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2014 yılında yayımlanmaya başlayan Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Dergisi, 
“kritik hasta çocuk” konusundaki Türkiye’deki tek dergi olarak ulusal ve 
uluslararası makaleleri yayımlayan, hakemli-ön değerlendirmeli bir dergidir. 
İngilizce ve Türkçe dillerinde yayın kabul eden dergimiz, elektronik olarak 
yayımlanmaktadır. Yayın sıklığı dört ayda bir olmak üzere; yılda 3 sayı (Nisan, 
Ağustos, Aralık) şeklindedir.  Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Dergisi; çocuk acil 
tıp, çocuk acil sağlık hizmetleri, çocuk kritik hasta bakımı ve çocuk yoğun 
bakım hizmetleri konusunda bilimsel içerikli makaleleri yayınlamaktadır.

Dergi; özgün araştırma, olgu sunumu, derleme, editöre mektup türündeki 
makaleleri, klinik raporları, tıbbi düşünceleri ve ilgili eğitimsel ve bilimsel 
duyuruları yayınlar. Dergi içeriğinde temel bölümler; çocuk acil tıp sistemleri, 
akademik çocuk acil tıp ve çocuk acil tıp eğitimi, çocuk acil servis yönetimi, 
afet, çevresel aciller, travma, olgu sunumları, ergen acilleri, çocuk acilleri, 
yenidoğan acilleri, sağlık politikaları, etik, zehirlenme, çocuk acil hemşireliği, 
çocuk yoğun hemşireliği, koruyucu hekimlik, çocuk yoğun bakımı, kritik 
hastalıklar, kritik hasta yönetimi, tanı yöntemleri, sepsis ve septik şok, 
organ ve sistem yetersizlikleri, yoğun bakım teknolojisi, non-invazif ve 
invazif monitörizasyon, non-invazif ve invazif ventilasyon, vücut dışı destek 
sistemleri, etik değerlendirmeler, laboratuvar, acil radyoloji ve girişimsel 
işlemlerden oluşmaktadır.

Derginin editöryal ve yayın süreçleri ile etik kuralları International Committee 
of Medical Journal Editors (ICMJE), World Association of Medical Editors 
(WAME), Council of Science Editors (CSE), Committee on Publication Ethics 
(COPE), European Association of Science Editors (EASE), ve National 
Information Standards Organization (NISO) gibi uluslararası kuruluşların 
kurallarına uygun olarak şekillenmektedir. Dergimiz, şeffaf olma ilkeleri ve 
“DOAJ Akademik Yayıncılıkta En İyi Uygulama İlkeleri” ile uyum içindedir.

Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Dergisi editörü veya editörleri Çocuk Acil Tıp 
ve Yoğun Bakım Derneği Yönetim Kurulu tarafından, üç yılda bir Ocak 
ayında belirlenir. Editör dergi yayın kurulunu (editör yardımcıları, uluslararası 
danışmanlar, bilimsel danışma kurulu, hakem kurulu, araştırma metodolojisi 
editörleri, istatistik editörü) oluşturur.

Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Dergisi, Tübitak-ULAKBİM TR Dizini, Directory 
of Open Access Journals (DOAJ), CINAHL Complete, Gale, ProQuest, 
Embase, Index Copernicus, Directory of Research Journal Indexing 
(DRJI), J-Gate, Livivo-German National Library of Medicine (ZB 
MED), BASE - Bielefeld Academic Search Engine, Ulrich›s Periodicals 
Directory, Ebsco, CiteFactor, IdealOnline, Türkiye Atıf Dizini, Hinari, 
GOALI, ARDI, OARE, AGORA, WorldCat ve  Türk Medline  tarafından 
indekslenmektedir.

Dergi Adı (İngilizce): The Journal of Pediatric Emergency and Intensive 
Care Medicine

Dergi Adı (Türkçe): Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Dergisi

Resmi Kısaltma: J Pediatr Emerg Intensive Care Med

E-ISSN: 2717-9206

Eski E-ISSN: 2146-2399

Eski ISSN: 2148-7332

Açık Erişim Politikası & Creative Commons

Açık erişim, disiplinler arası gelişimi destekleyen ve farklı disiplinler arasında 
iş birliğini teşvik eden bir yaklaşımdır. Bu nedenle Çocuk Acil ve Yoğun Bakım 
Dergisi, makalelerine daha fazla erişim ve daha şeffaf bir değerlendirme 

süreci sağlayarak bilimsel yayın literatürüne katkıda bulunmaktadır.

