
 (Instructions for Authors

Papers should be submitted to the editorial office electronically, 
i.e. by the Editorial System, at the address: www.editorialsystem.
com/fpn.

Aims and scope of the journal

Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii (Pharmacotherapy in Psy-
chiatry and Neurology) is a quarterly journal that carries scientific 
and educational papers related in broad sense to the clinical and 
experimental neuropsychopahrmacology. The journal is addressed 
to all those interested in the latest developments and research in this 
area, i.e. psychiatrists, neurologists, pharmacologists, psychologists, 
and representatives of other related disciplines. 

The papers in Polish or English language may be submitted to 
the journal.

The journal is particularly focused on the following topics: 
• Pharmacological treatment of psychiatric disorders
• Pharmacological treatment of neurologic disorders
• Studies on efficacy and tolerability of new psychotropic drugs 

and drugs used in neurological disorders
• Preclinical pharmacology of psychotropic drugs and drugs used 

in neurological disorders
• Child and adolescent neuropsychopharmacology
• Neuropsychopharmacology of the elderly
• Mechanism of action of psychotropic drugs
• The effect of pharmacological treatment on brain bioelectrical 

activity (pharmaco-EEG)
• The effect of pharmacological treatment on cognitive functions 

and psychosocial functioning
• Psychometric assessment of drug activity
• Adverse reactions of psychotropic drugs and drugs used in neuro-

logical disorders
• Pharmacogenetic aspects of neuropsychiatric disorders and their 

treatment
• Neuroimaging of drugs used in psychiatry and neurology
• Ethics of using drugs in psychiatry and neurology
• Standards of pharmacological treatment in psychiatry and neuro-

logy

Types of articles accepted

The journal publishes: 
• original papers, 
• review papers, 
• case studies, 
• letters to the editors, 
• reports from scientific conferences, 
• book reviews.

Publication ethics

The contents of the published work should comply with the guide-
lines of the Declaration of Helsinki (www.wma.net/en/30publica-
tions/10policies/b3/index.html); EU Directives (http://ec.europa.eu/
environment/chemicals/lab_animals/legislation_en.htm) and con-
solidated requirements for biomedical periodicals (www.icmje.org).

Any data referring to patients and photographs that enable the 
patients’ identification shall be removed from the paper, unless the 
patient provides a written consent to their publication.  

Conflict of interest and funding

All of the main author’s and the co-authors’ potential conflicts of 
interest, financial or otherwise, related directly or indirectly to the 
addressed submission as well as all the grants or other forms of finan-
cial support or support in kind shall be acknowledged in a declaration 
enclosed to the paper.

Authors’ declarations with respect to the paper

When submitting the paper, enclose a signed declaration with respect to 
the publication (the declaration template is available at the editorial sys-
tem in the “Authors’ Declaration” tab.) The declaration can be signed and 
provided by the corresponding author and on behalf of all the authors.

By the fact of submitting the paper, the authors declare as follows:
• The paper has neither been previously published (other than in 

the abstract form) nor submitted to another journal.
• The paper shall not be published in any other journal (including 

a translated version) without a written consent of the copyright 
holder for the title.

• The paper has been approved by all the authors and the authorities 
of the research unit.

• The paper has been prepared in compliance with all the recognised 
ethical codes and valid legal regulations, with due respect to the 
subjectivity of the tested individuals.

Authors’ contribution to the paper

A statement is made that all the authors have significantly contributed 
to the research and all the data in the article are true and authentic, 
and there is no plagiarism. The contribution of the specific authors 
shall be indicated, e.g. significant contribution in the concept and 
work design, collecting data and the interpretation, statistical analy-
sis and preparation of test results for the analysis, critical reviews as 
for the significant intellectual content, collecting literature, approval 
of the final form of the paper.

Peer review and reviewers’ responsibilities

All the original, review and casuistic papers are subject to review by 
two anonymous reviewers from institutions other than that of the 
authors of publication. The paper shall be sent to the reviewers devoid 
of the cover page and authors’ statements. The authors are under 
obligation to participate in the peer review process and to introduce 
the due corrections of mistakes or, if they do not agree to the above 
requirement, to withdraw the paper from publication.

