Etične smernice objavljanja v reviji Fizioterapija

Redakcijski postopek: članki so strokovno
recenzirani z zunanjimi anonimnimi recenzijami.
Vsak članek je tudi lektoriran. Po končani recenziji
in lektoriranju avtor prispevek pregleda, da
upošteva pripombe recenzentov in odobri lektorske
popravke. Avtorjem se za oddajo in postopek
objave članka ne zaračunajo stroški, prav tako
avtorji za objavo ne prejmejo honorarja. Recenzije
niso plačljive.

Etične smernice objavljanja v
reviji Fizioterapija
Ethical guidelines for publication
in Fizioterapija journal
Izvirnost in plagiatorstvo
Fizioterapija objavlja le izvirna, še neobjavljena
dela. Podlaga za to so zakoni o avtorskih pravicah,
Kodeks etike fizioterapevtov in druga etična
načela. Članek z enako ali zelo podobno vsebino je
lahko objavljen le enkrat, že objavljen članek je
nesprejemljivo ponuditi v ponovno objavo. Tudi
sočasna predložitev enakega besedila za objavo
več uredništvom je neetična in nesprejemljiva.
Avtor mora v spremnem dopisu podati izjavo, da
»ta članek v trenutni ali zelo podobni tiskani ali
elektronski obliki še ni bil objavljen, da ni bil
sprejet v objavo nikjer drugje in da ni v postopku
odločanja za objavo v drugi publikaciji«. Avtor
mora v spremnem dopisu urednika opozoriti, če je
kateri koli del vsebine predloženega članka že bil
objavljen oziroma je drug članek, ki v celoti ali
delu poroča o rezultatih iste raziskave, v postopku
odločanja za objavo v drugi reviji. To na primer
vključuje članke, ki izhajajo iz istega vzorca
preiskovancev. Vsak tak prispevek mora biti v
predloženem članku omenjen in naveden kot vir.
Za objavo nekaterih vrst člankov, kot so prevodi
različnih za stroko pomembnih besedil, je treba
pridobiti soglasje imetnika avtorskih pravic, torej
avtorja ali založnika objave izvirnika, ki ga je treba
s podatki o izvirniku navesti v članku. Podatki in
njihova interpretacija morajo ostati nespremenjeni,
razen če gre za z imetnikom avtorskih pravic
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Sodelovanje pri prevarah ali plagiatorstvu, to je
prepisovanju ali povzemanju idej in ugotovitev
nekoga drugega ter prikazovanju teh kot svojih, je
neetično in nesprejemljivo. Podatke, navedbe, ideje
in ugotovitve iz del drugih avtorjev je treba
ustrezno navesti (citirati literarne vire). V članku
uporabljena literatura mora biti citirana v skladu z
navodili za avtorje. Navajanje javno nedostopnih
virov, kot so podatki, pridobljeni v zasebnih stikih
(pogovor, korespondenca), ali podatkov, ki niso
javnega značaja, je mogoče uporabiti le ob pisnem
soglasju vira. Če je avtor za članek uporabil
slikovno gradivo, tabele idr. iz drugih člankov,
mora za to pridobiti soglasje imetnika avtorskih
pravic za reprodukcijo.
Avtorstvo prispevka
Avtorji so odgovorni za vse trditve, ki jih navajajo
v članku. Če je članek pisalo več avtorjev, se
morajo vsi strinjati z njegovo oddajo za objavo. Za
soavtorje se navajajo le posamezniki, ki so
pomembno prispevali k zasnovi, načrtovanju,
izvajanju ali interpretaciji raziskave ter pisanju
članka.
V spremnem dopisu je treba navesti, da so vsi
avtorji članek prebrali in se strinjajo z različico, ki
je oddana v objavo. Tako tudi potrdijo, da
verjamejo, da članek predstavlja pošteno delo in da
so izsledki, o katerih poročajo v članku, resnični.