Açık erişim politikası, Budapest Open Access Initiative (BOAI) kuralları esas 
alınarak uygulanmaktadır.

Yayınlanan tüm içerikler çevrimiçi ve ücretsiz olarak https://www.caybdergi.
com/ adresinde mevcuttur. Derginin içeriği, üçüncü şahısların, orijinal 
çalışmaya atıfta bulunmak ve ticari amaçlarla kullanmamak şartıyla, içeriği 
paylaşmasına ve uyarlamasına izin veren Creative Commons Attribution-
NonCommercial (CC BY-NC) 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır. 

Açık Erişim, “(hakem değerlendirmesinden geçmiş bilimsel literatürün), 
internet aracılığıyla; finansal, yasal ve teknik engeller olmaksızın, serbestçe 
erişilebilir, okunabilir, indirilebilir, kopyalanabilir, dağıtılabilir, basılabilir, 
taranabilir, tam metinlere bağlantı verilebilir, dizinlenebilir, yazılıma veri olarak 
aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir olması”dır. Çoğaltma 
ve dağıtım üzerindeki tek kısıtlama yetkisi ve bu alandaki tek telif hakkı 
rolü; kendi çalışmalarının bütünlüğü üzerinde kontrol sahibi olabilmeleri, 
gerektiği gibi tanınmalarının ve alıntılanmalarının sağlanması için yazarlara 
verilmelidir.

Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Dergisi elektronik kaynaklara erişim için 
herhangi bir abonelik ücreti, yayın ücreti veya benzer bir ödeme talep etmez.

Reklam Politikası

Potansiyel reklam verenler, Yazı İşleri ile iletişime geçmelidir. Reklam 
görselleri sadece Genel Yayın Yönetmeni’nin onayı ile yayınlanır.

Materyal Sorumluluk Reddi

Dergide yayınlanan makalelerde yer alan ifadeler veya görüşler editörlerin, 
yayın kurulunun ve/veya yayıncının görüşlerini yansıtmaz. Editörler, yayın 
kurulu ve yayıncı bu tür materyaller için herhangi bir sorumluluk veya 
yükümlülük kabul etmez. Dergide yayınlanan tüm görüşler, makalelerin 
yazarlarına aittir.

Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Dergisi›nin mali giderleri Çocuk Acil Tıp ve 
Yoğun Bakım Derneği tarafından karşılanmaktadır.

Yazışma Adresi

Baş Editör, Prof. Dr. Hayri Levent YILMAZ 
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Tel: +90 322 338 60 60/3654 
E-posta: hyilmaz@cu.edu.tr 
Sekreterya: Galenos Yayınevi 
E-posta: info@galenos.com.tr 
İnternet Sayfası: www.caybdergi.com

İzinler

Baskı izinleri için başvurular dergi ofisine yapılmalıdır. 
Editör: Prof. Dr. Hayri Levent YILMAZ 
E-posta: permission@galenos.com.tr 
İnternet Sayfası: www.caybdergi.com

Yayınevi Yazışma Adresi

Galenos Yayınevi Tic. Ltd. Şti. 
Adres: Molla Gürani Mah. Kaçamak Sk. No: 21, 34093 Fındıkzade-
İstanbul/Türkiye 
Tel.: +90 212 621 99 25 Faks: +90 212 621 99 27 
E-posta: info@galenos.com.tr
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AIMS AND SCOPE
The Journal of Pediatric Emergency and Intensive Care Medicine is a peer-reviewed 
periodical journal that publishes national and international articles which has been 
started to be published in 2014 and it is the first journal that is about “Critical 
pediatric patient” field in Turkey. Our journal which accepts publications in English 
and Turkish languages is published electronically. The publication frequency is 3 
times a year (April, August, December) in every 4 months. The Journal of Pediatric 
Emergency and Intensive Care Medicine publishes the scientific articles that are 
written about pediatric emergency medicine, pediatric emergency health services, 
pediatric critical patient care and pediatric intensive care issues.

