
Žurnalo „Internistas“ ir jo priedų publikacijų pateikimo tvarka 

 

 

Straipsniai žurnale „Internistas“ ir jo prieduose („Alergija. Astma. Imunologija“, „Geriatrijos 

aktualijos“, „Ginekologijos aktualijos“, „Infekcinės ligos“, „Urologija“, „Onkologija“, 

„Neurologijos aktualijos“ ir kt.) redakcijai pateikiami elektronine teksto rinkmena 12 punktų 

„Times New Roman“ šriftu, 1,5 eilutės intervalu. Publikacijos turi būti parengtos sklandžia, 

taisyklinga bendrine lietuvių kalba. Tekstai turi būti parengti pagal toliau pateikiamus publikacijų 

struktūros reikalavimus. Straipsnių, parengtų nesilaikant šių reikalavimų, redakcija nesvarsto. 

 

   

Publikacijų struktūra 

 

Teikiami mokslo straipsniai turi atitikti tokius reikalavimus: 

1. Publikacijoje turi būti suformuluotas mokslinių tyrimų tikslas bei metodologija, aptarta 

nagrinėjamos problemos tyrimų būklė, pateikti ir pagrįsti tyrimų rezultatai, padarytos 

išvados, nurodyta naudota literatūra.  

2. Pradžioje nurodoma publikacijos antraštė. Kitoje eilutėje nurodomi autoriaus mokslinis (-

iai) laipsnis (-iai), vardas ir pavardė, įstaiga, kuriai atstovaujama.  

3. Publikacija turi turėti aiškią struktūrą, t. y. įvadą, dėstomąsias dalis ir apibendrinimą.  

4. Literatūros šaltiniai surašomi pagal citavimo eiliškumą tekste. Tekste naudojamas literatūros 

šaltinis rašomas to paties dydžio raidėmis, laužtiniuose skliaustuose, nurodant eilės numerį. 

Jei nurodomi keli šaltiniai, jie atskiriami kableliu [1, 2, 15], tarp kablelių daromas tarpas; 

jeigu vienas paskui kitą – brūkšniu [1–4]: „Dėl degeneracinių procesų vyresnio amžiaus 

pacientams stebimas raiščių ir meniskų plyšimas [3]“. 

5. Terminai, pavadinimai ne lietuvių kalba pateikiami pasviruoju šriftu: „Esu knygos Kaip 

gyventi susirgus vėžiu. Faktai (angl. Lifestyle after Cancer – the Facts) autorius“. 

6. Paveikslai, lentelės, diagramos, schemos pateikiamos lietuvių kalba tekste arba atskiruose 

lapuose. Naudojant originalius paveikslus, diagramas, schemas, greta pateikiamas jų 

vertimas. Lentelės eilės numeris ir pavadinimas rašomi prieš lentelę: 

„1 lentelė. Nepageidaujamų vaisto reiškinių aptarimas“. Paaiškinimai ir trumpiniai 

pateikiami lentelės apačioje pasviruoju šriftu.  

7. Dešimtainės trupmenos rašomos ne su tašku, o su kableliu (10,2; p=0,001 ir pan.), nurodant 

procentus, vartojamas trumpinys (proc.).  

 

 

Literatūros sąrašas  

 

Literatūros sąrašas pateikiamas po pagrindinio teksto. Literatūros šaltiniai surašomi pagal citavimo 

eiliškumą tekste. Šaltiniai kirilica arba kitais nelotyniškais šriftais pateikiami sąrašo pabaigoje. 

Literatūros sąrašas sudaromas remiantis Vankuverio sistema ir bendraisiais reikalavimais medicinos 

žurnalų rankraščiams.  

Nurodant šaltinius, pirmiausia rašoma autoriaus pavardė, po to jo vardo (-ų) pirmoji raidė; jei 

autorių yra keli, po kiekvieno autoriaus rašomas kablelis. Jei autorių yra daugiau nei trys, nurodomi 

pirmieji trys, dedamas kablelis ir atitinkamai rašoma – ir kt. arba et al.  

Literatūros šaltiniai sąraše pateikiami ta kalba, kuria buvo išspausdinti. 

Šaltiniai nurodomi pagal šiuos pavyzdžius: 

Nurodant knygą: 

 Autoriaus pavardė, Vardo inicialai. Knygos pavadinimas. Leidimo numeris (jei ne 

pirmasis). Leidimo vieta: Leidėjas, leidimo metai, puslapiai, pvz.: Bazaras L., 



Bykovienė L., Braziulis K. Atraminio-judamojo aparato ligos: ortopedija 

traumatologija, plastinė rekonstrukcinė chirurgija, reabilitacija. Kaunas: „Vitae 

Litera“, 2017, p. 34. 

Nurodant straipsnį ar kitą smulkesnį tekstą iš knygos: 

 Autoriaus pavardė, Vardo inicialai. Straipsnio ar kito smulkesnio teksto pavadinimas. 

In: Knygos autoriaus ar sudarytojo (pastaruoju atveju prieš sudarytojo pavardę 

pridedama santrumpa Sud.) vardo inicialai, pavardė. Knygos pavadinimas. Leidimo 

vieta: leidėjas, metai, puslapiai, pvz.: Kasperavičiūtė D. Gastritas. In: Žurnalo 

„Internistas“ praktinis vadovas. Leidinys skirtas medicinos specialistas. Vilnius: 

UAB „Baltijos idėjų grupė ir partneriai“, 2016, p. 95–96.        

Nurodant straipsnį iš periodinio leidinio: 

 Autoriaus pavardė, Vardo inicialai. Straipsnio ar kito teksto pavadinimas. Periodinio 

leidinio pavadinimas. Leidimo metai, numeris, puslapiai, pvz.: Lunenfeld B, 

Mskhalaya G, Zitzmann M, et al. Recommendations on the diagnosis, treatment and 

monitoring of hypogonadism in men. Aging Male. 2015;18:5-15.   

 Nurodant straipsnį iš elektroninio leidinio, duomenų bazės: 

 Autoriaus pavardė, Vardo inicialai. Straipsnio ar kito smulkesnio teksto pavadinimas. 

Prieiga internetu [žiūr. data]: interneto puslapio adresas, pvz.: Prieiga internetu 

[2017 03 12]: http://medpraktika.lt/laimo-ligos-paplitimas-klinikiniai-pozymiai-

diagnostika-ir-gydymo-gaires/.    

 

 

 

 


