Tampereen lääkäripäivät 2019
LUENTOLYHENNELMÄN KIRJOITUSOHJEET
Tampereen lääkäripäivien luennoista tehdään lyhennelmäkirja, joka jaetaan päivien osallistujille.
Lyhennelmät julkaistaan myös lääkäripäivien sovelluksessa.
Luentolyhennelmäkirjan toivotaan sisältävän käytännön lääkäriä palvelevat uusimmat käsitykset ja
suositukset. Aivan ylimalkainen (esim. ranskalaisin viivoin varustettu) teksti ei tätä tarkoitusta palvele.
KIRJOITUKSEN MUOTO
Lyhennelmä kirjoitetaan kakkosväliä käyttäen n. 30 riviä sivulle.
Tampereen lääkäripäivät muuttaa lyhennelmät samaan muotoon, saman näköisiksi, mutta
sisällöllisiä tai kieliopillisia korjauksia ei tehdä. Ole siis tarkkana sisällön ja oikeinkirjoituksen
kanssa!
KIRJOITUKSEN PITUUS
Kirjoituksen pituus saa olla 2 sivua.
OTSIKOINTI
Ensin symposiumin nimi. Seuraavalle riville luennon otsikko pienillä kirjaimilla (iso alkukirjain).
Otsikon jälkeiselle riville merkitään kirjoittajan arvo tai titteli, nimi (nimi ISOILLA KIRJAIMILLA) sekä
toimipaikka.
KIELIASU
Teksti kirjoitetaan suomeksi.
Lyhenteitä pitää välttää. Vain aivan tavallisimpia lyhenteitä (esim. EKG, ATP, DNA, ASAT, IgA) voi käyttää
selittämättä. Kun esimerkiksi jokin pitkä taudinnimi esiintyy tekstissä ensi kerran, on syytä kirjoittaa kokonaan nimi ja sen perään sulkeisiin lyhenne, jota kirjoituksessa myöhemmin käytetään. Samoin on syytä
menetellä viitattaessa sellaisiin tauteihin, joista tavallisesti käytetään kirjainlyhennettä (esim. LED, INCL).
TAULUKOT JA PIIRROKSET
Tärkeitä taulukoita ja yksinkertaisia piirroksia voi liittää tekstiin.
KIRJALLISUUSLUETTELO
Tekstiviitteiksi merkitään sulkeisiin tekijä(i)n sukunimi ja vuosiluku. Mikäli tekijöitä on useampi kuin kaksi,
kirjoitetaan vain ensimmäisen nimi ja lisäksi lyhenne ym. Jos samoissa sulkeissa on useita viitteitä, ne kirjoitetaan aikajärjestykseen vanhimmasta uusimpaan ja samalta vuodelta olevat viitteet aakkosjärjestyk-seen.
Kirjallisuusluettelo järjestetään kaikkien tekijöiden nimien mukaiseen aakkosjärjestykseen numeroimatta
viitteitä. Jos tekijöitä on enemmän kuin kuusi, otetaan mukaan vain kolme ensimmäistä ja muiden osalta
merkitään ym. Lehtien nimien lyhenteissä noudatetaan Index Medicus -järjestelmää ja lähteiden
merkitsemistavassa Vancouver-järjestelmää. Seuraavassa esimerkkejä:
Babor T F, Ritson E B, Hodgson J R. Alcohol-related problems in the primary health-care setting: a review of
early intervention strategies. Br J Addict 1986; 8: 23-46.
Capron I. Pharmacologic approaches to the treatment of atherosclerotic arterial obstruction. J Cardiovasc
Pharmacol 1995; 25 Suppl 2: S40-S43.
Lancet. Rise and fall of diseases (pääkirjoitus). Lancet 1993; 341: 151.
Sadeh A, Anders T. Sleep disorders. Kirjassa: Zeanah CáH, toim. Handbook of infant mental health. New
York: Guilford Press, 1993, s. 305-16.
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Kirjallisuuden referoinnissa tulisi suosia kotimaisia tai sellaisia ulkomaisia julkaisusarjoja, jotka lukija voi
helposti tavoittaa. "Sopiva" viitemäärä on 2-5. Viittaus julkaisemattomiin havaintoihin mainitaan sulkeissa
vain tekstiosassa, esim. (Jussila, julkaisematon havainto 1994). Jos kirjoitus on hyväksytty julkaistavaksi, se
merkitään kirjallisuusluetteloon seuraavasti: Leivo L: Jääveteen hukkuneen elvytys. Duodecim 2002
(painossa).

LUENTOLYHENNELMÄN LÄHETYS 31.1.2019 MENNESSÄ
Sähköpostitse kirsi.valli@duodecim.fi
Sähköpostitse lähetetyistä kuittaamme lyhennelmän perille tulon.
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