NAVODILA RECENZENTOM MEDICINSKIH RAZGLEDOV
Spoštovani!
V uredništvu Medicinskih razgledov vsak prispevek, ki ga sprejmemo v uredniški postopek, pošljemo v strokovno oceno recenzentu. S tem načinom dela želimo zagotoviti kakovost prispevkov v
naši reviji in se glede tega zanašamo na vašo presojo. Prosimo vas za objektivno, kritično in odkrito oceno. Prispevka se ne bojte oceniti kot neprimernega za objavo v Medicinskih razgledih, če se
vam zdi strokovno prešibek.
Prosimo vas, da prispevek, ki smo vam ga poslali, ocenite z eno od naslednjih ocen:
• Ocena A – prispevek je primeren za objavo v reviji brez popravkov (razen lektorskih in uredniških).
• Ocena B – prispevek je primeren za objavo po minimalnih popravkih (posamezne napake,
napačno napisani izrazi, vrednosti ali enote, nejasno izražanje).
• Ocena C – prispevek je primeren za objavo po temeljitih popravkih. Več delov prispevka je
potrebno temeljiteje popraviti, dopolniti ali kako drugače spremeniti.
• Ocena D – prispevek ni primeren za objavo v reviji.
Prosimo, da ocenite vsebino prispevka – ali je jasen, pregleden in razumljiv za študente in zdravnike vseh specialnosti? Ali obravnava zanimivo temo? Ali vključuje aktualno znanje, informacije in
najnovejša odkritja? Ali avtorji uporabljajo primerno izrazoslovje? Ocenite, ali je prispevek primerno strukturiran. Prosimo tudi, da pregledate literaturo, ki jo avtorji navajajo. Če sumite, da gre v
prispevku za plagiatorstvo, nas na to opozorite.
Z lektorskimi popravki se vam ni treba ukvarjati, čeprav je seveda dobrodošlo, da avtorje
opozorite na morebitne jezikovne nepravilnosti, ki se vam zdijo pomembne. Prav tako ni treba
popravljati tehničnih napak, ker je to delo urednikov Medicinskih razgledov.
Prosimo pa vas, da poleg ocene napišete še nekoliko podrobnejšo utemeljitev le-te, tako da
bo za avtorje prispevka vodilo in nasvet, kako lahko prispevek izboljšajo, hkrati pa jih opozori na
pomanjkljivosti in napake. Glavni namen recenzije je namreč, poleg objektivne ocene, predvsem
svetovanje in usmerjanje avtorjev k izboljšanju prispevka.
Avtorji prispevkov, ki jih pošiljamo v oceno, so anonimni, prav tako pa tudi avtorji ne izvejo,
kdo je njihov prispevek ocenil. Če menite, da je prispevek dober, vendar bi ga bilo potrebno precej
spremeniti, in mislite, da bi bilo koristno neposredno sodelovanje oziroma pogovor z avtorji, lahko
odgovorni urednik na podlagi vašega mnenja uredi komunikacijo z njimi.
Če prispevka ne morete oceniti v predpisanem roku dveh tednov, vas prosimo, da ga nemudoma vrnete v uredništvo in predlagate morebitnega nadomestnega ocenjevalca. Uredništvu
sporočite tudi vsako navzkrižje interesov (finančnih, osebnih, akademskih itd.), ki bi lahko vplivalo
na objektivnost vaše recenzije.
Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujemo!
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Izpolni urednik
Naslov prispevka

Vrsta prispevka:
raziskovalni članek
pregledni članek
klinični primer

Izpolni recenzent
Prispevek ocenjujem z oceno:

A

B

C

D

Utemeljitev:
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