The journal publishes original research, case reports, reviews, articles like letter to 
the editor, clinical reports, medical opinions and related educational and scientific 
notifications The basic sections of the contents are composed of medical systems 
of pediatric emergency, academic pediatric emergency medicine and education, 
management of pediatric emergency department, disaster and environmental 
emergency, trauma, case reports, adolescence emergencies, pediatric emergencies, 
new born emergency, health policy, ethics, intoxication, pediatric emergency 
nursery, pediatric intensive care nursery, preventive medicine, pediatric intensive 
care, critical diseases, critical patient management, diagnostic methods, sepsis and 
septic shock, organ and system failures, intensive care technology, invasive and 
non-invasive monitorization, invasive and non-invasive ventilation, extra-corporal 
body support systems, ethical assessment, laboratory, emergent radiology and 
interventional procedures.

The editorial and publication processes of the journal are shaped in accordance 
with the guidelines of the International Committee of Medical Journal Editors 
(ICMJE), World Association of Medical Editors (WAME), Council of Science Editors 
(CSE), Committee on Publication Ethics (COPE), European Association of Science 
Editors (EASE), and National Information Standards Organization (NISO). The 
journal is in conformity with the Principles of Transparency and Best Practice in 
Scholarly Publishing.

The editors of the Journal of Pediatric Emergency and Intensive Care are determined 
by Administrative Board of Society of Pediatric Emergency and Intensive Care 
Medicine periodically in every 3 years at January.

The Journal of Pediatric Emergency and Intensive Care Medicine is indexed in 
Tübitak-ULAKBİM TR Dizini, Directory of Open Access Journals (DOAJ), 
CINAHL Complete, Gale, ProQuest, Embase, Index Copernicus, Directory of 
Research Journal Indexing (DRJI), J-Gate, Livivo-German National Library 
of Medicine (ZB MED), BASE - Bielefeld Academic Search Engine, Ulrich’s 
Periodicals Directory, EBSCO Host, CiteFactor, IdealOnline, Türkiye Atıf Dizini, 
Hinari, GOALI, ARDI, OARE, AGORA, WorldCat and Türk Medline.

English Title: The Journal of Pediatric Emergency and Intensive Care Medicine

Turkish title: Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Dergisi

Official abbreviation: J Pediatr Emerg Intensive Care Med

E-ISSN: 2717-9206

Former E-ISSN: 2146-2399

Former ISSN: 2148-7332 

Open Access Policy

This journal provides immediate open access to its content on the principle that 
making research freely available to the public supports a greater global exchange 
of knowledge.

Author (s) and copyright owner (s) grant access to all users for the articles published 
in the The Journal of Pediatric Emergency and Intensive Care Medicine as free of 
charge. Articles may be used provided that they are cited.

Open Access Policy is based on rules of Budapest Open Access Initiative (BOAI). By 

“open access” to [peer-reviewed research literature], we mean its free availability on 

the public internet, permitting any users to read, download, copy, distribute, print, 

search, or link to the full texts of these articles, crawl them for indexing, pass them as 

data to software, or use them for any other lawful purpose, without financial, legal, or 

technical barriers other than those inseparable from gaining access to the internet 

itself. The only constraint on reproduction and distribution, and the only role for 

copyright in this domain, should be to give authors control over the integrity of their 

work and the right to be properly acknowledged and cited.

The Journal of Pediatric Emergency and Intensive Care Medicine not demand 

any subscription fee, publication fee or similar payment for access to electronic 

resources.

Creative Commons

This journal is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 

International (CC BY-NC 4.0) which permits third parties to share and adapt the 

content for non-commerical purposes by giving the apropriate credit to the original 

work.

A Creative Commons license is a public copyright license that provides free 

distribution of copyrighted works or studies. Authors use the CC license to transfer 

the right to use, share or modify their work to third parties. 

Open access is an approach that supports interdisciplinary development and 

encourages collaboration between different disciplines. Therefore, the Journal 

of Pediatric Emergency and Intensive Care Medicine contributes to the scientific 

publishing literature by providing more access to its articles and a more transparent 

review process.

Advertisement Policy

This journal’s advertising sales and editorial processes are separated to ensure 

editorial independence and reduce the effects of financial interests.

Advertisers are responsible for ensuring that their advertisements comply with 

applicable laws regarding deceptive and/or offensive content and ethical issues.

