ease.org.uk

Sposób postępowania w przypadku podejrzenia
o zbędną (zduplikowaną) publikację

(b) Podejrzenie o zbędną publikację w opublikowanym artykule
Czytelnik informuje redaktora o zduplikowanej publikacji
Podziękuj czytelnikowi i poinformuj, że planujesz to zbadać
Zgromadź pełną dokumentację z materiałem dowodowym, jeżeli nie została dostarczona wcześniej

Sprawdź stopień pokrycia/powtórzeń

Znaczny zakres powtórzeń (tj. oparcie na tych
samych danych z identycznymi lub bardzo
podobnymi wynikami i/lub dowody, że autorzy
usiłowali ukryć zduplikowanie, np. poprzez
zmianę tytułu lub kolejności autorów lub
poprzez brak cytowania poprzednich prac)

Niewielkie pokrycie („publikowanie
salami” z elementami powtórzeń) albo
uprawnione powtórzenie lub reanaliza
(np. podgrupa/ kontynuacja/
powtórzenie metod)

Napisz do autora korespondencyjnego, najlepiej
załączając podpisane oświadczenie autora (lub
pismo przewodnie) zawierające stwierdzenie, że
zgłoszona praca nie była nigdzie opublikowana
oraz materiał dowodowy o duplikacie

Odpowiedź autora

Brak odpowiedzi

Niesatysfakcjonujące
wyjaśnienie lub
przyznanie się do winy

Rozważ opublikowanie
oświadczenia o powtórzeniu
publikacji lub jej wycofanie
Poinformuj redaktora
drugiego czasopisma

Rozważ poinformowanie
przełożonych autora i/lub
osobę odpowiedzialną za
nadzór nad badaniami

Skontaktuj się z autorem w neutralnym tonie
albo wyrażając rozczarowanie, wyjaśniając
stanowisko czasopisma
Wyjaśnij, że prace wtórne muszą odwoływać się
do oryginału Przedyskutuj opublikowanie korekty
zawierającej odsyłacz do oryginalnego tekstu
Gdy redaktor ma powód sądzić, że zaniedbanie
polegające na braku odsyłacza
do wcześniejszego tekstu(ów) było umyślne,
rozważ poinformowanie przełożonych autora
lub osoby odpowiedzialnej za nadzór
nad badaniami

Spróbuj skontaktować się
z pozostałymi autorami
(odszukaj e-mail w
Medline/ Google)

Satysfakcjonujące
wyjaśnienie
(niezamierzony błąd
lub uprawniona
publikacja)

Brak znaczącego
pokrycia

Poinformuj czytelnika o wyniku lub
o podjętych działaniach

Skontaktuj się z instytucją autora, prosząc, aby ta sprawa
została przekazana do przełożonych autora i/lub osoby
odpowiedzialnej za nadzór nad badaniami

Poinformuj
autora(ów) o swoich
działaniach

Oryginał i inne tłumaczenia: http://publicationethics.org/resources/flowcharts

Jeżeli nie otrzymałeś
odpowiedzi, ponów próbę
skontaktowania się
z instytucją co 3-6 miesięcy

Poinformuj czytelnika o
wyniku lub o podjętych
działaniach

• Poproszenie
autorów o
podpisanie
oświadczenia
lub oznaczenie
właściwego pola
[w formularzu]
może być pomocne
w późniejszym
dochodzeniu
• ICMJE informuje,
że przekłady są
dopuszczalne, ale
MUSZĄ odsyłać
do oryginału.
Redaktorzy
mogą rozważyć
opublikowanie
korekty (tj. [podać]
link do oryginalnego
artykułu) zamiast
wycofania lub
informowania o
zduplikowaniu
publikacji

Pierwszą wersję
opublikowano w 2006 r.
Obecna wersja
listopad 2015

Brak odpowiedzi

Napisz do autora (wszystkich autorów,
jeżeli to możliwe), wyjaśnij stanowisko
czasopisma oraz przedstaw jak
powinni zachować się w przyszłości

Przedyskutuj z
czytelnikiem i
kontynuuj proces
recenzowania

Notes
• Wskazówki dla
autorów powinny
opisywać politykę
czasopisma dot.
zduplikowanych
publikacji
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