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Referatul general (Review, Survey, Ubersicht,
Revue générale) este o lucrare de sintezå a datelor
provenite din subiectele cele mai recente dintr-un
anumit domeniu. Acest tip de lucrare ¿tiin¡ificå nu
este o lucrare u¿or de elaborat, necesitând o
informare largå, experien¡å, competen¡å ¿i un efort
important de sintezå. Nu orice medic acceptå cu
plåcere så facå un referat general ¿i nu oricine poate
så redacteze bine o lucrare de acest gen. De aceea,
revistele medicale preferå så recurgå la o „comandå
fermå“, solicitând aceste pre¡ioase articole unor
speciali¿ti recunoscu¡i. Este evident cå în aceastå
situa¡ie astfel de articole ar trebui bine retribuite,
întrucât sunt menite så serveascå unei mase largi
de cititori ¿i nu interesului autorului. În acest sens
apare justificatå acordarea, în unele ¡åri, a unui
premiu anual pentru cel mai bun referat general.

Referatul general nu este o lucrare orginalå
stricto sensu, fructul unei cercetåri originale. Poate
de aceea unii autori nu agreeazå astfel de articole,
care nu le cresc patrimoniul de lucråri originale.
Referatul general are o structurå diferitå de articole,
acestea raportând cercetåri originale. Referatul
general are ¿i o altå organizare, care cuprinde în
general o introducere, urmatå de relatarea datelor
colectate, analizate critic ¿i grupate în subcapitole,
patronate de titluri adecvate ¿i încheiate prin con-
cluzii ¿i perspective.

Cum se scrie un referat general. În prealabil,
este necesarå o documentare bogatå ¿i recentå, o
maturå reflexiune ¿i schi¡area unui plan de
redactare. Se va evita cåderea în banalitate. Un
referat general nu poate consta dintr-o redactare
mecanicå, enumerativå, a rezultatelor diferitelor
articole, unele convergente, altele contradictorii. O
astfel de lucrare poate fi fåcutå în mod con¿tiincios
de un bibliotecar sau documentarist, punând cap la
cap rezultatele unor articole dintr-o temå datå. Un
referat general nu poate conduce decât la o lucrare
amorfå. Menirea autorului este de a face o ordine

logicå în gråmada de date colectate, grupându-le
în subcapitole, dupå criterii de afinitate, respectând
¿i ordinea cronologicå a apari¡iei articolelor. Orga-
nizarea materialului constituie deci o condi¡ie
importantå. O altå condi¡ie este evaluareaa criticå a
datelor, pentru orientarea cititorilor. Evident, pre-
zentarea obiectivå a datelor trebuie întotdeauna
respectatå, comentariile critice urmând dupå
relatarea lor.

Pentru un referat general se admite un volum
mai mare de pagini: 15-20 de pagini (pentru o revistå
obi¿nuitå) ¿i chiar 30-50 de pagini (pentru unele
reviste de tip „Arhive“ sau „Anale“).

Planul lucrårii. A¿a cum am spus, referatul
general nu poate consta dintr-o gråmadå de date
puse alåturi. Condi¡ia esen¡ialå ¿i aprioricå este
planul lucrårii, pe care se va baza structura artico-
lului. Ståruim asupra necesitå¡ii unei introduceri
explicative, în care autorul va motiva importan¡a ¿i
necesitatea lucrårii, schi¡ând totodatå principalele
aspecte ale temei. Cu cât introducerea în temå va fi
mai convingåtoare ¿i mai atractivå, cu atât autorul
poate spera cå cititorii se vor decide så citeascå
întregul articol.

O a doua condi¡ie importantå constå în
aranjamentul interior al articolului; împår¡irea în
sec¡iuni, fiecare cu un titlu concis, corespunzând
unui anumit con¡inut, unei idei, ceea ce måre¿te
considerabil claritatea articolului, u¿urin¡a lecturii
¿i re¡inerea ideilor principale. Planul în detaliu, pe
puncte, poate fi prezentat la începutul articolului
(ca un cuprins, o tablå de materii).

