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Žurnalas „Slauga. Mokslas ir praktika“ – recenzuojamas mokslinis žurnalas, skirtas 
asmens sveikatos priežiūros specialistams, nuo 2014 m. įtrauktas į Lietuvos mokslinių periodinių 
leidinių sąrašą. Žurnalas leidžiamas nuo 1997 m. Eina 1 kartą per mėnesį. 

Mokslinių straipsnių tematika skirta slaugos, akušerinės priežiūros, reabilitacijos, burnos 
priežiūros, visuomenės sveikatos priežiūros specialistams. Jame skelbiami originalūs mokslo 
straipsniai, literatūros apžvalgos, moksliniai tyrimai ir kita asmens sveikatos priežiūros 
specialistams aktuali informacija. Ne mokslo žurnalo dalyje spausdinama klinikinių situacijų 
analizė, mokomieji straipsniai praktikams, teisinė informacija, profesinės literatūros naujienos. 

Žurnale ir toliau išlieka nuolatinės rubrikos: Slaugos mokslas, Slaugymo praktika, 
Tyrimai ir kt., kuriose spausdinamos nerecenzuotos publikacijos.  

Straipsniai žurnale „Slauga. Mokslas ir praktika“ spausdinami nemokamai. 
 

I.  ATSAKOMYBĖ 
1. Norėdami išspausdinti mokslinį straipsnį, visi bendraautoriai pasirašo autorių teisių 

patvirtinimo dokumente (1 priedas), kuriuo perduoda visas straipsnio autorių teises leidėjui, jeigu 
straipsnis bus spausdinamas.  

2. Leidėjas įgauna teisę į rankraštį ir saugo straipsnį, kad šis nebūtų kopijuojamas ar 
dauginamas.  

3. Autoriai garantuoja, kad straipsnis yra originalus, nepažeidžia kitų asmenų autorinių teisių, 
nėra anksčiau skelbtas spaudoje ir nėra (ar planuojama) teiktas kitiems žurnalams, išskyrus tezes ar 
pranešimo medžiagą.  

4. Už straipsnyje pateiktus vertinimus, nuomones ir rekomendacijas atsakingi autoriai. 
Leidėjas – Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras – neatsako už 
pateiktą informaciją.  

5. Straipsnių autorių vertinimai, nuomonės ir rekomendacijos nebūtinai sutampa su leidėjo 
nuomone.  

6. Už žurnale spausdinamos reklamos turinį ir kalbą redakcija neatsako. 
 

II.  VERTINIMAS 
7. Mokslinius straipsnius recenzuoja keli (ne mažiau kaip du) recenzentai, turintys mokslinį 

laipsnį. Išskirtiniais atvejais gali būti parenkamas vienas recenzentas ir remiamasi tik viena 
recenzija. 

8. Recenzentus parenka mokslinis redaktorius.  
9. Straipsnių recenzavimas yra anonimiškas, recenzentų pavardes žino tik mokslinis 

redaktorius.  
10. Recenzuojama pagal standartinę straipsnio vertinimo formą arba recenzija gali būti 

parašyta laisva forma. 
11. Recenzavimo trukmė – 4 savaitės.  



12. Recenzentų vertinimai pateikiami autoriams. Autorius (-iai) turi pataisyti straipsnius ne 
ilgiau kaip per 2 savaites atsižvelgdamas (-mi) į recenzijoje pateiktas pastabas, arba motyvuotai 
paaiškinti, kodėl į pastabas neatsižvelgiama.  

13. Iš esmės pataisytas straipsnis teikiamas žurnalui dar kartą.  
14. Straipsniai, neatitinkantys reikalavimų autoriams (2 priedas), nepriimami. Galutinį 

sprendimą dėl straipsnio tinkamumo žurnalui priima mokslinis redaktorius.  
15. Recenzentų įvertinti ir pripažinti tinkami spausdinti straipsniai spausdinami žurnale 

rubrikoje Mokslinis straipsnis.  
16. Žurnalo „Slauga. Mokslas ir praktika“ pirminiai straipsniai, recenzijos, susirašinėjimai ir 

kt., vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvo įstatymo 13 straipsnio 1 dalimi, 
Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle, patvirtinta Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 
m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 „Dėl bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės 
patvirtinimo“, saugojami 25 metus. 
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