The reviewed articles should be treated by the reviewers with due 
confidentially. The reviewer’s judgements should be objective; review-
ers should have no conflict of interest with respect to the authors and 
the research funders. Furthermore, reviewers should point out any 
potential relevant published work which should be cited in the paper. 

The list of reviewers for the articles in a given year is published 
in the last issue of the journal published in this year. 

Editorial responsibilities

Editors shall preserve the anonymity of reviewers. Editors should 
have no conflict of interest with respect to the authors of articles they 
reject or accept. Editors shall bear full responsibility and authority 
to reject or accept an article.

Editors shall make every effort to the effect that all the articles 
published in the journal presented reliable and true information. 
However, the editors are not liable for the contents presented in the 
papers as they express the knowledge and opinions of the authors.

Copyright and legal aspects

At the time of the acceptance of the work for publication, the copy-
right is transferred to the journal owner. The published work remains 
the property of the Institute of Psychiatry and Neurology. 

The papers that have already been published shall be accompanied 
by a written consent for the publication from the previous publisher.

Any potential conflict of interest shall be settled by the district 
court competent for the Editorial office. Legal relations between 
the Editor and the author(s) are compliant with the Polish law and 
inter national conventions ratified by Poland.

Manuscript preparation

The journal accepts papers in the Polish and English languages. The 
papers shall be submitted via the Editorial System, at the address: 



www.editorialsystem.com/fpn. The editorial office preserves a right 
to refuse a text before the review if it is not in line with the journal 
subject area or if it is not satisfactory as for the content or form.

Text-related requirements

Original and review papers should not exceed 5,000 words (including 
tables, figures, references and appendices). Case studies should not 
exceed 2,500 words. Text files submitted via the Editorial System 
shall be written using a 12 pt font, with 1.5 lines spaces and margins 
of 2.5 cm. The columns should not be adjusted nor the words hy-
phenated. Remove double spaces and do not use spaces as tabs. Try 
to avoid footnotes.

Each part of the paper should start from a new page. 
The title page should contain the title of the paper in both the 

Polish and English languages, full names of the authors, their affili-
ations and the full name of the corresponding author, including the 
address, telephone number and email address.

Page 2 should contain an abstract in Polish, 200–250 words  for 
original and review papers, and 150 words for case studies. Abstracts 
of original papers should be structured as follows: objectives, ma-
terial and methods, results and conclusions. Abstracts of review  
papers should be structured as follows: objectives, literature re-
view and conclusions. Abstracts of case studies should be struc-
tured as follows: introduction, case study and comments. Below 
the abstract, 3–6 keywords should be given as per Index Medicus.

Page 3 should contain an abstract in English, following the same 
structure as the Polish abstract – for the original paper: objectives, 
material and methods, results, conclusions; for the review paper: 
objectives, literature review and conclusions; and for the case study: 
objectives, case report and conclusions. Below the abstract, 3–6 Eng-
lish keywords should be given.

Authors of papers written in English do not have to provide ab-
stracts in Polish.

Page 4 and all the subsequent pages should contain the body 
text of the paper. 

The original paper should be structured as follows: objectives, 
material and methods, results, discussion and conclusions.

The review paper should be structured as follows:  objectives, 
literature review and conclusions. 

The case study should be structured as follows: objectives, case 
report and conclusions. 

The methods section should include a statement of the approval 
by the relevant bioethics commission to undertake the study and of 
the subjects’ conscious consent as well as information on the statis-
tical methods used.

Only international drug names should be used in the body text of 
the paper.

Abbreviations used in the text should also be explained at their 
first mention (this also applies to the abstract); a glossary of abbre-
viations is also acceptable.

All the information on the financing sources (e.g. grant num-
bers) should be given. All the authors should disclose any financial 
dependencies and any other information that, if omitted, might raise 
suspicion of a conflict of interest. 

At the end of the paper, above the literature, acknowledgements 
are acceptable.

