
Списанието се придържа към Единните изисквания за ръкописи, подготвяни за био-
медицински списания, публикувани от Международната комисия на редакторите на 
медицински списания, които са достъпни на .

Journal of Clinical Medicine публикува статии и доклади в широк аспект от теми в областта на 
клиничната медицина, в това число:

· оригинални статии 

· обзорни статии 

· кратки доклади

· case reports

· писма до редактора

Всички материали се преглеждат от рецензенти. Изискваме от авторите да предават материалите, 
съобразени с препоръчителния формат, за да се избегнат отлагания на публикациите във времето. 
Необходимо е да се следват Инструкциите към автори.

Инструкции към автори

Списанието Journal of Clinical Medicine е двуезично издание, което се публикува едновременно на 
български език и на английски. Това дава възможност на авторите да предават своите материали на един 
от двата езика. Независимо от това, приветстваме предоставянето на материала и на двата езика, в случай 
че авторът има готовност да направи това.

Материалите трябва да са написани на ясен и точен език (български или английски), като се избягва 
жаргон или неологизми. Списанието няма възможност да предприеме значителни езикови редакции, 
което е в отговорностите на автора.

Съветваме авторите, които представят материалите си на не-матерен език, да направят предварителен 
езиков преглед на текста, тъй като материали може да бъдат отхвърлени поради неясен език, независимо 
от научната им стойност. 

За автори се считат тези, които са допринесли съществено за всичко, както следва: (1) изграждане на 
концепцията и модела на проучването, или събиране на данните или анализа и тълкуванието им; (2) 
писане на статията или критическа редакция с оглед на интелектуалното съдържание; (3) финално 
одобрение на предадената версия.

Заглавен лист на материала, придружаващ всеки предаден материал. Съответният автор е длъжен да 
подсигури, че всички автори са видели и са одобрили във финален вид материала.  Всеки от авторите 
трябва да е участвал достатъчно задълбочено, за да носи публична отговорност за съдържанието.

Материалите трябва да са придружени от удостоверение, съдържащо съгласието на всички автори, че 
материалите не са били публикувани и не им предстои публикация в друго издание – в цялост или 
частично. Без него, те няма да бъдат одобрени за рецензия. В случай, че има припокриване с вече 
публикувана статия (включително и публикации в интернет), в това число използване на същите теми и 
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повтаряне на данни, тази статия трябва да бъде цитирана в своята цялост.

Всички лица, които има принос в разработката на материала, но които не отговарят на критериите за 
авторство, описани по-горе, трябва да бъдат споменати в параграфа за признателност. Пример за подобни 
случаи може да бъде човек, който е съдействал с изцяло техническа помощ или е подпомогнал 
напечатването на материала, или ръководител катедра (декан на факултет), който е предоставил само 
обща подкрепа. В случай, че авторите са ползвали някаква помощ при написването на материала, трябва 
да отбележат, коя организация е заплатила тази помощ.

В края на текста, с подзаглавие „Конфликт на интереси”, всички автори следва да изброят финансови или 
лични отношения с други хора или организации, които биха могли да повлияят по неподходящ начин 
техния труд. Примерите за потенциален конфликт на интереси включват месторабота, консултации, 
собственост на акции, хонорари, платена експертиза, (подаване на документи за) регистрация на патент, 
грантове или друг вид финансиране.

Всички източници на финансиране трябва да бъдат декларирани като признателност в края на текста. 
Авторите следва да обявят каква е ролята на спонсорите на изследването, ако има такава, в събирането на 
данни, на техния анализ и интерпретация; ако имат роля в написването на текста или в решението за 
публикуването му. Ако спонсорите на изследването не са имали такава роля, това също следва да бъде 
заявено.

Всички рандомизирани контролни изпитвания подадени за публикация в Journal of Clinical Medicine 
трябва да включват попълнена таблицата за Консолидирани стандарти за представяне на изпитвания 
(CONSORT). За повече информация разгледайте електронната страница на CONSORT

. Journal of Clinical Medicine приема предложението на ICMJE да 
изисква, като условие за публикуване на клинични изпитвания, изпитванията да са регистрирани в 
публичен регистър. Изпитванията трябва да се регистрират по време на или преди включването на 
пациентите. При клинични изпитвания, провеждани в страни членки на ЕС, в края на резюмето на 
статията трябва да се посочи EudraCT-номера. За тази цел за дефиниция на „клинично изпитване” се 
приема всеки изследоватески проект, който предвижда активното включване на хора или на сравнителни 
групи в проучване на причинно-следствена връзка между медицинска интервенция и последствия върху 
здравето. Проучвания, целящи друг резултат, като например изследване на фармакокинетиката на дадено 
лекарство и/или поносимост към дадено лекарство (например Фаза I-II на клинични изпитвания), се 
изключват от тази категория. Повече информация може да бъде открита на 

