Zasady cytowania wg AMA – wersja dla tekstów po polsku
Opracowano na podstawie: AMA Manual of Style: A Guide for Authors and Editors.
10th ed. Nowy Jork, USA: Oxford University Press; 2007.

☛ Powołania na pozycje w piśmiennictwie powinny być zapisane cyfrą arabską w indeksie górnym. W powołaniach numer przypisu ma się znaleźć za kropką i przecinkiem, a przed średnikiem i dwukropkiem.
Jego znaczenie dla zdrowia jest często niedoceniane,9 choć u osób w podeszłym wieku ma
istotny wpływ na proces starzenia.4,7–9
Najczęściej występującymi objawami były:12
gorączka,
wymioty
Oceniając stan odżywienia za pomocą BMI, wykazano nadwagę i otyłość u 75,4% badanej
grupy seniorów;34 po uwzględnieniu zalecanej interpretacji BMI.

☛ Powołanie powinno znaleźć się w takim miejscu, żeby było wiadomo, czego dotyczy; na końcu zdania lub przy nazwisku cytowanego autora. Jeśli jest przy cyfrze
w indeksie górnym (np. metry kwadratowe), to przeredagowujemy zdanie.
Według Kowalskiej et al.,2 a także Nowaka,9
wymiar wynosił 24 m2.2
wymiar2 wynosił 24 m2.

☛ Przy wymienianiu autorów cytowanej pracy w treści książki używamy
wyłącznie nazwisk. Jeśli autor cytuje pracę mającą 2 autorów, powinien napisać:
Kowalski i Nowak, jeśli więcej: Kowalski et al.
☛ W piśmiennictwie wymieniamy do 6 autorów; jeśli jest ich więcej, po szóstym
piszemy et al; jeśli wśród autorów wymieniona jest grupa badawcza, piszemy ją po
średniku. Nie używamy kropek po inicjałach.
Raczkowska A, Król A, Misiak M, red; UMW Study Group. Tytuł publikacji…
Raczkowska A, Król A, Misiak M, et al; UMW Study Group. Tytuł publikacji…

☛ Przy wszystkich cytowanych pracach, które są dostępne online, powinien znaleźć
się numer doi, a gdy artykuł go nie ma – adres URL z datą dostępu. Linki z Crossrefu
zamieniamy na sam numer doi (bez spacji po dwukropku i bez kropki na końcu).
Raczkowska A, Król A, Misiak M. Problemy pielęgniarstwa paliatywnego. Piel Zdr Publ.
2019;4(1):12–18. doi:10.17219/pzp/000000
Raczkowska A, Król A, Misiak M. Problemy pielęgniarstwa paliatywnego. Piel Zdr Publ.
2019;4(1):12–18. https://doi.org/10.17219/pzp/000000
Knol-Michałowska K. Internet jako źródło informacji o zdrowiu – wady i zalety dla relacji
lekarz-pacjent. Perspektywa pacjentów. Hygeia Public Health. 2014;49(3):389–397. http://
www.h-ph.pl/pdf/hyg-2014/hyg-2014-3-389.pdf.
Dostęp 14.09.2017.

☛ Podajemy pełne nazwy organizacji. Jeśli ta sama organizacja jest autorem i wydawcą – powtarzamy tę informację w pozycji.
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych. Wstępna ocena zasobów kadrowych pielęgniarek
i położnych z Polsce do roku 2020. Warszawa, Polska: Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych; 2010. http://ww.izbapiel.org.pl/attachments/article/1782/Wstepna.ocena.zasobow.
kadrowych.pdf. Dostęp 19.10.2018.

