„Visuomenės sveikata”

INFORMACIJA straipsnių autoriams
„Visuomenės sveikata“ yra periodinis mokslinis žurnalas,
leidžiamas keturis kartus į metus nuo 1996 m. Žurnalo steigėjas ir leidėjas – Higienos institutas.
1997-11-10 Lietuvos mokslo tarybos nutarimu žurnalas
įtrauktas į Lietuvos mokslo tarybos patvirtintą recenzuojamų
mokslo žurnalų sąrašą.
Nuo 2005 m. žurnalas indeksuojamas tarptautinėje Index
Copernicus duomenų bazėje (http://www.indexcopernicus.com/). Ši bazė Lietuvos mokslo tarybos 2006-04-24
nutarimu Nr. VI-30 „Dėl tarptautinių duomenų bazių sąrašo papildymo“ įtraukta į tarptautinių duomenų bazių,
kuriose referuojami leidinių moksliniai straipsniai pripažįstami tinkamais vertinant mokslo darbuotojų ir dėstytojų
kvalifikaciją, sąrašą.
Žurnalas skirtas mokslininkams, studentams, sveikatos
apsaugos organizatoriams ir administratoriams, visuomenės
sveikatos specialistams, edukologams, gydytojams ir kitiems
skaitytojams, besidomintiems visų šalies gyventojų ar atskirų
jos grupių sveikatos ir ją veikiančių veiksnių problemomis.
Žurnale lietuvių ir anglų kalbomis spausdinami recenzuojami originalūs biomedicinos mokslų srities visuomenės
sveikatos krypties ir artimų jai krypčių straipsniai. Taip pat
spausdinami nerecenzuojami trumpi pranešimai (tezės), atvejų aprašymai, mokslinės diskusijos. Ne mokslinėse žurnalo
rubrikose („Aktualijos“, „Visuomenės sveikatos praktikai“,
„Metodinė medžiaga“) pristatoma informacija apie svarbiausius politinius įvykius visuomenės sveikatos srityje, geros
praktikos pavyzdžius, išleistas metodines ir praktines rekomendacijas.
Už straipsnių spausdinimą iš kiekvieno autoriaus imamas
50 Lt mokestis.

Reikalavimai rankraščiui

Redakcijai pristatomi 2 straipsnio egzemplioriai, vienas jų – pasirašytas visų autorių, arba turi būti atskiras
raštiškas visų autorių leidimas jį spausdinti. Pasirašydami
autoriai garantuoja, kad straipsnis yra originalus, nepažeidžia kitų asmenų autorinių teisių ir nėra anksčiau skelbtas
spaudoje, o autoriai perduoda visas straipsnio autorines
teises leidėjui, jeigu straipsnis bus spausdinamas. Straipsnio elektroninė versija pateikiama kompaktiniame diske
arba atsiunčiama elektroniniu paštu.
Tituliniame lape turi būti nurodyti visi straipsnio autoriai. Atskirai lietuvių ir anglų kalbomis nurodomas atsakingas autorius (kontaktinis asmuo), jo įstaiga, įstaigos
adresas, miestas, pašto kodas, el. paštas ir telefonas.
Straipsnio tekstas turi būti išspausdintas vienoje A4
formato popieriaus lapo pusėje 12 raidžių dydžiu, plačiomis paraštėmis (3 cm), tarp eilučių paliekami dvigubi tarpai. Bendroji (su visais priedais) straipsnio apimtis – ne
daugiau kaip 30 puslapių. Puslapiai turi būti numeruoti.

Straipsnio struktūra:

• straipsnio pavadinimas (iki 150 ženklų, įskaitant tarpus
ir skyrybos ženklus),
• autorių vardai ir pavardės,
• įstaigų, kuriose atliktas darbas, pavadinimai.

Straipsnio teksto skyriai:

• struktūruota santrauka lietuvių kalba (straipsnio
pavadinimas, autoriai, jų įstaigos, tikslas, tyrimo
medžiaga ir metodai, tyrimo rezultatai, išvados, raktažodžiai, iš viso 300 žodžių),
• 1–6 raktažodžiai (paminėti santraukoje),
• įvadas, kuris baigiasi darbo tikslo suformulavimu,
• tyrimo medžiaga ir metodai,
• rezultatai,
• rezultatų aptarimas,
• išvados arba apibendrinimas,
• literatūra,
• struktūruota santrauka anglų kalba (straipsnio pavadinimas, autoriai, jų įstaigos, tikslas, tyrimo medžiaga ir metodai, rezultatai, išvados, raktažodžiai,
iš viso iki 300 žodžių).