Material Disclaimer

Statements or opinions stated in articles published in the journal do not reflect the 

views of the editors, editorial board and/or publisher; The editors, editorial board 

and publisher do not accept any responsibility or liability for such materials. All 

opinions published in the journal belong to the authors.
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YAZARLARA BİLGİ
Yayımlanmaya 2014 yılında başlayan Çocuk Acil ve Yoğun Bakım 
Dergisi, ulusal ve uluslararası makaleleri yayımlayan, çift-kör hakemlik 
ilkeleri çerçevesinde yayın yapan bir dergidir. Dergi özgün araştırma, 
olgu sunumu, derleme, editöre mektup türündeki makaleleri, klinik 
raporları, tıbbi düşünceleri ve ilgili eğitimsel ve bilimsel duyuruları 
yayınlar. Dergi içeriğinde temel bölümler çocuk acil tıp sistemleri, 
akademik çocuk acil tıp ve çocuk acil tıp eğitimi, çocuk acil servis 
yönetimi, afet, çevresel aciller, travma, olgu sunumları, ergen acilleri, 
çocuk acilleri, yenidoğan acilleri, sağlık politikaları, etik, zehirlenme, 
çocuk acil hemşireliği, çocuk yoğun hemşireliği, koruyucu hekimlik, 
Çocuk Yoğun Bakımı, kritik hastalıklar, kritik hasta yönetimi, tanı 
yöntemleri, sepsis ve septik şok, organ ve sistem yetersizlikleri, yoğun 
bakım teknolojisi, non-invazif ve invazif monitörizasyon, non-invazif ve 
invazif ventilasyon, vücut dışı destek sistemleri, etik değerlendirmeler, 
laboratuvar, acil radyoloji ve girişimsel işlemlerden oluşmaktadır.
Derginin İngilizce kısaltması; “J Pediatr Emerg Intensive Care Med” 
olarak kaydedilmiştir.

Editörler ve Yayın Kurulu üç yılda bir Ocak ayında Çocuk Acil Tıp ve 
Yoğun Bakım Derneği Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
Türkçe yazılarda Türk Dil Kurumu’nun Türkçe Sözlüğü ve Yazım 
Kılavuzu temel alınmalıdır.
Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Dergisi, hiçbir makale başvuru veya 
işlem ücreti uygulamamaktadır.

Dergiye yayımlanmak üzere gönderilen tüm yazılar “iThenticate” 
programı ile taranarak intihal kontrolünden geçmektedir. İntihal 
taraması sonucuna göre yazılar ret ya da iade edilebilir.
Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Dergisi, Türk Tıp Dizini koşullarına uygun 
olarak bir yıl içindeki toplam özgün araştırma makalesi sayısı 15›den 
az olmayacak ve toplam makale sayısının (özgün araştırma makalesi, 
olgu sunumu, kitap kritiği, editöre mektup, derleme, kılavuzlar) en az 
%50›sini oluşturacak şekilde yayımlanır. Her sayıda en az 5 araştırma, 
en fazla araştırma makalesi sayısı kadar olgu sunumu ve/veya derleme 
yayımlar. Derlemeler editörün daveti üzerine hazırlanır.
Derginin arşiv sisteminde tüm hakem kararları, başvuru yazılarının 
imzalı örnekleri ve düzeltme yazıları en az beş yıl süreyle saklanır.
Dergide yayımlanan makaleler, içindekiler sayfasında ve makale 
başlık sayfalarında türlerine göre (araştırma, olgu sunumu, kısa rapor, 
derleme, editöre mektup vb.) sınıflandırılarak basılır.
Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Dergisi›ne gönderilen yazılar ilk olarak 
editör tarafından değerlendirilir. Editör her yazıyı değerlendirmeye 
alınıp alınmaması konusunda gözden geçirir ve yazıya editör yardımcısı 
atar. Editör ve yazıya atanan editör yardımcısı yazıyı değerlendirmeye 
uygun bulursa, iki hakem veya bir hakem ve bir yayın/danışma 
kurulu üyesine değerlendirmek üzere gönderir. Eğer yazı bilimsel 
değerliliğinin ve orijinalliğinin olmaması, kritik hasta çocuk alanına ve 
dergi okuyucu kitlesine hitap etmemesi gibi nedenlerle yayın/danışma 
kurulu üyelerinin veya hakem değerlendirmesini gerektirmiyorsa yazı 
değerlendirme altına alınmaz.
Yazıların bilimsel ve etik sorumlulukları yazarlara, telif hakkı ise 
Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Dergisi’ne aittir. Yazıların içeriğinden 
ve kaynakların doğruluğundan yazarlar sorumludur. Yazarlar, yayın 
haklarının devredildiğini belirten onay belgesini (Yayın Hakkı Devir 
Formu) yazıları ile birlikte göndermelidirler. Bu belgenin tüm yazarlar 
tarafından imzalanarak dergiye gönderilmesi ile birlikte yazarlar, 

gönderdikleri çalışmanın başka bir dergide yayınlanmadığı ve/veya 
yayınlanmak üzere incelemede olmadığı konusunda garanti vermiş, 
bilimsel katkı ve sorumluluklarını beyan etmiş sayılırlar.