References

References should be arranged alphabetically, numbered in Ara-
bic numerals and cited using the Harvard system (author’s name 
and the year of publication), e.g. Kowalski et al., 2004. For papers 
with two authors, both names are required, while for papers with 
three or more authors – the name of the first author should be 
given, followed by “et al.” and the year of publication. The refer-
ences section should cite the names of the first six authors. For 

papers with more than six authors, “et al.” should be used after 
the sixth name. For books, the names of all the editors should be 
given. Abbreviations of journal names should be used as per Index 
Medicus. Each reference item should be cited in the article body – 
and otherwise, each item cited in the paper body should be listed 
in the references section. 

References should use the following structure:
Journal articles

Bilder RM, Volavka J, Czobor P, Malhotra AK, Kennedy JL, Ni X et al. 
Neurocognitive correlates of the COMT Val (158) Met polymorphism 
in chronic schizophrenia. Biol Psychiatry 2002; 52: 701–707.

Conference proceedings papers
Groening L, Olivier B. Translation of animal models to human psy-
chopathology. 8th ECNP Regional Meeting, Moscow, Russia, April 
14-16 2005. Eur Neuropsychopharmacol 2005; 15 (suppl 2): S93–S94.

Books
Maruszewski T. Pamięć autobiograficzna. Gdańskie Wydawnictwo 
Psychologiczne, Gdańsk 2005.

Book chapters
Nasierowski T. Dzieje psychiatrii. In: Psychiatria. Tom I. Bilikiewicz A, 
Pużyński S, Rybakowski J, Wciórka J (red.), Wydawnictwo Medyczne 
Urban & Partner, Wrocław 2002; 1–46. 

Websites 
Provide the URL address and the date of the last access and, 

if available, the digital object identifier (DOI).
Murawiec S. Farmakoterapia jako efekt relacji lekarz-pacjent; http://
www.psychiatria.pl/artykul/farmakoterapia-jako-efekt-relacji-lekarz 
pacjent/8852.html (last accessed on 8.04.2015).

Tables 

Tables in articles in Polish should also have titles in English. Tables 
of articles in English do not need Polish titles. Tables should be num-
bered using Arabic numerals, placed on separate pages and submitted 
as separate files. The locations of tables in the body text should be 
marked. Comments for tables should be provided in the notes below 
the tables.

Figures

Figures, like tables, should have titles also in English. Figures in ar-
ticles in English do not need additional Polish titles. Figures should 
be numbered using Arabic numerals, placed on separate pages and 
submitted as separate files. The locations of figures in the body text 
should be marked. It is advisable that the figures have approximately 
the target size, using uniform fonts, preferably Calibri. Figures can 
be sent in one of the following formats: TIFF, JPG, Adobe Photoshop, 
Adobe Illustrator, Corel Draw and EPS. Photographs should have the 
minimum resolution of 300 dpi and should be submitted as TIFF 
or JPG files. Comments for figures should be provided in the notes 
below the figures. 

Captions for figures and tables should be submitted in a sepa-
rate file.

Figures are basically printed in black and white. However, there 
is an option of colour printing, at the author’s cost. 

If figures or photographs have been previously published or the 
copyright is not held by the authors, the source should be given, and 
a written permission to use the materials should be obtained from 
the copyright holder. 

Author’s proofreading

The corresponding author shall receive the paper in a PDF format 
prior to publishing. 

Adobe Reader, free software downloadable from the address: 
http://www.adobe.com/products/acrobat/readermain.html is re-
quired to open the file. The remarks should be made as comments in 
the PDF file. If the paper is not sent back at the indicated time-limit, 
it can be published without the authors’ approval.



 (Instrukcje dla Autorów

Prace należy przesyłać do redakcji drogą elektroniczną – za po-
średnictwem panelu redakcyjnego: www.editorialsystem.com/fpn.

Tematyka czasopisma

„Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii” („Pharmacotherapy in 
Psychiatry and Neurology”) jest kwartalnikiem publikującym prace 
naukowe i edukacyjne z zakresu szeroko rozumianej neuropsycho-
farmakologii klinicznej i eksperymentalnej. Czasopismo jest skie-
rowane do wszystkich zainteresowanych informacjami i wynikami 
badań naukowych w tym zakresie, tj. psychiatrów, neurologów, 
farmakologów, psychologów i przedstawicieli innych pokrewnych 
specjalności.

