
Заява про спільну позицію AMWA-EMWA-ISMPP про роль 

професійних медичних письменників 
 

Вступ 
Ця спільна заява American Medical Writers Association (AMWA), European Medical Writers 
Association (EMWA) та International Society for Medical Publication Professionals (ISMPP) 
описує роль професійних медичних письменників у підготовці медичних та наукових 
публікацій, в тому числі: 

• статей та додаткових матеріалів (наприклад, відео тез) для публікації в рецензованих 
наукових журналах 

• тез, постерів та усних презентацій для поширення на наукових конгресах  

Ця заява про спільну позицію відповідає найсучаснішим настановам ряду інших 
міжнародних організацій.1–13 

Обов’язки професійних медичних письменників 

Професійні медичні письменники допомагають авторам та спонсорам оприлюднювати 
результати своїх досліджень у рецензованих наукових журналах та на наукових 
конгресах, дотримуючись етики публікацій,14  точно15,16 та своєчасно17, з кінцевою метою 
покращення якості надання медичної допомоги.  

Професійні медичні письменники володіють глибокими знаннями настанов щодо етики 
наукових публікацій. 18,19 Допомагаючи авторам повідомляти результати досліджень, що 
спонсорувались компаніями, вони зобов’язані: 

• дотримуватись настанов Good Publication Practice (GPP3) та рекомендацій International 
Committee of Medical Journal Editors (ICMJE)1,2 

• керуватись відповідними настановами щодо звітування (наприклад, CONSORT20 та 
інші, систематизовані EQUATOR network21) 

• гарантувати, що автори та спонсори усвідомлюють свої обов’язки в рамках цих 
настанов1,2,20,21 

• стежити за змінами у сфері етики медичних комунікацій та передовими практиками. 

Обов’язки авторів, які співпрацюють з професійними медичними 

письменниками 

Автори, які вирішили співпрацювати з професійним медичним письменником над 
манускриптами чи презентаціями для конгресу, повинні:  

• гарантувати, що вони, як автори, мають доступ до всієї відповідної інформації 
(наприклад, протоколів, планів статистичного аналізу, статистичних аналізів та звітів 
клінічного випробування) 

• робити інтелектуальний внесок перед початком написання та впродовж підготовки 
інформаційного наповнення 

• гарантувати, що фінальна версія тексту повністю відображає погляди всіх авторів і 
схвалена ними  

• підтвердити відповідність остаточного вибору журналу чи конгресу  

• зазначити надані послуги у сфері medical writing, включно з характером послуг та 
іменем, найвищою відповідною кваліфікацією (наприклад, учений ступінь чи 
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професійна кваліфікація) та приналежністю до тієї чи іншої організації професійного 
медичного письменника, що надавав послуги (див. Примітку), а також зазначити 
джерела фінансування послуг medical writing  

• визнати співавторами усіх осіб (в тому числі, професійного медичного письменника), 
які долучились до роботи та відповідають критеріям авторства ICMJE.1 

 

Примітка. Приклад шаблону заяви про розкриття інформації щодо отриманих 
послуг у сфері medical writing. 

“Автори висловлюють подяку [ім’я та кваліфікація] з [компанія, місто, країна] за 
надання послуг у сфері medical writing/редакторських послуг [вкажіть та/чи уточніть, 
якщо потрібно], що були профінансовані [спонсор, місто, країна] згідно настанов Good 
Publication Practice (GPP3) (http://www.ismpp.org/gpp3).” 
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