Makale Kategorileri

Özgün Araştırma Makaleleri:  Kritik hasta çocuk alanında yapılmış 
temel veya klinik araştırma makaleleridir. Kaynaklar ve İngilizce özet 
gereklidir (Bkz. Yazı hazırlığı bölümü). En fazla 5000 sözcük (20 çift 
aralıklı sayfa), yedi tablo ve/veya resim, ek olarak İngilizce, Türkçe özet 
ve kaynakları içermelidir. Etik kurul onayı çalışma içinde bahsedilmelidir.
Olgu Sunumları:  Çocuk Acil Tıp ve Çocuk Yoğun Bakım alanında 
karşılaşılan eğitimsel yönü olan klinik olguların veya komplikasyonların 
sunumudur. Bu bölüme yayım için gönderilen yazılarda daha önce 
bilimsel literatürde sıklıkla bildirilmemiş klinik durumları, bilinen bir 
hastalığın bildirilmemiş klinik yansımaları veya komplikasyonlarını, 
bilinen tedavilerin bilinmeyen yan etkilerini veya yeni araştırmaları 
tetikleyebilecek bilimsel mesajlar içermesi gibi özellikler aranmaktadır. 
Olgu sunumları Türkçe ve İngilizce özet, giriş, olgu sunumu ve sunulan 
olguya yönelik tartışmayı içermelidir. En fazla uzunluk 2000 sözcük 
(8 çift aralıklı sayfa), 15 veya daha az kaynak, üç tablo veya resim 
içermelidir.
Özet Raporlar: Ön çalışma verileri ve bulguları, daha ileri araştırmaları 
gerektiren küçük sayılı araştırmalar. Kaynaklar ve İngilizce özet 
gereklidir (Bkz. yazı hazırlığı bölümü). En çok uzunluk 3000 sözcük 
(sekiz çift aralıklı sayfa), ek olarak İngilizce ve Türkçe özet, 15 veya 
aşağı sayıda referans, üç tablo ve/veya şekil. Etik kurul onayı gereklidir.
Konseptler: Çocuk acil tıp ve çocuk yoğun bakım ile ilgili ve bu alanı 
geliştirmeye yönelik klinik veya klinik olmayan konularda yazılardır. 
Kaynaklar ve İngilizce özet gereklidir. En çok uzunluk 4000 kelime 
(16 çift aralıklı sayfa), ek olarak İngilizce ve Türkçe özet (her biri 150 
kelimenin altında) ve kaynaklar içermelidir.
Derleme Yazıları (Reviews): Çocuk acil tıp ve çocuk yoğun bakım 
ile ilgili ve konuyla ilgili son ulusal ve dünya literatürlerini içeren 
geniş inceleme yazılarıdır. Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Dergisi davetli 
derleme yazısı yayımlamaktadır. Davetli olmayan derleme başvuruları 
öncesinde editör ile iletişime geçilmelidir. En çok 5000 kelime (20 çift 
aralıklı sayfa). Kaynak sayısı konusunda sınırlama yoktur. Derleme 
yazma konusunda gerekli bilgi aşağıdaki makaleden elde edilebilir;
Burney RF, Tintinalli JE: How to write a collective review. Ann Emerg 
Med 1987;16:1402.
Kanıta Dayalı Bilgi: Klinik ve tıbbi uygulamalara yönelik sorulara yanıt 
verebilen makaleler. Makale şu bölümleri içermelidir; Klinik senaryo, 
soru ve sorular, en iyi kanıtın araştırılması ve seçilmesi, kanıtın ayrıntılı 
incelenmesi ve kanıtın uygulanması. En çok 4000 kelime (15 çift 
aralıklı sayfa), ek olarak Türkçe ve İngilizce özet. Yazarlar kullandıkları 
makalelerin kopyasını da ekte editöre göndermelidir.
Editöre Mektup:  Çocuk acil tıp ve çocuk yoğun bakım ile ilgili 
konulardaki görüşler, çözüm önerileri, Çocuk Acil ve Yoğun Bakım 
Dergisi›nde veya diğer dergilerde yayımlanan makaleler hakkında 
yorumları içeren yazılardır. En çok 1500 kelime (altı çift aralıklı sayfa), 
ek olarak kaynaklar yer almalıdır.
Nöbet Öyküleri:  Çocuk acil tıp ve çocuk yoğun bakımın doğasını 
ve dinamizmini yansıtan, çocuk acil tıbbın ve çocuk yoğun bakımın 
mizahi yönünü yakalamış kişisel ve/veya ekip deneyimleri. En çok 
1000 sözcük içermelidir.
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Makale Başvurusu

