ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА АВТОРСТВО И ПОТЕНЦИАЛЕН КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ
Име на статията
С подписването си по-долу всички автори потвърждават, че са прочели критериите за авторство,
декларациите за прехвърляне на авторски права и потенциален конфликт на интереси. В допълнение,
подписът Ви потвърждава, че тази научна статия не е публикувана по-рано, не е обект на авторско право
или други права, с изключение на вашите собствени, които да бъдат прехвърлени на „Редки болести и
лекарства сираци”, както и резултатите от изследванията не са представени по друг начин за
публикуване, освен при обстоятелства, съобщени писмено на редакторите по времето, когато статията е
била представена за първи път. Всеки автор от колектива написал статията трябва да попълни този
формуляр към момента на подаването за публикация.
Критерии за авторство
Всеки автор трябва да отговаря на критериите за авторство, както са дефинирани от Международния
комитет на редакторите на медицински списания (ICMJE)1.
ICMJE препоръчва авторството да се основава на следните 4 критерия:
• Значителен принос към концепцията или дизайна на проучването; или събиране, анализ или
интерпретация на данни за проучването; и
• Изготвяне на статията или критично ревизиране за важно интелектуално съдържание; и
• Окончателно одобрение на версията, която ще бъде публикувана; и
• Съгласие за всички аспекти по време на написването на статията, което гарантира, че въпросите,
свързани с точността или целостта на която и да е част от нея, са правилно проучени и
разрешени.
Списание „Редки болести и лекарства сираци” изисква всеки автор да посочи специфичния си принос
към подготовката на съответната статия, като попълни раздели A, Б, В и Г.
А. Удостоверявам, че:
• Статията, представена от мое име, представлява валидно, оригинално произведение и не е
изпратена на друго място и няма да бъде изпратена за публикуване другаде, докато се
разглежда от редакцията на „Редки болести и лекарства сираци“; и
• При поискване ще предоставя данните или ще съдействам изцяло при получаването и
предоставянето на данните, на които се основава статията, за да бъдат разгледани от
редакторите; и
• За документи с повече от един автор, аз съм съгласен да разреша на един от авторите да служи
като основен кореспондент в редакцията, да преглежда доказателствата и да взема решения
относно споделяне на информация от статията с медии, агенции, или и двете; или ако съм
единственият автор, ще се съглася да изпълнявам дейностите, описани по-горе.
Б. Дадох окончателно одобрение на представения ръкопис.
В. Участвах достатъчно в работата, за да поема обществена отговорност за нея.
Г. Допринесох съществено за интелектуалното съдържание на статията, както е описано по-долу
(уточнете поне 3 по-долу):
Концепция и дизайн
Събиране на данни
Анализ и интерпретация на данни
Изготвяне на ръкописа
Критичен преглед на ръкописа за важно интелектуално съдържание
Статистически анализ
Предоставяне на учебни материали или пациенти
Получаване на финансиране
Административна, техническа или логистична поддръжка
Надзор
Друго (уточнете):
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Прехвърляне на авторски права
С настоящото прехвърлям на списание „Редки болести и лекарства сираци” авторските права върху
посочения по-горе ръкопис и всякакви допълнителни таблици, илюстрации или друга информация,
представена с тях, които са предназначени за публикуване като част от или като допълнение към
ръкописа (общо „Статия“) във всички формуляри и медии (независимо дали сега са известни или понататък са разработени) по целия свят, на всички езици, за пълния срок на авторското право,
включително всякакви подновявания и разширения при спазване на запазените права по-долу. Това
задание включва, без ограничение, правото за публикуване на статията в електронни и онлайн форми и
системи и неизключителното право да се използва моето име и друга идентифицираща информация във
връзка с публикуването. За по-голяма яснота не се прехвърлят права върху патенти или търговски марки
(или права на интелектуална собственост, различни от авторското право).
Разкриване на потенциални конфликти на интереси
А) Получихте ли Вие или институцията, която представлявате, плащане или услуги от трета страна
(държавна, частна, фондация и т.н.) за който и да е аспект при подготовката на предоставената научна
статия (напр. безвъзмездни средства, дизайн на проучване, статистически анализ)?
Има ли съответни конфликти на интереси?
Да Не
Ако отговорът е „Да”, моля попълнете съответната информация по-долу:
Б) Интелектуална собственост – патенти и авторски права: имате ли патенти, независимо дали са
планирани, подадени или издадени, като цяло които да имат отношение към научната статия ?
Да Не
Ако отговорът е „Да”, моля попълнете съответната информация по-долу:
В) Има ли други отношения или дейности, от които читателите биха могли да възприемат, че сте били
повлияни при писането на предоставената за публикация научна статия?
Да, съществуват следните връзки/условия/обстоятелства (обяснете по-долу):
Не, няма други отношения/условия/обстоятелства, които представляват потенциален
конфликт на интереси.
Информация за автор
без научна степен

научна степен

Трите имена на автора

дата

подпис

Месторабота, адрес, град, пощенски код
е-мейл адрес

телефонен номер

Потвърждение от автора за кореспонденция
Удостоверявам, че всички допринесли за статията, са надлежно упоменати и че всички сътрудници,
които не са автори, са се съгласили писмено да бъдат посочени в раздел „Признание“ на статията.
Три имена на автора за кореспонденция

дата

подпис
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