Проучвания върху хора, подадени за публикуване в Journal of Clinical Medicine, трябва да са съгласувани с 
приниципите от Хелзинската декларация и нейните последващи поправки, както и с принципите на 
Добрата клинична практика (GCP); те трябва да отговарят на изискванията на Международната 
конференция за хармонизацията (ICH). Ръкописът трябва да съдържа заявление, че изследването е 
одобрено от съответната етичната комисия към институцията, в която то е проведено и че участниците в 
проучването са дали своето информирано съгласие да бъдат включени в него. Проучвания с 
експерименти върху животни трябва да съдържат заявление, че грижата за тях е отговаряла на 
съответните институционални изисквания. Не е допустимо използването на имена, инициали или номера 
на ИЗ на пациенти или доброволци.

В раздела, изясняващ метода на проучването, трябва да се посочи, че е получило одобрението на 
легитимна етична комисия и че е получено изричното съгласие на пациента, когато е необходимо, за 
използването на тъкани за изследване.

Признателност

Конфликт на интереси 

Роля на източника на финансиране 

Рандомизирани контролни изпитвания
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Подготовка на ръкописите

Моля, на уводната страница посочете броя на думите в ръкописа.
· Използвайте автоматично номериране на страниците но избягвайте друго автоматично 

форматиране като бележки под линия ил заглавки.
· Текстът, обяснителните бележки, отпратките, таблиците и легендите за фигури трябва да са в един 

файл, като всяка фигура трябва да е на отделен файл.

Изисквания за ръкописа

Заглавната страница трябва да съдържа следната информация:
· Заглавието на статията трябва да дава информативно и точно указание за съдържанието на 

статията. Не може да бъде по-дълго от 150 знака, вкл. разстоянията. 
· Имената на авторите и институциите, които представляват.
· Име, адрес, телефон, факс и електронен адрес за кореспонденция с автора. Категория на статията 

(оригинална статия, обзорна статия, уводна статия, case report, кратък доклад или писмо до 
редактора)

· Категория на статията (оригинална статия, обзорна статия, уводна статия, case report, кратък 
доклад или писмо до редактора)

· Кратко заглавие в не повече от 50 знака.

Резюмето трябва да е в не повече от 200 думи и трябва да спазва следния формат:
· Цели и задачи
· Дизайн
· Методи и материали
· Резултати
· Заключения

Статиите трябва да са възможно по-кратки, най-много 4000 думи, в това число библиографията. 
Обсъжданията трябва да са ясни, стегнати и ограничени във въпросите, пряко касаещи резултатите.

Всеки от следните раздели трябва да започва на нова страница: 
· Заглавна страница
· Резюме и 3-6 ключови думи
· Основният текст, следващ структурата Увод, Методи  и материали, Резултати и Обсъждане
· Признателност
· Референции/Библиография
· Легенда на фигурите

Трябва да се посочат от три до шест думи или кратки фрази, които ще служат за индиксиране на статията 
при цитиране и търсенето на обратна справка с нея. Необходимо е да се използват приетите термини от 
списъка  на  заглавията  на  медицинските  теми (MeSH) на  Index  Medicus  (виж

 ).

Важно е да бъдат надлежно реферирани всички цитирани източници от предходни броеве на Journal of 
Clinical Medicine. Библиографията трябва да е с двойно междуредие като се спазва Ванкувърския стил на 
рефериране и цитатите. Комуникета, които не са публикувани, следва да се цитират и текста в скоби.

Заглавие

Резюме

Дължина

Ключови думи 
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Реферираните заглавия трябва да са изредени в съответната последователност в края на статията. При 
посочването на статия от списание, последователността трябва да е както следва: автор(и), заглавие на 
статията, име на списанието (съкратено според Index Medicus или изписано изцяло), година на 
публикуване, брой на изданието, първа и последна страница на материала. При посочване на книга, 
последователността трябва да е в този ред: автор(и), редактор(и) или съставител(и), заглавие и номер на 
изданието, място на публикуване и издател, година на публикуване, първа и последна страница на 
реферирания материал. При рефериране на разработки, представяни на конгреси и симпозиуми, те 
трябва да бъдат посочени като резюмета или публикация на конгрес или симпозиум.  