Czasopismo publikuje prace w języku angielskim i polskim.

Przedmiotem szczególnego zainteresowania pisma są następujące 
zagadnienia:

• farmakologiczne leczenie chorób i zaburzeń psychicznych,
• farmakologiczne leczenie chorób neurologicznych,
• badanie skuteczności i tolerancji nowych leków psychotropowych 

i leków stosowanych w chorobach neurologicznych,
• farmakologia przedkliniczna leków psychotropowych i leków 

stosowanych w chorobach neurologicznych,
• neuropsychofarmakologia dzieci i młodzieży,
• neuropsychofarmakologia wieku podeszłego,
• mechanizm działania leków psychotropowych,
• wpływ leczenia farmakologicznego na czynność bioelektryczną 

mózgu (farmako -EEG),
• wpływ leczenia farmakologicznego na czynności poznawcze 

i funkcjonowanie psychospołeczne,
• metody psychometrycznej oceny działania leków,
• objawy niepożądane działania leków psychotropowych i leków 

stosowanych w chorobach neurologicznych,
• aspekty farmakogenetyczne chorób neuropsychiatrycznych i ich 

leczenie,
• neuroobrazowanie stosowania leków w psychiatrii i neurologii,
• problemy etyczne związane ze stosowaniem leków w psychiatrii 

i neurologii,
• standardy leczenia farmakologicznego w psychiatrii i neurologii.

Rodzaje artykułów

Czasopismo przyjmuje do druku:
• artykuły oryginalne,
• artykuły poglądowe,
• prace kazuistyczne (opisy przypadków),
• listy do redakcji,
• sprawozdania z konferencji naukowych,
• recenzje książek.

Zasady etyki publikacyjnej

Treści przedstawione w artykule powinny być zgodne z zasadami 
Deklaracji Helsińskiej (www.wma.net/en/30publications/10policies/
b3/index.html); dyrektywami EU (http://ec.europa.eu/environment/
chemicals/lab_animals/legislation_en.htm) oraz ujednoliconymi 
wymaganiami dla czasopism biomedycznych (www.icmje.org).

Dane dotyczące pacjenta, a także fotografie umożliwiające jego 
identyfikację, muszą zostać usunięte z artykułu, chyba że pacjent 
wyrazi pisemną zgodę na ich wykorzystanie.

Konflikt interesów i finansowanie

Możliwe konflikty interesów, zarówno pierwszego autora, jak 
i wszystkich współautorów, finansowe lub inne, związane bezpo-
średnio lub pośrednio z obecną pracą, jak również wszelkie granty lub 
inny rodzaj wsparcia finansowego bądź materialnego muszą zostać 
wyszczególnione w oświadczeniu dołączonym do pracy.

Deklaracja autorów w odniesieniu do artykułu

Składając artykuł, należy dołączyć podpisane oświadczenie dotyczą-
ce artykułu (wzór oświadczenia dostępny jest w panelu redakcyjnym 
w zakładce „Oświadczenie autorów”). Oświadczenie może w imieniu 
wszystkich autorów podpisać i złożyć autor korespondujący.

Składając pracę, autorzy deklarują tym samym, że artykuł:
• nie był wcześniej publikowany (z wyjątkiem krótkiego streszcze-

nia) oraz nie został zgłoszony i skierowany do druku w innym 
czasopiśmie,

• nie zostanie opublikowany w innym czasopiśmie (także w tłuma-
czeniu) bez pisemnej zgody właściciela praw autorskich do tytułu,

• został zaakceptowany przez wszystkich autorów oraz władze 
jednostki, w której odbyło się badanie,

• został przygotowany zgodnie z uznanymi zasadami etycznymi 
i obowiązującym prawem, z poszanowaniem podmiotowości 
badanych osób.

