding rules are transgressed. The 
Editorial Office reserves a right to unmask such 
practices and to inform the Authors’ employers, 
all societies and other objects related to scien-
tific activity of authors, that transgression had 
place, and to point the object and the scope of 
transgression.

DECLARATION OF TRANSPARENCY,  
ACKNOWLEDGEMENTS

Acknowledgements for persons or institutions 
that had impact on article creation, should be 
indicated in footage at the end of the article. 



© Evereth Publishing, 2020

Besides acknowledgements, sources of material 
support –  grants, donations and subventions 
–  should be mentioned, as well as bioethical 
commission approval for conduct of research, or 
trials on devices, drugs, etc, if necessary, should 
be presented there.

CONFLICT OF INTERESTS

Authors are required to disclose financial com-
mitments, if any exist, between authors and 
company, that product is presented in the sub-
jected article or the company competing with 
above mentioned company. The Editorial Office 
recognizes these data as confidential and under-
lines that they have no impact on the relevant 
evaluation of the article. The form of these data 
presentation is going to be established between 
Editorial Office and Authors before publication. 
If Editorial Office does not secede from publi-
cation, data concerning sources of donations, 
will be placed at the end of the article, before 
references.
The Journal’s regulation requires that Reviewers 
and employees of Editorial Office have written 
the official letter to  the Leading Editor –  that 
there are any relationship between them and 
external institutions. Such letter should reveal 
the potential agreements between commercial 
company related to the medical product that is 
described in the submitted article.

REVIEWING PROCESS

The Editorial Office stays in compliance to  the 
guidelines of Uniform Requirements for Manu-
scripts submitted to Biomedical Journals ICMJE 
and guidelines of Ministry of Science and High-
er Education concerning methods of articles 
review.
Given articles are submitted for initial evaluation 
(first look) to  evaluate, whether articles are in 
scope of the Journal. If they are not, main Au-
thor of the article will be informed about this 
fact immediately, and review process is going 
to be stopped.
When initial evaluation is done, detailed review 
is performed by  two independent reviewers. 
They are required to be not from the same unit 
as Authors of article or the Editors Office. If arti-
cle is submitted in the English language, at least 
one of the reviewers is required to be affiliated in 
the foreign institution in relation to the national-
ity of Authors of article.
In case of two positive notes, article is accepted 
for publication. If reviews are discrepant, Main 
Editor calls 3rd reviewer. His opinion concerning 
value of the article is decisive. The Editorial Of-
fice strictly observes the rule of “double-blind 
review process”. Identity of authors are blinded 
to the reviewers and vice-versa.
Review is required to be presented in the writ-
ten form and contain unambiguous conclusion 
concerning refusal or acceptance of the article. 
The conclusive decision concerning qualifica-
tion of article for publication is possible, only if 
Author corrects his work according to the guide-
lines proposed by  Reviewers. In specific cases, 
The Editorial Office keeps the right to refuse 

publication, with giving no clarification of the 
decision.

REVIEWERS OF THE JOURNAL

Reviewers of the Journal are members of Scien-
tific Board of the Journal. List of the members is 
published in every number of Journal and is con-
stantly accessible at the Journal website: www.
pielegniarstwoanestezjologiczne.pl. Members 
of Scientific Board of Journal are recognized 
professionals from the different branches of 
the medicine. It guarantees versatility of the 
evaluation. If Editorial Office considers article 
valuable, although the topic is not strictly con-
tained in the Journal’s scope, Main Editor has 
got the right to acclaim the reviewer from out-
side of the Scientific Board.
The Reviewers might accept article without 
corrections, accept it after minor changes, ac-
cept it after major changes, send it for another 
review or to reject the article.
If two reviews are positive, the Main Editor pre-
pares one collective review and sends it to the 
Author, so he might take a stance towards Re-
viewers’ opinions.
Rules of acceptance or rejection of article, as 
well as formulary of review are available at 
www.pielegniarstwoanestezjologiczne.pl, on 
the website of the Journal.