Razkritje nasprotja interesov
Avtorji morajo navesti vsa morebitna nasprotja
interesov, vključno s finančno, (so)lastniško ali
drugo povezanostjo, ki bi lahko vplivala na
pristranskost v članku navedenih rezultatov in
izsledkov. Če avtorji ne prepoznajo nobenega
nasprotja interesov, to nedvoumno navedejo. Vsa
smiselna nasprotja interesov in plačnike oziroma
pokrovitelje raziskovalnega dela oziroma članka je
treba navesti na naslovni strani članka.
Etična zaščita preiskovancev v raziskavi
Pri opravljanju raziskovalnega dela se je treba
ravnati po vseh veljavnih pravilih o biomedicinskih
raziskavah na človeku. Če je bila raziskava
opravljena na ljudeh, je treba v metodah članka
jasno navesti ime etične komisije, ki jo je
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odobrila (navesti šifro, če te ni, pa datum
odobritve). Navede se tudi, da so pred izvedbo
raziskave vsi preiskovanci dali pisno izjavo o
zavestni in svobodni privolitvi za sodelovanje v
raziskavi. Pri raziskavah na živalih je treba
navesti, da je bilo ravnanje z živalmi skladno z
etičnimi standardi za poskuse na živalih in licenco.
Varovanje pravice posameznika do zaupnosti
osebnih podatkov je v redakcijskem postopku
dosledno upoštevano. Za objavo fotografij ali
drugih podatkov (npr. podatkov o poteku
zdravljenja), na podlagi katerih bi se dalo
preiskovanca prepoznati, je treba ob oddaji članka
priložiti kopijo dokazila o pisnem soglasju
preiskovanca ali njegovega skrbnika za objavo
tega gradiva. To soglasje je lahko del izjave o
zavestni in svobodni privolitvi za sodelovanje v
raziskavi ali pridobljeno posebej.
Standardi poročanja
Avtorji so pri pisanju člankov dolžni upoštevati
navodila za avtorje za revijo Fizioterapija in druge
uveljavljene standarde za pripravo različnih vrst
člankov s področja zdravstva, na primer za
raziskovalne članke, sistematične pregledne
članke, poročila o kliničnih primerih itn.
Avtorji izvirnih člankov so dolžni predstaviti
natančen potek raziskave in uporabljeno
metodologijo
ter
objektivno
interpretirati
pomembnost izsledkov. Članek mora vsebovati
zadostno število podrobnosti in referenc, da je
raziskavo mogoče ponoviti. Vse podatke je treba
navajati natančno in objektivno. Zavestno
navajanje neresničnih podatkov ali neutemeljenih
trditev je neetično in nesprejemljivo.
Dolžnosti urednika in uredniškega odbora
Založnik, Združenje fizioterapevtov Slovenije,
brezpogojno podpira prizadevanja uredništva in
recenzentov pri zagotavljanju strokovnosti
objavljenih del. Glavni in odgovorni urednik je
etično odgovoren za objavljena besedila in poleg
strokovnosti bdi tudi nad etičnim ravnanjem
avtorjev in recenzentov. Nerecenzirani deli revije
morajo biti jasno označeni.
Nepristransko odločanje o objavi
Glavni in odgovorni urednik zbira članke,
predlagane za objavo, in odloča o njihovi objavi.
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Odločitev za objavo je nepristranska in vedno
temelji na kakovosti in strokovni vrednosti
prispevka ter skladnosti s področjem in cilji revije
Fizioterapija. Članke ovrednoti po strokovnosti
vsebine in ne glede na starost, spol, raso,
narodnost, veroizpoved, etnično pripadnost,
socialni položaj, spolno usmerjenost, zdravstveno
stanje ali politično prepričanje avtorjev. Pri
odločitvi o objavi je urednik dolžan upoštevati
zakonske zahteve in omejitve.
Uredništvo si prizadeva za preprečevanje prevar,
objavljanja neresnic, kršitev avtorskih pravic in
plagiatorstva. Glavni in odgovorni urednik se o
odločitvi za objavo lahko posvetuje s člani
uredniškega odbora in recenzenti članka.