Wkład autorów w przygotowanie pracy

Autorzy, składając pracę, oświadczają, że wszyscy wymienieni au-
torzy wnieśli istotny wkład w przygotowanie pracy, wszystkie dane 
w artykule są prawdziwe oraz że artykuł nie jest plagiatem. Należy 
wskazać wkład pracy poszczególnych autorów, np. zasadniczy wkład 
w koncepcję i projekt pracy, zebranie danych i ich interpretacja, anali-
za statystyczna i przygotowanie wyników badań do analizy, krytyczne 
zrecenzowanie pod kątem istotnej zawartości intelektualnej, zebranie 
piśmiennictwa, akceptacja ostatecznej wersji artykułu.

Proces recenzji i obowiązki recenzentów

Wszystkie prace oryginalne, poglądowe i kazuistyczne są poddawane 
recenzji przez dwóch anonimowych recenzentów niepochodzących 
z ośrodka autorów pracy. Prace są wysyłane do recenzentów bez strony 
tytułowej oraz bez oświadczenia autorów. Autorzy są zobowiązani 
do poddania się procesowi recenzji i zgodnie z nią dokonania odpowied-
nich poprawek lub – jeśli nie zgadzają się na nie – wycofania artykułu.

Artykuły winny być traktowane przez recenzentów z poufnością, 
ocena recenzenta powinna być obiektywna, a recenzenci nie powinni 
mieć konfliktu interesów w odniesieniu do autorów oraz finansowa-
nia pracy. Zadaniem recenzentów jest także wskazanie ewentualnych 
istotnych publikacji, które należałoby zacytować w pracy.

Lista recenzentów artykułów opublikowanych w danym roku jest 
publikowana w ostatnim numerze pisma z danego roku.

Obowiązki redaktorów

Redaktorzy dbają o zachowanie anonimowości recenzji. Nie powinni oni 
mieć konfliktu interesów w odniesieniu do autorów artykułów odrzu-
conych lub zaakceptowanych. Redaktorzy ponoszą całkowitą odpowie-
dzialność za odrzucenie lub akceptację artykułu i są do tego upoważnieni.

Redakcja dokłada wszelkich starań, by publikowane w czasopi-
śmie artykuły przedstawiały rzetelne i prawdziwe informacje. Jed-
nakże redakcja nie odpowiada za treści przedstawione w artykułach, 
gdyż stanowią one wyraz wiedzy i poglądów autorów.

Prawo autorskie i aspekty prawne

W momencie przyjęcia pracy do publikacji wszelkie prawa do jej 
wykorzystania przechodzą na właściciela czasopisma. Po opubliko-
waniu praca pozostaje własnością Instytutu Psychiatrii i Neurologii.

Do materiałów poprzednio opublikowanych autorzy winni dołą-
czyć pisemną zgodę na ponowne wydanie od poprzedniego wydawcy.

Każdy potencjalny konflikt interesów będzie rozpatrywany 
przez sąd rejonowy właściwy dla siedziby Wydawcy. Stosunki praw-
ne łączące Wydawcę i autora(ów) są zgodne z polskim prawem oraz 
z konwencjami międzynarodowymi wiążącymi Polskę.

Składanie artykułów

Czasopismo przyjmuje artykuły w języku angielskim i polskim. Prace 
należy składać poprzez panel redakcyjny www.editorialsystem.
com/fpn. Redakcja zastrzega sobie prawo rezygnacji z tekstu przed 



recenzją, jeśli nie jest on zgodny z tematyką czasopisma lub jeśli nie 
jest zadowalający pod względem treściowym lub formalnym.

Wymagania dotyczące tekstu

Całkowita objętość pracy oryginalnej i poglądowej (włączając tabele, 
ryciny, piśmiennictwo i materiały uzupełniające) nie może przekro‑
czyć 5000 słów. Objętość pracy kazuistycznej nie może przekroczyć 
2500 słów. Pliki tekstowe przesłane za pośrednictwem panelu redak‑
cyjnego powinny być przygotowane czcionką 12 pkt, z odstępami 1,5 
i marginesami 2,5 cm. Nie należy justować kolumny tekstu i przenosić 
wyrazów. Prosimy także o usuwanie podwójnych spacji i nieużywanie 
spacji w funkcji tabulatorów. Należy unikać przypisów.