☛ Interpunkcja: stosujemy trochę inne wyróżnienia niż w tekście głównym – skróty czasopism piszemy kursywą, tytuły książek również kursywą, całą resztę pismem
prostym. W skrótach zasadniczo nie stosujemy kropek (poza tytułami, które trzeba
przytoczyć dokładnie tak, jak brzmią w cytowanej pracy), chyba że kropka zbiega się
z kropką oddzielającą część przypisu. Piszemy bez spacji cyfrowe elementy przypisów, np. 2019;4(13):229–236, a nie: 2019; 4 (13): 229–236.
☛ Podajemy pełne numery stron, czyli 1177–1186, a nie 1177–86.
Przykłady
Artykuł w czasopiśmie
☛ Skracamy wszystkie tytuły czasopism zagranicznych, które mają skróty w PubMed. W przypadku czasopism polskich sięgamy do strony czasopisma. Jeśli skraca
swoją nazwę, stosujemy skrót.
Krajewski-Siuda K, Romaniuk P, Pomierna I. Pacjent w Internecie – szansa czy zagrożenie? Charakterystyka narzędzi oceny wiarygodności witryn o treści medycznej. Ann Acad
Med Siles. 2010;64(2):83–75. http://psjd.icm.edu.pl/psjd/element/bwmeta1.element.psjd-9925f06d-c230-4691-ac1a-c620c
ceb2896. Dostęp 2.01.2019.

Guillén U, Cummings JJ, Bell EF, et al. International survey of transfusion practices for
extremely premature infants. Semin Perinatol. 2012;36(4):244–247.
doi:10.1053/j.semperi.2012.04.004

☛ Dla suplementów używamy skrótu supl.
Kosińska M, Pilarz Z. Satysfakcja pielęgniarek z pracy zawodowej i jej uwarunkowania. Ann
UMCS. 2005;60(supl 16)236:46–53.

☛ Jeśli artykuł opublikowano w języku innym niż polski lub angielski, jest bardzo
prawdopodobne, że tytuł w bazie będzie po angielsku – wtedy tuż po przetłumaczonym tytule dajemy dopisek w nawiasie kwadratowym określający, w jakim języku
dany artykuł został opublikowany. Można też przytoczyć tytuł w oryginale.
Miyazaki K, Murakami A, Imamura S, et al. A case of fundus albipunctatus with a retinal
dehydrogenase 5 gene mutation in a child [po japońsku]. Nippon Ganka Gakkai Zasshi.
2001;105(8):530–534.

Richartz E, Schott KJ, Wormstall H. Psychopharmakotherapie bei Demenzerkrankungen.
Dtsch Med Wochenschr. 2004;129(25/26):1434–1440.

Artykuł ahead of print

Bellver J, Rodríguez-Tabernero L, Robles A, et al; Group of interest in Reproductive
Endocrinology (GIER) of the Spanish Fertility Society (SEF). Polycystic ovary syndrome
throughout a woman’s life [opublikowano online jako ahead of print 27.10.2017]. J Assist
Reprod Genet. 2017;2017:1–15. doi:10.1007/s10815-017-1047-7

Cała książka
☛ Przy cytowaniu książek podajemy miasto i kraj wydania, nawet w przypadku
Polski (dla Stanów Zjednoczonych piszemy „USA”, bez skrótu stanu; tak samo przy
Kanadzie i skrótach prowincji). Podajemy nazwę miasta w języku artykułu, do którego opracowujemy piśmiennictwo. Podajemy pełną oficjalną nazwę wydawnictwa.
Podajemy zazwyczaj albo autorów, albo redaktorów ze skrótem „red”. Można jednak także podać nazwisko i autora, i redaktora, a także np. tłumacza (ze skrótem
„tłum”). Oddzielamy wtedy „sekcje” nazwisk kropkami.
Karkowska D, Włodarczyk WC. Prawo medyczne dla pielęgniarek. Warszawa, Polska: Wolters Kluwer; 2013.
Karkowska D, Włodarczyk WC, red. Prawo medyczne dla pielęgniarek. Warszawa, Polska:
Wolters Kluwer; 2013.
Karkowska D, Włodarczyk WC. A. Nowak, red. A Kowalski, tłum. Prawo medyczne dla
pielęgniarek. Warszawa, Polska: Wolters Kluwer; 2013.

☛ W angielskich tytułach książek (ale nie tytułach rozdziałów i tytułach artykułów) piszemy każdy wyraz oprócz dwuliterowych przyimków i przysłówków wielką
literą. Dotyczy to także angielskich raportów, rozpraw.
Vonnegut K. Cat’s Cradle. Nowy Jork, USA: Dial Press; 2010.