Informuojame

Lentelės, brėžiniai, schemos ir pan., pateikiamos
tekste, turi turėti atskirą numeraciją. Iliustracijos ir
paveikslai turi būti nespalvoti, kompaktiški, ryškūs,
tekstas jose aiškiai įskaitomas; grafikus ir paveikslus
pageidautina pateikti Excel formatu.
Pirmą kartą tekste minimi sutrumpinimai turi būti
paaiškinti.
Skaičių trupmeninė dalis skiriama kableliu (pavyzdžiui, 2,15, ne 2.15).
Literatūros šaltiniai sąraše pateikiami ta kalba,
kuria buvo išspausdinti, straipsnyje jie nurodomi laužtiniuose skliaustuose, pradedant citavimą nuo [1]. Literatūros sąrašas sudaromas remiantis Vankuverio sistema
ir vieningais reikalavimais biomedicinos mokslo žurnalų rankraščiams („Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals“ JAMA.
1997;277:927-34).
Straipsniai, parengti neatsižvelgus į minėtus reikalavimus, nepriimami.
Rankraščiai siunčiami adresu: Higienos institutas,
Didžioji g. 22, LT-01128 Vilnius.
Rankraščiai negrąžinami.
Informacija teikiama:
tel. (8 ~ 5) 262 54 79, faks. (8 ~ 5) 262 46 63,
el. paštas visuomenes.sveikata@hi.lt
Žurnalo svetainė internete www.hi.lt
Žurnalą „Visuomenės sveikata“ įsigyti arba užsiprenumeruoti galima žurnalo redakcijoje. Vieno numerio
kaina – 20 Lt. Metinės prenumeratos kaina – 80 Lt. Kaina su pristatymu – 100 Lt. Apmokėti už prenumeratą
galima internetu arba siunčiant čekį į redakciją (smulkesnė informacija apie prenumeratą interneto svetainėje
www.hi.lt).
.
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Information to authors
The journal “Public Health” was established by the
Institute of Hygiene, Lithuania in 1996. It is a unique
scientific journal in the country, specialized purely in
the public health. It is intended for researchers, public
health managers and administrators, experts working
in the field of epidemiology, biostatistics, occupational
health, health promotion, environmental health as well
as other readers interested in health status of population
and factors effecting. The journal is published quarterly.
Electronic version of each issue is placed on the website
http://www.hi.lt/
Each issue includes pier-reviewed section with
original papers, including topic related reviews, and
non- pier-reviewed sections: editorial and information
for public health practice, presenting important health
policy news, good practice examples, guidelines and recommendations.
Since 1996 the journal is on the official list of scientific journals recognized by the Academy of Science of
Lithuania and it is in Index Copernicus database since
2005 (http://journals.indexcopernicus.com).
A fee of 50 Lt (14,5 Eur) is taken from each author
of the accepted article since 2002.

Manuscript preparation

The text must be typed with doubled line spacing
and wide margins on the one side numbered sheets. The
size of the original papers must be restricted to 22 pages
(including all the supplements), review articles - up to
24 pages, guideliness and recommendations - 4 pages,
other - no more than 2 pages,
Manuscript and one copy should be sent to the editorial office (address is given below). Electronic copy of
manuscript on CD shoud be attached or sent by e-mail.
The original article must be signed by all the authors
or the separate permission signed by all authors must
be attached. Authors’ signatures should guarantee that
their article is original, does not interfere with copyright
regulations and is not previously published, handed or
planed for handing to other journals, except in form of
thesis or presentation.
Postal and e-mail addresses, telephone and fax numbers of the corresponding author must be enclosed.

Structure of the article

Title (up to 150 marks, including interval and punctuation);
Authors;
Institution(s) to which the work should be attributed.

The text must be divided into the following sections:
• Summary in the same language as the article should
not exceed 300 words),
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•
•
•
•
•
•
•
•

Keywords (mentioned in the summary),
Introduction, where the purpose of the work is stated,
Objectives and methods of the study,
Results,
Discussion,
Conclusions
References,
Summary in the other language up to 300 words
(Lithuanian, if the article is in English) including
the title, authors, institutions, objective, methods,
short presentation of the findings, main conclusions, keywords.

Additional information

• tables, figures, diagrams, etc, presented in the text
must have a separate enumeration. Illustrations
must be of good quality, text of the illustrations
should be clear;
• abbreviations mentioned in the text for the first
time must be explained;
• the fractional part of the number in Lithuanian is
separated by a comma (i. e. 2,16 instead of 2.16);
• references to other works should be consecutively numbered in the text using square brackets and
listed in the original language by number in the reference list. List of references should be based on
Vancouver system and on “Uniform requirements
for manuscripts submitted to biomedical journals”
(JAMA 1997; 277:927-34).
Papers not meeting these requirements are not accepted.
All the manuscripts (accepted or rejected) are not
returned.
The manuscripts should be sent to the following address: Institute of Hygiene, Didzioji str. 22, LT-11028
Vilnius, Lithuania; e-mail: visuomenes.sveikata@hi.lt.
For more information:
Phone + 370 5 262 45 83; Fax + 370 5 262 46 63.
Subscription rate for subscribers in Europe (postage
included): 1 year - 60 Eur.
Payments shoud me made by transfer to bank account:
AB SWEDBANK
SWIFT code HABALT22
for Institute of Hygiene,
Didzioji str. 22, LT-01128 Vilnius, Lithuania
Account number: LT427300010002458929
IBAN LT427300010002458929

