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Інструкція 

Форма призначена для заповнення та зберігання в електронному вигляді. Вона містить 

програмування, яке дозволяє проводити відповідне відображення даних. Всі автори статті 

повинні представити окрему форму, кожен автор несе відповідальність за достовірність та 

повноту поданої інформації. Форма складається з п'яти секцій. 

Секція 1. Ідентифікаційна інформація. 

Ім'я, Прізвище, Назва рукопису тощо 

Секція 2. Робота для публікації, що розглядається 

В цьому розділі запитується інформація про роботу, яку Ви надали для публікації. Тимчасові 

рамки для цієї звітності – це час самої роботи, від початкової концепції і планування до 

теперішнього часу. Запитувана інформація про ресурси, які Ви отримали прямо або побічно 

(через Вашу установу), для завершення роботи. Відмітка «Ні» означає, що Ви виконували 

роботу без отримання будь-якої фінансової підтримки від будь-якої третьої сторони, тобто 

робота підтримувалася за рахунок коштів тієї ж установи, яка виплачує вашу заробітну плату, 

і ця установа не отримувала кошти від третіх осіб, за допомогою яких можна було б платити 

Вам. Якщо Ви або Ваша установа отримали кошти від третьої сторони для підтримки роботи, 

наприклад, грант, благодійний фонд або комерційний спонсор, відзначте «Так». 

Секція 3. Відповідна фінансова діяльність за межами представленої роботи. 

В цьому розділі задаються питання про Ваші фінансові відносини з суб'єктами біомедичної 

сфери, які можуть сприйматися як ті, що впливають або створюють враження потенційного 

впливу на те, що ви написали в представленій роботі. Необхідно передавати взаємодії з 

БУДЬ-ЯКИМ об'єктом, який може вважатися тим, що належить до роботи. Наприклад, якщо 

Ваша стаття присвячена тестуванню антагоніста рецептора епідермального фактору росту 

(EGFR) під час раку легенів, Вам слід повідомити про всі зв'язки з суб'єктами, які проводять 

діагностичні або терапевтичні стратегії щодо раку в цілому, а не тільки в області EGFR або 

раку легенів. 

Повідомте про всі джерела доходу, виплаченого (або обіцяного) безпосередньо Вам або 

Вашій установі, від Вашого імені за 36 місяців до подачі роботи. Це повинно включати всі 
гроші з джерел, що мають відношення до представленої роботи, а не тільки гроші від 

організації, яка спонсорувала дослідження. 

Для грантів, які Ви отримали за дослідження поза представленої роботи, необхідно 

розкривати підтримку ТІЛЬКИ від організацій, які можуть бути схильні до фінансового 

впливу роботи, що буде опублікована, таких як фармацевтичні компанії, або фонди, 

підтримувані організаціями, які можуть мати фінансову частку. Державні джерела 

фінансування, такі як урядові установи, благодійні фонди або академічні установи, 

розкривати не потрібно. Наприклад, якщо державне агентство спонсорувало дослідження, в 

якому Ви брали участь, а ліки були надані фармацевтичною компанією, Вам потрібно лише 

вказати фармацевтичну компанію. 
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Секція 4. Інтелектуальна власність. 

У цьому розділі міститься інформація про патенти і авторські права, що знаходяться в стадії 

розгляду, видачі, ліцензування та / або отримання роялті. 

Секція 5. Взаємовідносини, що не описані вище. 

Використовуйте цей розділ, щоб повідомити про інші відносини або дії, які, на думку 

читачів, могли вплинути чи які створюють враження потенційного впливу на те, що Ви 

написали в представленій роботі. 

Визначення. 

Об'єкт: державна установа, фонд, комерційний спонсор, академічна установа тощо 

Грант: Грант від організації, зазвичай [але не завжди] той, що виплачується Вашою 

організацією 

Персональна заробітна плата: Гроші, які виплачуються Вам за надані послуги, як правило, 

гонорари, роялті або гонорари за консультації, лекції, виступи доповідачів, показання свідків 

експертів, працевлаштування або інші зв'язки 

Нефінансова підтримка: Прикладами можуть служити ліки / обладнання, надані 

підприємством, шляхові витрати, оплачені підприємством, письмова допомога, 

адміністративна підтримка тощо 

Інша: Все, що не включено в попередні три поля 

В очікуванні: Патент був поданий, але не виданий 

Виданий: Патент виданий агентством 

Ліцензований: Патент був ліцензований юридичною особою, незалежно від того, чи 

отримує вона роялті або ні 

Роялті (відрахування): Кошти надходять до Вас або до Вашої установи через Ваш патент 
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Секція 1. Ідентифікаційна інформація 

1. Ім’я

2. Прізвище

3. Ви автор для листування?   Так         Ні 

4. Назва рукопису

Секція 2. Робота для публікації, що розглядається 

Чи отримували Ви або Ваша установа в будь-який час оплату або послуги від третьої 

сторони (державного, комерційного, приватного фонду тощо) За будь-який аспект 

представленої роботи (включаючи, крім іншого, гранти, дошку моніторингу даних, дизайн 

дослідження, підготовку рукопису, статистичний аналіз тощо)? 

Чи є які-небудь відповідні конфлікти інтересів? 

Так 

Ні 

Секція 3. Відповідна фінансова діяльність за межами представленої роботи. 

Поставте відмітку, щоб вказати, чи є у Вас фінансові відносини (незалежно від суми 

компенсації) з організаціями, як описано в інструкціях. Ви повинні повідомити про 

відносини, які були присутні протягом 36 місяців до публікації. 

Чи є які-небудь відповідні конфлікти інтересів? 

Так 

Ні 
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Секція 4. Інтелектуальна власність -- Patents&Copyrights 

Чи є у вас які-небудь патенти, заплановані, що знаходяться на розгляді або видані, що мають 

відношення до роботи? 

Так 

Ні 

Секція 5. Взаємовідносини, не описані вище 

Чи існують інші відносини або дії, які могли б вплинути або які створюють враження 

потенційного впливу на те, що ви написали в представленій роботі? 

Так 

Ні 
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