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Trumpa leidinio apžvalga 
 
 “Lietuvos endokrinologija” yra Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Endokrinologijos 
instituto ir Lietuvos endokrinologų draugijos periodinis mokslinis leidinys, spausdinamas lietuvių ir 
anglų kalbomis. 
 “Lietuvos endokrinologijoje” spausdinami moksliniai straipsniai, apžvalgos, paskaitos, 
rekomendacijos ir kt. Nepriimami darbai, kurie anksčiau buvo skelbti spaudoje arba yra įteikti kitų 
leidinių redakcijoms. Jeigu straipsnio medžiaga spausdinta kituose leidiniuose, privalu apie tai 
pranešti leidėjui bei pateikti anksčiau spausdinto straipsnio kopiją. 
 Žurnalas “Lietuvos Endokrinologija“ yra įtrauktas į duomenų bazę Index Copernicus™ 
Journal Master List (http://journals.indexcopernicus.com/karta.php). 
 
Atsakomybė 
 
 Straipsniuose pateikti autorių vertinimai, nuomonės ir rekomendacijos nebūtinai 
sutampa su redaktoriaus ar leidėjo nuomone. Todėl nei redaktorius, nei leidėjas neatsako už šią 
informaciją. 
 
Pagrindiniai reikalavimai 
 
 Mokslinis straipsnis neturi būti ilgesnis nei 25 000 spaudos ženklų, įskaitant ir lenteles. 
Pageidautina rankraščius spausdinti “Microsoft Word” tekstų redaktoriumi. Elektroninės formos 
reikalavimai: A4 formato puslapio ribos turėtų būti: viršuje - 2,5 cm, apačioje - 2,5 cm, kairėje - 1,8 
cm ir dešinėje - 1,5 cm. Tekstą prašome spausdinti “Times New Roman” lietuvišku “Normal” 12 
dydžio šriftu. Pageidaujama grafikų programa - MS Word arba Excel. Jei darote kitomis programomis 
ir importuojate į MS Word, pateikite grafiko duomenis skaičiais. 
 Moksliniai straipsniai skirstomi į dalis: titulinis lapas, pavadinimas, raktažodžiai ir 
reziumė lietuvių kalba, įvadas, tyrimo medžiaga ir metodai, rezultatai, jų aptarimas (gali būti 
rezultatai ir jų aptarimas kartu) , išvados, straipsnio pavadinimas anglų kalba, raktažodžiai ir reziumė 
(summary) anglų kalba, literatūros sąrašas. 
 Apžvalginiuose straipsniuose teksto formą pasirenka autorius. Turi būti raktažodžiai ir 
reziumė lietuvių kalba, o taip pat raktažodžiai ir reziumė anglų kalba. Po apžvalginio straipsnio turi 
būti naudotos literatūros sąrašas. 
 
Titulinis lapas 
 
 Tituliniame lape turi būti straipsnio pavadinimas, autoriaus (-ių) vardas (-ai) ir pavardė 
(-ės), įstaigų, kur atliktas darbas, pavadinimai bei tikslus adresas (nurodant pašto indeksą, telefoną, 
faksą, elektroninį paštą) pirmo autoriaus ar autoriaus su kuriuo galima būtų derinti atsiradusias 
problemas. Nurodykite, kuriame leidinio skyriuje pageidautumėte straipsnį spausdinti. 
 
Literatūros sąrašas 
 
 Literatūros sąraše gali būti tik tie darbai, kurie yra cituojami tekste. Darbai 
numeruojami arabiškais skaičiais, rikiuojami abėcėline (alfabetine) tvarka, o tekste išskiriami - [1, 5]. 
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Sąraše pateikiamos autorių pavardės ir inicialai (jei autorių yra daugiau nei keturi, galima (bet 
nebūtina) cituoti tik tris pavardes, toliau nurodant “ir kt.” ,”et al.”. Būtina nurodyti straipsnio 
pavadinimą. Sąrašas sudaromas pagal šiuos pavyzdžius: 
Žurnalai: 
 Zou L. Burmeister LA, Sperling MA. Isolation of a liver-specific promoter for human 
growth hormone receptor gene. Endocrinology 1997; 138:1771-1774. 
 Knygos: 
 Sperling MA (ed). Pediatric Endocrinology. W.B. Saunders, Philadelphia, 1996. 
 Skyrius iš rinkinio: 
 Menon RK, Trucco M. Molecular Endocrinology: Relevance to Clinical Management of 
Hormonal Disorders. In: Sperling MA (ed). Pediatric Endocrinology. W.B. Saunders, Philadelphia, 
1996, pp 15-29. 
 
Lentelės ir paveikslai 
 
 Tyrimų rezultatai lentelėse ir grafikuose neturi kartotis. Lentelės ir paveikslai 
numeruojami iš eilės, kaip yra pateikta tekste (lentelės ir paveikslai numeruojami atskirai), pvz. 1 
lentelė ar 1 pav. (lentelės pavadinimas - jos viršuje, o paveikslo pavadinimas rašomas apačioje). 
Paveikslų plotis neturi viršyti 14 cm, o aukštis - 20 cm. 
 
Sutrumpinimai 
 
 Straipsnio pavadinime neturėtų būti žodžių trumpinimo. Jeigu trumpinate tekste 
žodžius, prašome išskirti sutrumpinimus skliaustais, pvz. cukrinis diabetas - (CD). 
 
Santrauka 
 
 Prie straipsnio lietuvių kalba turi būti ne trumpesnė kaip 600 spaudos ženklų santrauka 
bent viena iš pagrindinių pasaulio mokslo kalbų (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių), taip pat ne 
trumpesnė kaip 600 spaudos ženklų lietuviška santrauka. Prie straipsnio užsienio kalba – ne 
trumpesnė kaip 600 spaudos ženklų santrauka užsienio ir lietuvių kalbomis. 
 
Straipsnių recenzavimas 
 
 Visi straipsniai recenzuojami. Recenzentams paliekama teisė likti anoniminiais. 
 
Rankraščiai pateikiami šiuo adresu: 
 

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas 
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LT-50009, Kaunas 
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