Makale Başvuru Anlaşması: Makale Başvuru Anlaşması, Çocuk Acil 
ve Yoğun Bakım Dergisi›nin yeni sayısından veya istenildiğinde Çocuk 
Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği, Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Dergisi 
editörlüğünden ve dergi web sitesinden elde edilebilir. Tüm makale 
başvuruları için doldurulacaktır.
Makale Başvuru Mektubu:  Yazar bu mektupta araştırmasının veya 
yazısının kısa açıklamasını, araştırmanın tipini (rastgele, çift kör, 
kontrollü vs.), yazının hangi kategori için gönderildiğini, daha önce 
bilimsel bir toplantıda sunulup sunulmadığını ayrıntısı ile belirtmelidir. 
Ek olarak yazı konusunda bağlantıya geçilecek kişinin adresi, telefon-
faks numaraları ve varsa e-mail adresi mektubun alt bölümünde yer 
almalıdır.
Makale gönderimi yapılırken sorumlu yazarın  ORCID  (Open 
Researcher ve Contributor ID) numarası belirtilmelidir.  http://orcid.
org adresinden ücretsiz olarak kayıt oluşturabilir.

Makale Hazırlama

Biçim:  Başvurusunu yaptığınız yazının kopyasını saklayın. Makale 
çift aralıklı olarak (1,5 aralık kullanmayın) A4 kağıdına standart kenar 
boşlukları (tüm kenarlardan ikişer santim) kullanılarak Arial yazı 
formatında 10 punto ile hazırlanmış olarak dört kopya gönderilmelidir. 
Online başvurularda basılı kopya gönderilmesine gerek yoktur.
Başlık Sayfası: Bu sayfa başlık, yazarların tam isimleri, bir yazar için 
ikiyi aşmayacak akademik derece, çalışma yapıldığı anda yazarların 
adresi şehri de içerecek şekilde, eğer yazı her hangi bir bilimsel 
toplantıda sunulmuş veya sunulmak için kabul edilmiş ise bu toplantı, 
kongre, vb.’nin tarih, yer ve adı (buna ilişkin kanıt), alınan finansal 
destek ve kimden olduğu, yazıya katkısı bulunan konsültan varsa 
ismi akademik derecesi ve adresi, makalenin kelime sayısı (Türkçe, 
İngilizce özetler ve referanslar hariç), yazı konusunda bağlantıya 
geçilecek kişinin ismi, adresi, telefon-faks numaraları ve varsa e-mail 
adresi mektubun alt bölümünde yer almalıdır.
Kör Ön Değerlendirme İçin:  Makalenin sayfalarında ve Türkçe-
İngilizce özet sayfalarında yazarların isminin, akademik derecesinin, 
adresinin, şehrinin yer almamasına dikkat edin. Bu şartı bulundurmayan 
makaleler geri gönderilebilir.
Türkçe ve İngilizce Özet:  Özgün makaleler ve özet raporlar 250 
sözcüğü aşmayan hipotez veya amaç, yöntemler, sonuçlar, tartışma 
içeren özet bulundurmalıdır. Konsept ve olgu sunumları için 150 
kelimeyi aşmayan Türkçe ve İngilizce özet bulunmalıdır. Anahtar 
sözcükler, her türlü yazıda Türkçe ve İngilizce özetlerin altındaki 
sayfada 3-10 adet verilmelidir. Anahtar sözcük olarak Index Medicus›un 
Tıbbi Konu Başlıkları›nda (Medical Subject Headings, MeSH) yer alan 
terimler kullanılmalıdır.
İstatistiksel Testler: Çalışmalar istatistik alanında deneyimli kişilerin 
kontrolünde değerlendirilmelidir. Sonuçlar için güven aralığı, P 
değerleri verilmelidir.
Yazı İçeriği: Araştırma makaleleri aşağıdaki bölümleri içermelidir; 
• Giriş 
• Gereç ve Yöntem 
• Bulgular 
• Tartışma 
• Çalışmanın Kısıtlılıkları 
• Sonuç

