Etica de publicare şi declaraţia de malpraxis
Responsabilităţile editorului
Editorul revistelor medicale este responsabil în luarea deciziei referitoare la articolele ce urmează a fi publicate.
Editorul se va ghida după practicitile editoriale şi procedurile legale. Editorul va consulta persoanele ce se ocupă de
review în luarea deciziei de publicare.
Trimiţând un manuscris către această publicaţie, fiecare autor confirmă explicit că manuscrisul îndeplineşte
standardele etice cele mai înalte.

Fair play

Editorul poate evalua manuscrisul în ceea ce priveşte conţinutul intelectual, fără a face discriminări legate de etnie,
sex, orientare sexuală, religie, cetăţenie sau opţiune politică a autorilor.

Confidenţialitatea

Nici editorul și nici personalul editorial nu trebuie să dezvăluie nici o informație despre un manuscris înaintat către
alte persoane în afara autorului de corespondenţă, persoanelor ce se ocupă de peer review, consilierilor editoriali și
editurii, după caz.

Divulgarea şi conflictele de interese

Materialele nepublicate prezentate sub forma unui manuscris depus nu pot fi utilizate în cercetarea proprie a
editorului fără acordul expres scris al autorului.

RESPONSABILITAŢILE REVIEWER-ILOR
Contribuţia la deciziile editoriale

Procesul de peer review vine în ajutorul editorului în luarea deciziilor editoriale şi intervine în comunicarea dintre
editor şi autor, asistând, de asemenea, şi autorul in procesul de îmbunătăţire a lucrării.

Promptitudinea

Dacă un peer reviewer consideră că nu este calificat în desfăşurarea activităţii pentru un anumit manuscris sau
consideră că procesul de peer review pe care îl efectuează nu este adecvat, trebuie să anunţe editorul pentru ca
acest peer revier să se retragă din procesul de verificare a articolelor.

Confidenţialitatea

Orice manuscris primit pentru peer review este considerat document confidențial. Conţinutul acestuia nu va fi arătat
sau discutat cu alţii, exceptând persoanele autorizate de către editor.

Standardele de obiectivitate

Persoanele implicate în procesul de peer review tratează manuscrisul în mod obiectiv. Critica personală a autorului
nu este permisă. Persoanele ce se ocupă de peer review trebuie să îşi exprime opiniile în mod clar şi argumentat.

Confirmarea surselor

Persoanele ce efectuează peer review trebuie să identifice operele relevante deja publicate ce nu au fost citate de
către autori. Orice afirmaţie cum că o observaţie, derivare sau argument a fost deja publicat trebuie să fie însoţită de
o citare relevantă. Persoana ce se ocupă de peer review trebuie să atragă atenţia editorului cu privire la similaritatea
substanţială sau suprapunerea manuscrisului analizat cu o altă lucrare deja publicată, pe care o cunoaşte.

Aceste informații sunt valabile pentru toate revistele MedicHub.

Divulgarea de informaţii şi conflictele de interese

Informaţiile şi ideile obţinute prin peer review sunt considerate confidenţiale şi nu vor fi utilizate pentru interesul
personal de către niciuna dintre părţile ce au citit manuscrisul predat. Persoanele implicate în peer review nu trebuie
să ia în considerare manuscrisele ce prezintă conflicte de interese din relaţii competitive, de colaborare sau orice
altfel de conexiuni cu autorii, companii sau instituţii.

Standardele de raportare

Autorii unor cercetări originale trebuie să prezinte obiectiv aportul adus lucrării, precum şi argumentaţia potrivită
referitoare la semnificaţia studiului. Datele teoretice ce stau la baza studiului trebuie prezentate concis în lucrare.
Lucrarea trebuie să conţină suficiente repere bibliografice şi detalii pentru ca alte persoane să poată să reproducă
operaţiunile descrise. Declaraţiile frauduloase sau cu bună ştiinţă inexacte constituie un comportament lipsit de etică
şi, ca atare, duc la respingerea manuscrisului, fiind neacceptate.

Accesul la date şi păstrarea acestora

Autorii trebuie să ofere date în stare brută referitoare la lucrarea depusă, inclusă în procesul de peer review, şi trebuie
să poată furniza acces public către aceste date inclusiv pentru o perioadă de timp mai lungă, în urma publicării
articolului.

Originalitatea şi plagiatul

Autorii trebuie să depună doar lucrări originale şi, dacă au folosit citate sau studii deja publicate, acestea trebuie să se
regăsească în mod corespunzător în bibliografie. Legile în domeniul drepturilor de autor vor fi respectate.

Publicarea multiplă, redundantă sau concurentă

Un autor nu ar trebuie să trimită spre publicare un manuscris mai multor publicaţii şi să accepte publicarea multiplă.
Acest fapt constituie un comportament lipsit de etică şi nu este acceptat.

Recunoaşterea surselor

Recunoaşterea contribuţiei părţilor terţe este obligatorie. Autorii trebuie să citeze publicaţiile ce au influenţat deciziv
natura lucrării pe care au scris-o.

Autoritatea asupra lucrării

Autoritatea asupra lucrării trebuie limitată la cei ce au avut o contribuţie semnificativă la conceperea, designului,
execuţia şi interpretarea studiului. Toţi cei ce au avut contribuţii semnificative trebuie listaţi drept “co-autori”. În cazul
în care alte persoane au avut contribuţii apreciate ca substanţiale asupra proiectului de cercetare, aceştia trebuie
recunoscuţi şi listaţi drept “contribuitori”.
Autorul de corespondenţă trebuie să se asigure că toţi co-autorii şi nici un co-autor inadecvat nu este menţionat
în lucrarea scrisă şi ca toţi co-autorii au văzut şi au aprobat variant finală a lucrării şi au fost de acord cu înaintarea
acesteia către publicare.

Divulgarea informaţiilor şi conflictele de interese

Toţi autorii trebuie să dezvăluie în manuscris suportul posibilele conflicte de interes, eventual financiare, ce ar putea
apărea, influenţate de interpretarea manuscrisului. Toate sursele de sprijin financiar pentru executarea unui proiect
de cercetare ar trebui menţionate.

Erori fundamentale în lucrările publicate

Când un autor descoperă o eroare semnificativă sau o inacurateţe în lucrarea ce i-a fost publicată, are obligaţia de
a notifica editorul şi de a colabora cu acesta pentru a retrage lucrarea sau pentru a o corecta în cel mai scurt timp
posibil.

Aceste informații sunt valabile pentru toate revistele MedicHub.
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