☛ Jeśli opracowanie jest dostępne online, podajemy link z datą dostępu na końcu,
tak jak w przypadku czasopism.
☛ Można uzupełnić opis o dodatkowe informacje, takie jak numer tomu, numer
wydania (powyżej drugiego), część itp. Wszystkie liczby piszemy cyframi arabskimi.
Informacje te umieszczamy między tytułem a miastem, oddzielone kropkami:
...pielęgniarek. T 1. 2 wyd. Warszawa...

•
•
•
•
•

2 wyd – drugie wydanie
W:
T – tom
Cz – część
wyd pol –wydanie polskie

Rozdział w książce
☛ Możemy podać zakres stron, z których korzystał autor.

Wojnarska A, Zubrzycka R. Kompetencje społeczne dzieci z astmą oskrzelową i alergią
pokarmową w wieku przedszkolnym. W: Pilecka W, Bidziński K, Pietrzkiewicz M, red.
O poznawaniu siebie i świata przez dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Kielce, Polska: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach; 2008:211–222.

Strona www
☛ Podajemy: kto publikuje, tytuł artykułu, link i datę dostępu; można też podać
datę publikacji i aktualizacji.
Kordek A. Zaburzenia hematologiczne. https://podyplomie.pl/wiedza/stany-nagle/zaburzenia-hematologiczne. Opublikowano 1.01.2017. Zaktualizowano 2.07.2017. Dostęp
24.07.2017.

Onet. Paweł Szefernaker: cała procedura stworzona do ochrony tego typu imprez musiała
zawieść. https://wiadomosci.onet.pl/kraj/pawel-szefernaker-cala-procedura-stworzona-do-ochrony-tego-typu-imprez-musiala/vgdet1j. Dostęp 14.01.2017.

Raporty itd.
☛ Jeśli raport jest na stronie (nawet jako PDF), cytujemy jak stronę www, jeśli został
opublikowany jako książka z normalną stopką – jak książkę online.

Czasopisma nienaukowe i gazety
☛ Wszystkie gazety i czasopisma nienaukowe cytujemy wg tego samego wzorca, co
naukowe. Przy dziennikach podajemy datę wydania, a nie numer.
Prace magisterskie, rozprawy doktorskie i habilitacyjne
☛ Jeśli zostały wydane jak zwykłe książki, cytujemy je jak książki. Jeśli zostały opublikowane tylko przez uczelnię – jak poniżej:
Śmigiel R. Wrodzone zarośnięcie przełyku – analiza wybranych czynników genetycznych
oraz ocena fenotypowa pacjentów [rozprawa habilitacyjna]. Wrocław, Polska: Akademia
Medyczna we Wrocławiu; 2012.

Prezentacje na konferencjach
☛ Jeśli zostały wydane jak zwykłe książki, cytujemy je jak książki, jeśli zostały tylko
wygłoszone – jak poniżej:
Hawley AD, Harrison D. Suctioning practices for the upper oesophageal pouch in infants
with unrepaired oesophageal atresia in Australia and New Zealand: P105. Wygłoszone na:
7th PSANZ Annual Congress, marzec 2003; Hobart, Australia.
EN: Hawley AD, Harrison D. Suctioning practices for the upper oesophageal pouch in
infants with unrepaired oesophageal atresia in Australia and New Zealand: P105. Paper
presented at: 7th PSANZ Annual Congress, March 2003; Hobart, Australia

Akty prawne
☛ Cytujemy bez linków. Rok i pozycja wystarczają do wskazania ustawy, a prawnicy najczęściej korzystają z komputerowych systemów aktów prawnych.
☛ Ustawy po 2012 r.:
Ustawa z 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty. DzU z 2018 r., poz 617.

☛ Ustawy przed 2012 r.:

Ustawa z 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. DzU z 2005 r. Nr 8, poz 60
ze zm.

☛ Wyroki (pierwsze to sygnatura, a drugie – wskazanie źródła):

Wyrok Sądu Najwyższego z 8.12.2005 r. I PKN 103/2005. OSNP 2006, nr 21–22, poz 321.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 12.05.2009 r.
III SA/Kr 1065/08. LEX nr 580429.

☛ Międzynarodowe akty prawne:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1252/2010 z 22.12.2010 r. ustanawiające standardowe
wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw. DzUrz
UE L 341/19 z 23.12.2010.