PERMISSIONS

The Materials (printed or electronic), taken from 
sources protected by author laws and other re-
lated laws, should be sent to  the Editorial Of-
fice together with the written approval of the 
owner (Author or Editor) of rights to reproduce 
given material. Source materials will be not 
published, if such approval is not delivered. 
The written approval of the main Author is also 
necessary to  refer the articles in the process 
of printing. The Editorial Office requires also 
the written approval, if Author uses oral data 
or unpublished data obtained from the other 
person.

TRANSFER OF AUTHOR RIGHTS

If article is accepted for publication, Author is 
required to  perform final correction of article, 
according to  the reviewers comments, during 
next 48 hours. Corrections sent to  the Edito-
rial Office later are not going to be taken into 
account. Authors are also obliged to  sign the 
agreement concerning transfer of author rights 
as a condition of publication.
Thereby, Author confirms that he transfers 
automatically all author rights for editing and 
propagating of sent materials on the all known 
fields of application on the Editor for free. 
Moreover, Author agrees that article is not go-
ing to be published (or translated) elsewhere, 
without earlier approval of recipient of the au-
thor rights – The Editor. For the period of time, 
which starts with the acceptance of article in 
the Editorial Office and ends with the print of 
article, data contained in the article might not 

be published in press, till the time of release of 
the number of “Pielęgniarstwo w Anestezjologii 
i Intensywnej Opiece" that contains mentioned 
article.

CIVIL LIABILITY

Editorial Office, Scientific Board and Editor 
make all efforts to  present only true and au-
thentic data and opinions. But yet, it has to be 
underlined that not above mentioned sub-
jects, but Author and marketing company are 
responsible for authenticity of the content of 
article or advertisement, respectively.
Presented data, diagnostic decisions and treat-
ment can not be treated as a  sole basis for 
clinical decision, but rather as an exemplary 
development of the specific clinical cases. The 
person responsible for clinical decisions should 
rely on own medical experience. Author and 
Editor are not responsible for these decisions. It 
is recommended that doses of the drugs, ways 
of use of medicinal products or devices, were 
performed accordingly with the producers’ 
indications contained on the leaflet and/or as 
it is recommended by  the legal authorities of 
Reader’s state.
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INSTRUCTIONS FOR AUTHORS

SENDING OF MANUSCRIPT

The article should be sent to the Editorial Office 
(including Tables, Figures and Photographs). 
Manuscript should be sent together with cover 
letter that contains Author’s full name and sur-
name, address, telephone and corresponding 
author’s e-mail. The cover letter should also 
include Authors’ approval of manuscript.
Mentioned copies should be sent to:
redakcja@pielegniarstwoanestezjologiczne.pl

PREPARATION OF MANUSCRIPT FOR PU-
BLICATION

Text of the article, together with the tables (at 
the end of the manuscript), should be prepared 
in one text file. Figures and photographs should 
be attached in the separate graphic files. Text 
should be double-spaced, printed on the one 
side, with margins of 2.5  cm width. All pages 
should be enumerated. Manuscript should be 
organized into the following sections:

TITLE PAGE
First side of manuscript should contain title, list 
of all authors (name, initials and surnames). Af-
filiation should include Department, University, 
City and Country. On the title page, data con-
cerning share of Authors should be placed in 
the following order:
– Preparation of the scientific project
– Data mining and collection
– Choice of research methods
– Statistical analysis
– Collection and interpretation of results
– Preparation of the manuscript
– Choice and preparation of reference
– Fund-raising
The absolute requirement for the Au-
thors is to provide a persitent digital Re-
searcher’s Indentifier – ORCID (Open Re-
searcher and Contributor).
In the absence of ORCID indentifier, it is 
necessary to properly register in order to 
assign this ID (http://www.orcid.org).

ABSTRACT AND KEY WORDS
Abstract should be comprehensive and reflects 
structure of manuscript. Also, no more than 6 
(six) key words should be attached to  the ab-
stract, agreeable with MeSH (Medical Subject 
Heading) terminology, placed in the alphabetic 
order. Manuscript should contain title, abstract 
and key words also in English language.
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sented data comes from non-published or dif-
ferent source, approval on publication and full 
source of reference is required. Tables should be 
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