Zaupnost v redakcijskem postopku
Urednik in uredniški odbor ne smeta nikomur
razkriti podatkov o oddanem članku. Prav tako ne
smeta podatkov ali idej iz pregledanega članka
razkriti ali uporabiti za svojo korist. Zaupano
avtorsko gradivo, ki ni bilo sprejeto v objavo,
morajo po koncu redakcijskega postopka uničiti.
Razkritje nasprotja interesov
Glavni in odgovorni urednik se mora izločiti iz
odločanja o objavi, kadar obstaja neposredno
nasprotje interesov, na primer soavtorstvo
predloženega članka, sorodstvene vezi z avtorji ali
neposredne ali posredne finančne koristi, povezane
z objavo članka. V tem primeru so merodajna le
mnenja recenzentov članka.
Glavni in odgovorni urednik mora zahtevati, da vsi
avtorji razkrijejo nasprotje interesov, in objaviti
popravek, če se ugotovi po objavi. V primeru suma
na pomembne napake v objavljenih člankih mora
izraziti dvom ali skrb glede navedenih ugotovitev
ali celo preklicati članek. Dolžan se je ustrezno
odzvati na pritožbe glede kršitve etičnih načel v
oddanem ali že objavljenem članku. V primeru
pritožbe jo pretehta in o tem obvesti avtorja ali
ustrezne raziskovalne institucije. V primeru kršitve
etičnih načel se lahko objavi popravek, prekliče
članek, izrazi dvom glede navedenih ugotovitev ali
na kršitev drugače opozori. Vsako pritožbo
neetičnega ravnanja je treba preveriti, tudi če se
ugotovi po objavi.
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Dolžnosti recenzentov
Recenzije so nujen mehanizem za zagotavljanje
strokovnosti
in
nadzor
kakovosti
znanstvenoraziskovalnega objavljanja. Pri tem je
zelo
pomembno
usklajevanje
strokovnega
izrazoslovja in strukture znanstvenega poročanja.
Vsaka recenzija pomeni za recenzenta odgovornost
in čast. Strokovno mnenje recenzentov pomaga
uredniku pri odločanju o objavi članka ter tudi
avtorjem pri izboljšavah predloženega članka.
Postopek recenzije je dvojno anonimen, kar
pomeni, da recenzent ni seznanjen z imeni avtorjev
in obratno. Postopek recenzije je enak za vse
predložene članke.
Vsak recenzent, ki meni, da ne more dati strokovne
ocene vsebine članka, za katero ga je prosil glavni
in odgovorni urednik, ali da tega ne bo mogel
opraviti v določenem roku, mora o tem obvestiti
urednika in odstopiti od postopka recenzije.
Zaupnost v postopku recenzije
Vse v recenzijo prejete članke recenzent obravnava
kot zaupne dokumente. Med recenzijskim
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postopkom in do objave je zagotovljena tajnost
vsebine članka. O vsebini članka lahko recenzent
razpravlja le z glavnim in odgovornim urednikom.
Prav tako ne sme podatkov ali idej iz pregledanega
članka razkriti ali uporabiti za svojo korist.
Zaupano avtorsko gradivo, ki ni bilo sprejeto v
objavo, mora po koncu redakcijskega postopka
uničiti.
Standardi objektivnosti
Recenzija mora biti objektivna, osebna kritika
avtorja je nedopustna. Kritična ocena mora biti
jasna in argumentirana.
Potrditev referenc in izvirnosti
Recenzent mora z ustreznimi navedbami opozoriti
na vsebino, povzeto iz literature, ki ni citirana.
Prav tako je recenzent dolžan urednika opozoriti na
kakršno koli podobnost z že objavljenim.
Razkritje nasprotja interesov
V primeru kakršnega koli nasprotja interesov, ki bi
lahko vplivalo na njegovo objektivno presojo
zaupanega avtorskega gradiva, mora recenzent
odstopiti od recenzije in o tem obvestiti urednika.
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