Например:
1. Bunt TJ. Synthetic vascular graft infection. J Vasc Surg 1983; 94:1-9.
2. Roos DB. Transaxillary first rib resection for thoracic outlet syndrome. In: Bergan JJ, Yao JST eds. 
Operative Techniques in Vascular Surgery. New York: Grune and Stratton, 1980: 125-129.
3. Terziivanov D, K. Bozhinova, V. Dimitrova et al. Nonparametric Expectation Maximization (NPEM) 
Population Pharmacokinetic Analysis of Caffeine Disposition from Sparse Data in Adult Caucasians. Systemic 
Caffeine Clearance as a Biomarker for Cytochrome P450 1A2 Activity. Clin Pharmacokinet 2003; 42: 1393-1409

Фигурите трябва да бъдат предоставяни по интернет в добро качество на отделни файлове. При ползване 
на илюстрации от други материали, е необходимо предварително да се осигури съгласие за ползването им 
и това трябва да бъде съответно отбелязано. Авторът (авторите) трябва да означат къде в текста да бъде 
поставена фигурата.

Легендите на илюстрациите трябва да са последователно изброени и номерирани на отделна страница в 
края на ръкописа. Те трябва да съдържат кратки но съдържателни и ясни обяснения. Ключовете към 
използваните символи и цветове се слагат в легендите, а не в илюстрациите.

Всички автори, които желаят да използват вече публикувани илюстрации, трябва да получат разрешение 
от авторите, издателя или собственика на авторски права. Те трябва да реферират точно данните на 
оригиналния материал.

Таблиците трябва да са номерирани по серии и трябва да са последователно цитирани в текста. Всяка 
таблица следва да съдържа кратка легенда и трябва да е на отделна страница в края на текста. Таблиците 
трябва да са възможно по-опростени и ако е възможно, да са представени в графичен вид.

Страницата за признателност трябва да уточнява:

· Подкрепа, която следва да бъде отбелязана, но не може да бъде отчетена като авторски принос. 
Такова е например техническо съдействие

· Източници на финансова и материална подкрепа

· Възможен конфликт на интереси

При изписването на десетичния разделител да се използва точка, а не запетая, например 6.89, а не 6,89. 
При изписването на хиляди, да се използва празно място, а не запетая, например 10 000, а не 10,000.

Мерните единици за дължина, височина, тегло и обем трябва да се представят в метрични единици 
(метър, килограм, литър) или техните десетични производни. Температурата се представя в градуси по 
Целзий, а кръвното налягане – в милиметри живак. Всички останали мерни единици, в това число и 
лабораторните мерни единици, трябва да се представят по метричната система, в съгласие с 
Международната мерна система (SI). 

Авторите трябва да ограничат използването на съкращения. Често използваната терминология може да се 
абревиира, но само в случай, че това не възпрепятства читателя в разбирането на текста. За стандарт на 
абревиатурите за мерни единици по SI приемаме посочените в Baron DN (ed): Units, Symbols and 
Abbreviations: A Guide for Biological and Medical Editors and Authors 4th ed. London, Royal Society of 
Medicine, 1994.

Фигури

Таблици

Признателност

Мерни единици и съкращения
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При цитиране на специфични материали или патентовани лекарства, авторите трябва да посочат в скоби 
името и адреса на производителя. Където е възможно, следва да се използват Международните не-
патентовани названия (International Non-Proprietary Names – INN).

Авторите трябва да включат детайли за линейност, обхват, прецизност, акуратност, чувствителност и 
специфичност на аналитичния метод или, в случай че тази информация е дадена в други публикации, те 
да бъдат надлежно реферирани. 

Линейност е способността на аналитичния метод да извлече тест- резултати, които са директно, или 
посредством добре дефинирани математически трансформации, пропорционални на концентрациите на 
аналитите в пробите в даден обхват.

Обхват на аналитичния метод е интервалът между горните и долни нива, включително, които са ясно 
отграничени чрез прецизност, акуратност и линейност, използвайки посочения метод.

Прецизност е измерител на произволната грешка, която обикновено се изразява като коефициент на 
вариация.

Акуратност е измерител на системната грешка, също наричана отклонение. Може да се изрази като 
процентна разлика между резултата на тест-проба и референтната стойност.