O bunå diviziune a articolului ¿i o tehnoredactare
corectå simplificå foarte mult consultarea ¿i lectura
articolului. Pentru exemple este suficient så se
parcurgå colec¡ia pe câteva luni a unor reviste
medicale („Via¡a medicalå“, „Microbiologia“), unde
pot fi gåsite referate generale valoroase ¿i totodatå
atractive prin plan, subîmpår¡iri, titluri ¿i concluzii.
În contrast cu acestea, sunt alte referate generale,
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valoroase prin con¡inut, dar redactate monoton, ca
un ocean de cuvinte, de la început pânå la sfâr¿it,
¿i în care cititorul riscå så se înece, fårå a gåsi un
liman de scåpare; un plan, câteva titluri, unele
sublinieri ¿i concluzii clare. Datele prezentate trebuie
nu numai ordonate ¿i grupate, dar analizate ¿i
evaluate critic, pentru ca cititorul så råmânå cu o
orientare, cel pu¡in temporarå, într-o problemå
controversatå. Fårå aceastå analizå criticå, referatul
tinde så devinå o arhivå de date, un sac de articole
¿i detalii.

Concluziile sunt obligatorii în final, mai ales într-o
problemå controversatå, complicatå ori foarte teh-
nicå.

Este de dorit så se schi¡eze în final ¿i perspec-
tivele care se întrevåd în tema abordatå.

Claritatea expunerii este încå o condi¡ie im-
portantå a unui referat general. „Ceea ce este perfect
în¡eles se enun¡å cu claritate.“, spunea cu multå
dreptate Boileau. Existå înså autori care, din dorin¡a
de a-¿i epata cititorii ¿i a-i intimida prin poza lor,
recurg la un stil complicat ¿i la un jargon super-
tehnic. În definitiv, vorba lui Maurice Roch: „De
ce så exprimåm lucrurile în mod simplu, când este
atât de u¿or så le complicåm?“.

Sanc¡iune vine înså, în mod obligatoriu, de la
cititor.

Titlul. Trebuie ales în a¿a fel încât så atragå
aten¡ia cititorului Se vor evita titluri prea lungi, prea
descriptive (de¿i uneori nu pot fi ocolite). De obicei
se recurge la un titlu în douå pår¡i: prima parte fiind
rezervatå bolii sau condi¡iilor morbide care se
descriu, iar partea a doua cuvintelor „Prezentare
de caz“ (sau „Prezentare a cinci cazuri“).

Introducerea. Trebuie så fie scurtå, constând
din unul-douå paragrafe, în care så arate motivele
prezentårii cazului, precum ¿i unele raporturi cu
cazuri prezentate anterior. Nu este de dorit så se
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facå o prea lungå incursiune în literatura cazului,
sub forma unei prezentåri exhaustive, greu de
parcurs.  Introduceri mai lungi sunt permise numai
pentru o boalå nouå, pu¡in cunoscutå sau rar
întâlnitå (***1969; Voiculescu, 1970).

Prezentarea cazului. Va începe prin a preciza
vârsta, sexul, starea civilå ¿i profesiunea bolnavului,
precum ¿i localitatea de unde provine. Nu se vor
men¡iona numele ¿i nici alte date care ar permite
identificarea acestuia. Se vor reda apoi, în ordinea
obi¿nuitå: anamneza, examenul fizic, analizele de
laborator, tratamentul ¿i rezultatele. Un bun cli¿eu
fotografic evitå o descriere obositoare (***1969) (cu
condi¡ia påstrårii secretului asupra identitå¡ii bolnavului).

Prezentarea se va face întotdeauna la timpul
trecut.

Discu¡ia cazului. Dupå expunerea cazului
urmeazå o nouå sec¡iune a articolului: discu¡ia
cazului. Aici se vor comenta aspecte interesante ale
acestuia, aspect care justificå importan¡a publicårii.
Aceastå analizå trebuie fåcutå cu obiectivitate ¿i
trebuie så se sprijine pe discutarea cazurilor similare
citate în literaturå.

Rezumat. Prezentarea se încheie cu un rezumat,
„cartea de vizitå“ cel mai des consultatå a
articolului, motiv pentru care trebuie redactatå cu
grijå, pe baza unui numår suficient de detalii, pentru
ca cititorul så se poatå informa.

Referin¡ele bibliografice. Trebuie selectate ¿i
redate într-un numår strict necesar pentru docu-
mentarea articolului, fårå a se ajunge la o bibliografie
exhaustivå (mai ales în prezentarea unui singur caz).

Dupå redactarea articolului, autorul trebuie så
aprecieze cårui gen de revistå trebuie adresat: unei
reviste de purå specialitate sau uneia de interes
general (în func¡ie de importan¡a ¿i valoarea instruc-
tivå a cazului).


