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Un pas important în vederea publicårii unei
lucråri constå într-o bunå prezentare a textului.
Gre¿esc mult acei autori care privesc cu neglijen¡å
aceastå etapå finalå în prezentarea operei lor.

„A da un manuscris la tehnoredactare ¿i apoi a
nu-l revedea înainte de a-l trimite la publicare este
ceva asemånåtor ca ¿i cum ai opera cu mâini
nespålate.“ (Editorial, „British Medical Journal“,
1981).

Editorii sau redactorii responsabili ai revistelor
sunt nemilo¿i în aceastå privin¡å: nici nu iau în
considerare un text prost redactat sau neglijent
prezentat ¿i înapoiazå lucrarea. Lucråri scrise pe
foi de diferite mårimi ori cu foi¡e ata¿ate, cu nume-
roase îndreptåri ¿i adåugiri scrise cu mâna în-
greuneazå lectura textului ¿i dau impresia cå ¿i
lucrarea a fost tratatå în mod neglijent. Nimeni nu-
¿i pierde timpul la o revistå cu un text råu redactat.

O prezentare curatå a textului lucrårii, în mod
corespunzåtor, constituie deci o condi¡ie indis-
pensabilå pentru primirea unei lucråri la publicat.
Existå câteva reguli elementare ¿i obligatorii în acest
sens:
– se scrie numai la douå rânduri pentru ca lucrarea

så poatå fi mai simplu redactatå ¿i apoi culeaså
în tipografie mai u¿or;

– se scrie numai pe o parte a foii;
– se laså un chenar de 2,5 cm pe marginile paginii,

necesar pentru corecturile ori observa¡iile redac-
¡iei revistei;

– se trimit în douå exemplare complete: textul arti-
colului, tabelele, graficele, fotografiile ¿i legen-
dele respective.
O recomandare importantå pentru autor este

aceea de a respecta, în afarå de condi¡iile mai sus-
amintite, instruc¡iunile pentru autori ale revistei
unde este trimis articolul. Întrucât aceste cerin¡e
variazå, fiecare revistå publicå periodic instruc¡iuni

privind modul cum trebuie prezentate articolele
trimise, cuprinzând diverse reguli precum: modul
de citire a bibliografiei, titlurile, subtitlurile, sublini-
erile, dimensiunea rezumatului, adresa autorilor. De
obicei, în notele din subsolul primei pagini se pun
titlurile autorilor (medicale, ¿tiin¡ifice, universitare
ori academice), precum ¿i institu¡ia unde s-a efectuat
lucrarea ¿i adresa autorului cåruia i se vor trimite
extrasele.

Pagina¡ia lucrårii. Pentru revistele din ¡ara
noastrå, se cere o pagina¡ie normalå, de la început
pânå la sfâr¿itul articolului. Se înainteazå separat,
pe foi ata¿ate: rezumatul lucrårii, fotografiile, gra-
ficele, tabelele ¿i legendele respective.

Pentru revistele din alte ¡åri, existå urmåtoarele
reguli privind pagina¡ia:
– Se pagineazå separat ¿i în ordine: foaia cu titlul

lucrårii ¿i numele autorilor, rezumatul, textul,
mul¡umirile autorilor, bibliografia, tabelele, le-
gendele (în revistele editate de AMA, 1981);

– Alte reviste recomandå ca fiecare sec¡iune a lu-
crårii så înceapå cu o nouå paginå, astfel: titlul
lucrårii ¿i numele autorilor (p. 1), rezumatul (p. 2),
introducerea (p. 3) etc., fiecare sec¡iune a artico-
lului apårând pe o nouå paginå. De asemenea,
fiecare tabel este prezentat pe o paginå, iar
legendele figurilor sunt grupate pe o altå paginare
ceea ce ar oferi avantaje la corectura lucrårii ¿i
apoi la culegerea acesteia (Day, 1983).
Alte reguli. Pentru fiecare sec¡iune sau paragraf

mai important se va specifica tipul de literå dorit
(sau cerut de revistå) folosindu-se sublinieri
adecvate, astfel:
– În cazul în care autorul dore¿te litere cursive

(italice), se vor sublinia cuvintele respective cu
linii întrerupte (___). Folosirea acestor caractere
se recomandå pentru subtitluri, la începutul unui
rând sau pentru cuvinte ori fraze mai importante
din text, precum ¿i pentru unele cuvinte rare ca:

ÎN ATENºIA AUTORILOR15
PREGÅTIREA MANUSCRISULUI PENTRU
PUBLICARE (condi¡ii de prezentare)*
Preparing the manuscript for publication (presentation
terms)

*Marin Gh. Voiculescu – Scrisul medical ca tehnicå ¿i artå, cap. 27, p. 93-94, Editura Academiei RS România, Bucure¿ti, 1987.
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neologisme sau denumiri de specii (spre
exemplu: Corynebacterium diphteriae).

– În cazul în care sunt necesare litere aldine (litere
cu caractere groase), cuvintele respective se vor
sublinia cu o linie. Astfel de caractere se rezervå
pentru titluri de capitole în cadrul articolului.
Paragrafele pe care autorii doresc så fie tipårite

cu litere mici vor fi însemnate pe margini cu o linie
verticalå înso¡itå de adnota¡ia: „corp 8“ (ori petit).
De obicei se culeg cu litere corp 8: prezentarea foilor
de observa¡ie ale bolnavilor, descrierea unei tehnici
¿i, în general, acele pår¡i mai tehnice pe care autorul

nu le considerå de interes major pentru a fi consul-
tate de cititor, fårå a pierde în¡elesul textului.

Secretul identitå¡ii pacien¡ilor în expunerile fåcute
va fi riguros respectat. Se vor folosi ini¡iale. Nu vor
fi reproduse fotografii sau unele date care ar permite
identificarea pacien¡ilor fårå permisiunea acestora sau
a rudelor apropiate. În SUA se cere un consim¡åmânt
scris din partea celor în cauzå (AMA, 1981).

Lectura finalå. Textul tehnoredactat va fi citit
apoi cu o deosebitå aten¡ie pentru a se decela ¿i
corecta eventualele erori. Orice tratare superficialå
a acestui control final este în detrimentul autorului.
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