Zásady publikování výsledků projektu AMADEUS
schválené účastníky setkání 16. 2. 2011
1. Pokud si pracoviště nechá zpracovat výsledky za vlastní pracoviště a na statistické analýze
se podílí analytik z IBA, pak tento pracovník je uveden jako jeden ze spoluautorů, vše ostatní
je v gesci daného pracoviště.
2. V případě publikace výsledků celého registru podléhá takováto publikace níže uvedeným
pravidlům:
- autorství, spoluautorství: hlavní autor je ten, kdo píše článek, je uveden na prvním
místě, na dalších místech jsou uvedeni spoluautoři z daného pracoviště maximálně do
počtu 2 (určí hlavní autor). Pokud se na analýze dat, statistickém zpracování podílí
pracovník IBA, pak tento je uveden na 4. místě. Na posledních 2 místech jsou uvedeni
2 garanti projektu AMADEUS: doc. MUDr. Šárka Pitrová, CSc., FEBO a doc. MUDr.
Jiří Řehák, CSc., FEBO. Na 5.–8. místě, pokud redakce daného časopisu dovoluje
uvést cekem 10 jmen, pak vedoucí center, které do daného zpracovaného tématu
přispěly největším počtem pacientů, přičemž pořadí je určeno dle počtu pacientů.
- seznam participujících center: V závěru textu je uveden seznam center s uvedením
vedoucího centra.
- publikace podléhá formálnímu schválení oběma garanty projektu a všemi centry.
- témata určená k publikaci: na setkání center bylo rozhodnuto, že publikaci, která
zhodnotí stav registru k listopadu 2010, napíše MUDr. Oldřich Chrapek, Ph.D. MUDr.
Jan Studnička, Ph.D., se ujme zpracování problematiky „Switch terapie“. Zpracovat
problematiku non-respondentních pacientů na léčbu VPMD projevil zájem MUDr.
Martin Šín z FN Olomouc. Další témata jsou zatím volná.
- MUDr. Chrapek a MUDr. Studnička svá témata již přihlásili jako postery na kongres
American Academy of Ophtalmology v roce 2011.
- další témata k publikaci: bylo rozhodnuto, že pokud někdo bude mít zájem o
zpracování a publikaci nějakého dalšího tématu (jednoznačně jsou preferovány
časopisy s impact faktorem), tak sepíše krátkou anotaci svého záměru a tuto zašle
garantovi projektu doc. Řehákovi (rehakj@fnol.cz; jiri.rehak1@gmail.com). Garant
téma zaregistruje a bude informovat ostatní centra, že toto téma je již zadané. Co musí
obsahovat výše zmíněná anotace: popis části projektu, kterou chce autor zpracovat,
přepokládané výsledky, resp. co očekává, že bude zajímavým záměrem publikace, zda
předpokládá, že článek bude přednesen na zahraničním odborném fóru a publikován
v časopise s impact faktorem.
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