Чувствителност, наричана още доловимост или ограничение на количественото изражение, е най-
малкият единичен резултат, който може да се различи със сигурност от нула (например 3 стандартни 
отклонения над основната линия).

Специфичност е степента, в която методът не улавя съединения, различни от желаните.

В раздела „Методи и материали” трябва ясно да се опише статистическият анализ, със съответните 
референции, когато е необходимо. От съществено значение за редакторите и рецензентите е всяко 
описано проучване да има достатъчна статистичка значимост за дадените цели. Когато е необходимо, 
значимостта на изследването и неговите изчисления трябва да бъдат описани в раздела „Методи и 
материали”.

Когато е необходимо, в раздел „Резултати” трябва да се цитират интервалите с 95% сигурност на разлики 
за всички важни крайни точки. Това е особено важно, когато се претендира еквивалентност (например 
при незначими сравнения).

Авторите следва ясно да изложат задачите на изследването и да заявят дали то е ретроспективно или 
предстоящо. Рандомизираните изпитвания трябва да включват всичко изредено в заявлението на 
CONSORT (виж „Рандомизирани клинични изпитания” по-горе).

Когато е възможно, трябва да се представя графично представяне за илюстриране на основните изводи на 
изследването. Базирайте графиката на върховите данни, освен когато размерите на пробите са твърде 
големи. Когато съставяте таблици, касаещи продължителност на живота, посочвайте броя на индивидите 
в риск в различните моменти на проследяване на случаите. Избягвайте използването на „линии на 
грешка”, които показват 1 стандартно отклонение или стандартна грешка.

Използването на средно и стандартно отклонение (SD) за описване на разпределение е уместно само, 
когато е доказано, че разпределението е нормално. За непараметрични данни, медианата е по-добър 
измерител на центъра на разпределение, а обхватът (мин.-макс.) или интер-кварталният обхват (IQR) е 
по-добър измерител на обхвата (spread). Избягвайте изопачена прецизност; процентите обикновено се 
дават в цели числа.

Трябва да има ясно описание на използваните методи, като анализите, които не се използват обичайно, 
трябва да са подкрепени със съответните референции. В общия случай, следва да се използват 
непараметрични анализи, например теста Ман-Уитни за сравнение на две групи и теста Уилкоксон за 
сравнение на промените в една група.

Аналитични методи

Статистически методи

Представяне

Анализ

Дизайн
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Опитвайте се да ограничите броя на направените статистически тестове, особено върху под-групи. Ако 
не можете да избегнете множествени сравнения, тогава използвайте подходящи настройки, така че да се 
избегне грешката от Тип 1 (фалшиво-положителна). Резултатите от статистическите тестове трябва да се 
обявят чрез посочване  стойността на t-статистиката (t), броя на степените на свобода (df) и стойността Р 
до стотни, например t=1.34, f=16, P=0.20.

Където е възможно, резултатите от първичния анализ трябва да се съобщят като се използват интервали 
на сигурност (confidence intervals) вместо, или в допълнение към, стойностите на Р. Не използвайте 
статистически тестове за сравнение на основни характеристики на изследваните групи, а по-скоро 
използвайте пригодени анализи,за да изследвате ефекта на подобни дисбаланси.

Статистическата значимост не бива да се бърка с клиничната уместност (релевантност). Използвайте 
интервали на сигурност за преценка на клиничната релевантност, особено при тълкуването на 
„отрицателно” заключение. Не отдавайте прекомерно значение на вторични анализи, особено когато те са 
резултат от ревизия на данните.

Стерео-изомери

Когато едно лекарство може да съществува като стерео-изомери или диа-стерео-изомери (например 
геометрични изомери), формата на изследваното съединение трябва да е обозначена в раздела за методи 
както следва.

В случай на рацемати (racemates), префиксът rac- трябва да предхожда името на лекарството (например 
rac-propranolol).

Когато е възможно, е необходимо да се посочва абсолютната конфигурация на енантиомерите (например 
(S)-warfarin).

По подобен начин, геометричният изомеризъм трябва да се посочва чрез префикс Z/E или cis/trans. Когато 
е възможно, интерпретирането на данните, получени при използване на микстури от изомери, трябва да 
вземе предвид и стереохимичните аспекти.

