Navodila za pripravo pisnih prispevkov predavateljev na 8. slovenskem
kongresu anesteziologov
Splošna navodila avtorjem
Svoj prispevek oddajte kot en dokument v Microsoft Word obliki, skupaj z literaturo,
tabelami, slikami in besedilom k slikam. Prispevki so lahko napisani v slovenskem ali
angleškem jeziku. Opredelitev tipov prispevkov je usklajena s tipologijo dokumentov za
vodenje bibliografij v sistemu COBISS (izum.si/COBISS/bibliografije/Tipologija).
Oddani prispevki naj bodo oblikovani s pisavo Times New Roman velikosti 12 z 1,5 vrstice
presledka med vrsticami besedila. V besedilu so dovoljene kratice (v izvlečku največ 2
kratici), ki jih je potrebno razložiti ob prvi navedbi.
Prva stran prispevka naj vsebuje samo:
-

naslov prispevka v slovenskem in angleškem jeziku;

-

3 do 8 ključnih besed v slovenskem in angleškem jeziku, ki natančno opredeljujejo
vsebino prispevka; prednostno uporabljajte strokovne izraze (deskriptorje) iz
medicinskega tezavra Mesh (Medical subject headings), ki je na voljo na spletni strani:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/;

-

imena avtorjev z ustanovami;

-

korespondenčni avtor naj bo označen z zvezdico, dodan mora biti njegov e-mail naslov;

-

zelo kratek povzetek za promocijske namene v največ 200 znakih (s presledki) v
slovenskem in angleškem jeziku.

Druga stran prispevka naj vsebuje:
-

izvleček v slovenskem in angleškem jeziku.

Nadaljna organizacija besedila glede na tipa prispevkov:
Znanstveni prispevek (originalni ali pregledni) je objava rezultatov avtorjevega samostojnega
ali skupinskega raziskovalnega dela in prinaša nova odkritja ali spoznanja oziroma za pregledni
prispevek: pregled najnovejših del o določenem predmetnem področju z namenom povzemati,
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analizirati, evaluirati ali sintetizirati informacije, ki so že bile objavljene. Organiziran je po
shemi uvod, material in metode, rezultati, razpravljanje ter zaključek, ima strukturiran izvleček
(izhodišče, metode, rezultati in zaključek) in literaturo. Vsebuje naj do 2500 besed (do 3500
besed pri preglednem znanstvenem prispevku), največ 4 grafične elemente (Tabela, Graf, Slika)
in do 30 ključnih referenc (do 70 referenc pri preglednem znanstvenem prispevku).
Strokovni prispevek je predstavitev že znanega, s poudarkom na uporabnosti rezultatov
izvirnih raziskav in širjenju znanja. Organizacija prispevka je prilagojena vsebini, ima
nestrukturiran izvleček, uvod, osrednje besedilo, zaključek in literaturo. Vsebuje naj do 3000
besed, največ 4 grafične elemente (Tabela, Graf, Slika) in do 40 referenc.

Prosimo, da uporabite Vancouverski sistem citiranja.

Rok za oddajo prispevkov je 14. 2. 2022 do 12. ure na elektronski naslov:
predsednik@szaim.org

Vaš strokovni odbor:
prof. dr. Tatjana Stopar Pintarič, dr. med. (predsednica)
izr. prof. dr. Maja Šoštarič, dr. med.
doc. dr. Andreja Möller Petrun, dr.med., DESA
doc. dr. Marko Zdravković, dr. med.
doc. dr. Iztok Potočnik, dr. med
doc. dr. Peter Poredoš, dr. med., DESA, EDRA
Silva Ostojić Kapš, dr. med.
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