Navodila za avtorje

Navodila za povzetek na 18. Kongresu fizioterapevtov Slovenije:
Fizioterapija v koraku s časom
V organizaciji ZFS, Laško 27. in 28. september, 2019.
Zbornik povzetkov bo izdan kot suplement revije Fizioterapija. Avtorji oddajo prispevke shranjene v MS
Word po elektronski pošti na naslov: kongres2019@physio.si
Podaljšani rok za oddajo: 10. april 2019
Tipkopis naj vsebuje slovenski in angleški naslov članka, ki jedrnato zajame bistvo vsebine, ime in
priimek avtorja/-jev s strokovnimi in akademskimi naslovi, naslov ustanove ali ustanov, v katerih je bilo
delo opravljeno, ime in e-pošto avtorja, ki je odgovoren za dopisovanje v zvezi s povzetkom.
POVZETEK naj bo napisan v slovenskem in v angleškem jeziku (SUMMARY). Dolžina vsakega
posebej je lahko največ 500 besed s seznamom ključne literature vred (uvod, metode). Uporabite črke
velikosti 11 Times New Roman. V besedilu uporabljajte le enote SI in tiste, ki jih dovoljuje Zakon o
merskih enotah in merilih.
Struktura naj vsebuje naslednje razdelke: Uvod (Background): navesti je treba glavni problem in namen
raziskave. Metode (Methods): opisati je treba glavne značilnosti izvedbe raziskave – vzorec in način
izbora preiskovancev, ocenjevalne in terapevtske postopke ter trajanje terapevtskega ukrepa. Če je bila
raziskava opravljena na ljudeh, je treba navesti ime etične komisije, ki jo je odobrila ter navesti šifro, če
šifre ni, pa datum odobritve. Rezultati (Results): povzeti je treba izsledke raziskave. Zaključki
(Conclusions): navesti je treba zaključke, ki izhajajo iz podatkov, dobljenih v raziskavi, in njihovo
klinično uporabnost. Enakovredno morajo biti navedene tako pozitivne kot negativne ugotovitve.
Po zaključkih naj bo navedenih pet ključnih besed, ki natančno opredeljujejo vsebino prispevka in, če je
mogoče, ne nastopajo v naslovu.
Sledi Literatura: Ključno literaturo, ki naj obsega od 3-5 enot, se v besedilo navede s številko v
oklepaju. Seznam naj bo urejen po navodilih za pisanje člankov v reviji Fizioterapija:
https://www.physio.si/navodila-za-pisanje-clankov/
Če je delo nastalo v okviru raziskovalnega projekta se to navede na koncu.
Na naslednji strani naj bo napisan angleški prevod povzetka (SUMMARY) in ključne besede (Key
words).
Znanstveni in uredniški odbor: Puh U., Hlebš S., Šćepanović D., Kovačič T., Zadnikar M., Ipavec M.
Urednik zbornika: Kovačič T.
Z morebitnimi vprašanji glede priprave povzetka se obrnite na kongres2019@physio.si
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