Każda część pracy powinna zaczynać się od nowej strony.
Strona tytułowa powinna zawierać tytuł w języku polskim 

i angielskim, imiona i nazwiska wszystkich autorów, nazwy insty‑
tucji, w których pracują autorzy, imię i nazwisko autora korespon‑
dującego, jego adres, numer telefonu oraz e ‑mail.

Strona druga powinna zawierać streszczenie w języku polskim, 
o objętości 200–250 słów w przypadku prac oryginalnych i poglądo‑
wych, a w przypadku prac kazuistycznych do 150 słów. Streszczenie 
pracy oryginalnej powinno składać się z następujących części: 
cel, metoda, wyniki oraz wnioski. Streszczenie pracy poglądo-
wej powinno składać się z części: cel, przegląd piśmiennictwa, 
wnioski. Streszczenie pracy kazuistycznej powinno składać się 
z części: wstęp, opis przypadku, komentarz. Pod streszczeniem 
należy umieścić 3–6 słów kluczowych zgodnych z Index Medicus.

Strona trzecia powinna zawierać streszczenie w języku angiel‑
skim, zorganizowane podobnie jak streszczenie polskie – dla pracy 
oryginalnej: objectives, material and methods, results, conclusions; 
dla pracy poglądowej: objectives, literature review, conclusions; dla 
pracy kazuistycznej: objectives, case report, conclusions. Pod stresz‑
czeniem należy umieścić 3–6 słów kluczowych w języku angielskim.

Autorzy prac w języku angielskim nie zamieszczają streszczeń 
polskich.

Strona czwarta i kolejne powinny zawierać tekst pracy.
W pracy oryginalnej należy wyróżnić następujące części: cel, 

metoda, wyniki, omówienie, wnioski (objectives, material and 
methods, results, discussion, conclusions).

W pracy poglądowej należy wyróżnić części: cel, przegląd pi-
śmiennictwa, wnioski (objectives, literature review, conclusions).

W pracy kazuistycznej natomiast: wstęp, opis przypadku, ko-
mentarz (objectives, case report, conclusions).

W części metodycznej należy podać informacje o zgodzie wła‑
ściwej komisji bioetycznej na przeprowadzone badania i świadomej 
zgodzie osób badanych, jak również dane na temat stosowanych te‑
stów statystycznych.

Należy używać wyłącznie międzynarodowych nazw leków.
Skróty używane w tekście należy wyjaśnić przy pierwszym ich 

zastosowaniu (również w streszczeniu), można także sporządzić 
słowniczek skrótów używanych w pracy.

Należy podać wszelkie informacje na temat źródeł finansowania 
(np. numery grantów). Autorzy powinni ujawnić wszelkie zależno‑
ści finansowe i inne informacje, których nieumieszczenie mogłoby 
budzić podejrzenie konfliktu interesów.

Na końcu artykułu, przed piśmiennictwem, można zamieścić 
ewentualne podziękowania autorskie.

Piśmiennictwo

Piśmiennictwo powinno być ułożone alfabetycznie, ponumerowane 
cyframi arabskimi i cytowane w systemie harwardzkim (nazwisko 
i rok), np. Kowalski i wsp., 2004. W wypadku dwóch autorów trzeba 
podać oba nazwiska, zaś w wypadku trzech lub więcej autorów – 
nazwisko pierwszego autora, a następnie „i wsp.” oraz rok. W spisie 
piśmiennictwa należy cytować nazwiska pierwszych sześciu autorów. 
W wypadku więcej niż sześciu autorów należy po szóstym nazwisku 

dodać „i wsp.”. W wypadku książek należy podać nazwiska wszyst‑
kich redaktorów. Skróty tytułów czasopism powinny być zgodne 
z listą skrótów Index Medicus. Każda pozycja piśmiennictwa powinna 
być przywołana w tekście – i odwrotnie każda przywołana w tekście 
pozycja musi znaleźć się w spisie piśmiennictwa.

