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Introducere 

Această declarație comună de poziție a American Medical Writers Association, 

(AMWA), European Medical Writers Association (EMWA) și a International Society 

for Medical Publication Professionals (ISMPP) descrie rolul exact al medical writerilor 

în elaborarea publicațiilor medicale și științifice, inclusiv: 

• articole și materiale suplimentare (de ex.: rezumate video) pentru publicarea în 

reviste cu peer-review 

• rezumate, postere și prezentări orale pentru diseminarea în cadrul congreselor 

științifice. 

Această declarație comună de poziție este în conformitate cu cele mai recente 

reglementări ale multor altor organizații internaționale.1-13 

 

Responsabilit ăți aferente profesiei de medical writer 

Activitatea medical writerilor profesioniști ajută autorii și sponsorii să-și disemineze 

cercetarea în reviste cu peer-review și în cadrul congreselor științifice într-o manieră 

etică14, precisă15,16 și rapidă17, cu scopul final de a contribui la îmbunătățirea 

procesului de îngrijire a pacientului. 

Medical writerii profesioniști sunt bine informați cu privire la deontologia activității 

publicistice.18,19 Atunci când își oferă ajutorul autorilor în comunicarea rezultatelor 

cercetărilor sponsorizate de companii, ei trebuie: 



• să urmeze reglementările Good Publication Practice (GPP3) și recomandările 

International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE)1,2 

• să consulte ghidurile adecvate de raportare (de ex.: CONSORT20 și cele 

propuse de rețeaua EQUATOR21). 

• să se asigure că autorii și sponsorii cunosc obligațiile care le revin în 

conformitate cu aceste ghiduri1,2,20,21 

• să se mențină la curent cu progresele înregistrate în domeniul eticii comunicării 

medicale și cu cele mai corecte practici. 

Responsabilit ățile autorilor care colaboreaz ă cu medical writeri profesioni ști 

Autorii care opteaza să colaboreze cu un medical writer profesionist pentru 

elaborarea de manuscrise sau prezentări pentru congrese trebuie: 

• să se asigure că au acces la toate informațiile relevante (de ex.: protocoale, 

planuri de analiză statistică, analize statistice și rapoarte ale studiilor clinice) 

• să furnizeze un aport intelectual înainte de și pe parcursul scrierii conținutului 

• să se asigure că textul final reflectă pe deplin opiniile tuturor autorilor și este 

aprobat de către toți autorii 

• să confirme caracterul adecvat al alegerii finale a jurnalului sau a congresului 

• să recunoască contribuția medical writerilor, inclusiv natura acestei contribuții, 

precum și numele, cea mai înaltă calificare relevantă (de ex.: titlul științific sau 

calificarea profesională) și afilierea medical writerului responsabil pentru sprijinul 

acordat (a se vedea caseta) și să facă publice sursele de finanțare pentru serviciul 

de medical writing 

• să recunoască în calitate de co-autor toți colaboratorii (inclusiv un medical writer 

profesionist) care îndeplinesc criteriile ICMJE privind calitatea de autor.1 

 

"Autorii mulțumesc [nume și calificări] din [companie, oraș, țară] pentru furnizarea 
de servicii de medical writing/suport editorial [specificați și/sau extindeți după 
caz], finanțată de [sponsor, oraș, țară] în concordanță cu reglementările Good 
Publication Practice (GPP3) (http://www.ismpp.org/gpp3)." 

Casetă. Exemplu de șablon pentru declara rea serviciului de medical writing 
profesionist  
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