Названия на лекарствата

Всички лекарства трябва да са обозначени чрез название от Международните не-патентовани названия 
(INN) (препоръчани – rINN или предложени – pINN). Що се отнася до лекарства, които са във Фаза І-ІІІ на 
изпитване, за краткост може да се използва код на компанията, но в този случай в увода трябва да се 
посочи пълното химично название на структурата на лекарството.

Даваме предимство на доклади, описващи нови наблюдения, феномени или усложнения, предимно с 
ценно послание, както и на доклади за технически иновации или модификации. Кратките доклади не би 
трябвало да надвишават 750 думи и трябва да спазват следната структура:

· Заглавна страница (както при оригиналните статии) 

· Резюме (увод, доклад, разисквания), максимум 100 думи и 3-6 ключови думи

· Основен текст (увод, доклад, разисквания)

· Референции/библиография (максимум 5)

· Легенди на фигурите (максимум 2) 

В случай, че за даден брой бъдат подадени много кратки доклади, редакторите на списание JCM си 
запазват правото да публикуват кратките доклади в JCM Online, като в печатното издание се публикува 
само резюмето. 

Поощряваме подаването на обзорни и уводни статии. Максималният обем на една обзорна статия е 5 000 
думи, в това число референциите/библиографията, а на уводната статия е 1 000 думи, с библиографията 
включително. Предимство се дава на уводните статии, които се занимават с актуален проблем, на

Интерпретиране на резултатите

Терминология

Кратки доклади

Обзорни и уводни статии 
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систематични обзорни статии и на мета-анализи. Ако потенциалните автори биха желали да се 
консултират за уместността на дадена тема, могат да се свържат с редакцията на 

Редакцията е открита за писма с коментари върху статиите в списанието, както и съобщения за 
предстоящи събития, които да са не повече от 300 дума, вкл. Библиографската справка. Изпратете 
писмото си и подробности за предстоящите събития в прикрепен файл (Word) до редакцията на адрес

При приемане на статия, авторът ще трябва да подпише Съгласие за публикуване в списанието. По този 
начин ще се цели възможно по-широко разпространение на информацията

В случай, че в материалите са използвани откъси от други разработки с авторски права, авторите трябва 
да осигурят писмено съгласие от собственика на правата и да го отбележат надлежно в статията.

Копие от подготвената за печат статия ще бъде изпратена по електронната поща до съответния автор и той 
се задължава да го коригира и върне в рамките на  

Моля правете корекции по текста единствено по отношение на печатни и граматически грешки, пълнота 
и правилност на текста, таблиците и фигурите. Съществени редакции на приетия текст на този етап ще 
бъдат допускани само с изричното одобрение на главния редактор. Ще направим всичко възможно 
статията Ви да бъде публикувана точно и в разумни срокове. Затова е необходимо всички Ваши корекции 
да бъдат изпратени в срок и наведнъж. Проверявайте внимателно, преди да изпратите отговора, тъй като 
последващи корекции няма да са възможни. Проверка на текста е Ваша отговорност. Важно е да знаете, че 
в случай че не получи отговор, издателят може да публикува текста в този вид.

Всеки от авторите ще получи безплатно PDF файл на статията си по електронна поща или 25 разпечатки. 
PDF-файлът е копие на публикуваната статия, защитена с воден знак и съдържа уводна страница с 
корицата на броя, в който е публикувана статията и условията за разпространение на статията. 
Допълнителни печатни разпечатки могат да бъдат поръчани от авторите в редакцията. Формуляр за 
заявка и съответният ценоразпис ще бъдат изпратени на автора.

За авторите: Неща, които не бива да пропускате!
Авторите трябва да подсигурят предоставянето на следната информация:

1. Заглавна страница
2. Заглавие в не повече от 150 знака
3. Заявление „Принос на статията” (за оригинални статии и кратки доклади)
4. Структурирано резюме в не повече от 250 думи
5. Интервали с 95%-на сигурност (CI) на разликите между главни крайни точки.
6. Цифрови данни в резюмето, в това число 95% CIs, когато е уместно
7. Д ет айли  на  прецизно ст,  акуратно ст,  чувствително ст  и  специфично ст  за  

лекарствени/метаболитни изпитвания.
8. Заявление от етична комисия и одобрение на темата
9. Признателност за финансова и друга подкрепа
10. Заявление за съгласие на всички автори
11. Предпечатни копия на свързани непубликувани материали

info@jcm-bg.org. 

Писма, обзор на книга и предстоящи събития

 
info@jcm-bg.org.

Авторски права

Коректура

Разпечатки

48 часа.
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