Pozycje piśmiennictwa powinny mieć następujący układ:
Artykuły w czasopismach

Bilder RM, Volavka J, Czobor P, Malhotra AK, Kennedy JL, Ni X i wsp. 
Neurocognitive correlates of the COMT Val (158)Met polymorphism 
in chronic schizophrenia. Biol Psychiatry 2002; 52 : 701–707.

Streszczenia z konferencji
Groening L, Olivier B. Translation of animal models to human psy‑
chopathology. 8th ECNP Regional Meeting, Moscow, Russia, April 
14–16 2005. Eur Neuropsychopharmacol 2005; 15 (suppl 2): S93–S94.

Książki
Maruszewski T. Pamięć autobiograficzna. Gdańskie Wydawnictwo 
Psychologiczne, Gdańsk 2005.

Rozdziały w książkach
Nasierowski T. Dzieje psychiatrii. W: Psychiatria. Tom I. Bilikiewicz A, 
Pużyński S, Rybakowski J, Wciórka J (red.), Wydawnictwo Medyczne 
Urban & Partner, Wrocław 2002; 1–46.

Strony internetowe
Należy podać adres URL i datę ostatniego dostępu, a jeśli tekst 

jest nim opatrzony – także DOI.
Murawiec S. Farmakoterapia jako efekt relacji lekarz‑pacjent;  
http://www.psychiatria.pl/artykul/farmakoterapia‑jako‑efekt 
relacji‑lekarz‑pacjent/8852.html (dostęp 8 czerwca 2015).

Tabele

Tabele artykułów w języku polskim powinny być opatrzone także 
tytułami w języku angielskim. Tabele artykułów napisanych w języku 
angielskim nie wymagają zamieszczania dodatkowo polskich tytułów. 
Tabele powinny być numerowane cyframi arabskimi, umieszczone 
na osobnych stronach i przesłane jako odrębne pliki. Należy zazna‑
czyć lokalizację tabel w tekście głównym. Objaśnienia do tabel należy 
podać w przypisach pod tabelami.

Materiały ilustracyjne

Ryciny, podobnie jak tabele, powinny zawierać także tytuły w języku 
angielskim. Ryciny artykułów napisanych w języku angielskim nie 
wymagają zamieszczenia dodatkowo tytułów polskich. Ryciny powin‑
ny być numerowane cyframi arabskimi, umieszczone na osobnych 
stronach i przesłane jako odrębne pliki. Należy zaznaczyć lokalizację 
rycin w tekście głównym. Dobrze, by materiały ilustracyjne miały 
wielkość mniej więcej docelową, by użyto w nich czcionki w jedno‑
litym rozmiarze, najlepiej kroju Calibri. Ryciny można przesłać w na‑
stępujących formatach: TIFF, JPG, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, 
Corel Draw i EPS. Fotografie winny mieć minimalną rozdzielczość 
300 dpi i winny być przesłane w formacie TIFF lub JPG. Objaśnienia 
do rycin należy podać w przypisach pod rycinami.

Podpisy do rycin i tabel należy dołączyć w odrębnym pliku.
Ryciny zasadniczo są drukowane w czerni i bieli. Jednak na ży‑

czenie autora mogą zostać wydrukowane w kolorze na koszt autora.
Jeżeli materiały ilustracyjne dołączone do pracy były uprzed‑

nio opublikowane lub prawa do nich nie należą do autorów, trzeba 
podać źródło i pisemną zgodę na jej publikację od właściciela praw 
autorskich.

Korekta autorska

Przed opublikowaniem artykułu autor korespondujący otrzymuje 
artykuł w formacie PDF. Do otwarcia pliku potrzebny jest darmowy 
program Adobe Reader, który można pobrać ze strony: http://www.
adobe.com/products/acrobat/readermain.html. Poprawki najlepiej 
nanosić w postaci komentarzy w PDF ‑ie. Jeżeli artykuł nie zostanie 
odesłany we wskazanym czasie, może on zostać opublikowany bez 
zatwierdzenia ze strony autorów.