Değerler: Kullanılan madde, ilaç, laboratuvar sonuçları değerlerinde 
genel standartlara uyulmalıdır. İlaçlar: Jenerik isimler kullanılmalıdır.

Kaynaklar:  Kaynaklar çift aralıkla ayrı bir sayfada yazılmalıdır. 
Kaynakları makale içinde kullanım sırasına göre numaralandırılmalıdır. 
Alfabetik sıralama yapılmamalıdır. Özet olarak yararlanılmış makaleler 
için parantez içinde İngilizce yazılar için “abstract”, Türkçe yazılar için 
“öz” yazılmalıdır. Bir kaynaktaki yazarların sadece ilk beşi belirtilmeli, 
geri kalanlar için İngilizce kaynaklar için “et al.”, Türkçe kaynaklar 
için “ve ark.” kısaltmasını kullanın. Kaynakların doğruluğu yazarların 
sorumluluğundadır.

Örnekler; 
•  Makale: Raftery KA, Smith-Coggins R, Chen AHM. Gender-

associated differences in emergency department pain management. 
Ann Emerg Med. 1995;26:414-21.

•  Baskıdaki Makale için: Littlewhite HB, Donald JA. Pulmonary blood 
flow regulation in an aquatic snake. Science 2002 (baskıda)

•  Kitap: Callaham ML. Current Practice of Emergency Medicine. 2nd 
ed. St. Luis, MO:Mosby;1991.

•  Kitap Bölümü: Mengert TJ, Eisenberg MS. Prehospital and 
emergency medicine thrombolytic therapy. In: Tintinal-li JE, Ruiz 
E, Krome RL (eds). Emergency Medicine: A Comprehensive Study 
Guide. 4th ed. New York, NY:McGraw-Hill;1996:337-43.

•  Kitaptan Bir Bölüm için, Bir Editör Varsa: Mc Nab S. Lacrimal 
surgery. In: Willshaw H (ed). Practical Ophthalmic Surgery. 
NewYork: Churchill Livingstone Inc, 1992: 191-211

•  Türkçe Kitap Bölümü: Yilmaz HL. Çocuk Acil Mimarisi. İçinde: 
Karaböcüoğlu M, Yılmaz HL, Duman M (ed.ler). Çocuk Acil 
Tıp: Kapsamlı ve Kolay Yaklaşım. 1. Baskı. İstanbul, İstanbul Tıp 
Kitabevi, 2012:7-13

•  Editörler Aynı Zamanda Kitabın İçindeki Metin ya da Metinlerin 
Yazarı ise: Önce alınan metin ve takiben kitabın ismi yine kelimeler 
büyük harfle başlatılarak yazılır: Diener HC, Wilkinson M (editors). 
Drug-induced headac-he. In Headache. First ed., New York: 
Springer-Verlag, 1988: 45-67

•  Çeviri Kitaptan Alıntı için: Milkman HB, Sederer LI. Alkolizm ve 
Madde Bağımlılığında Tedavi Seçenekleri. Doğan Y, Özden A, İzmir 
M (Çevirenler) 1. Baskı, Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi, 
1994: 79-96

•  Kongre Bildirileri için: Felek S, Kılıç SS, Akbulut A, Yıldız M. Görsel 
halüsinasyonla seyreden bir şigelloz olgusu.

XXVI. Türk Mikrobiyoloji
•  Basılmamış Kurslar, Sunumlar: Sokolove PE, Needlesticks and 

high-risk exposure. Course lecture presented at: American College 
of Emergency Physicians, Scientific Assembly, October 12, 1998, 
San Diego, CA.

•  Tezden Alıntı için: Kılıç C. Genel Sağlık Anketi: Güvenirlik ve 
Geçerlilik Çalışması. Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi, Hacettepe 
Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri AD, Ankara: 1992

•  İnternet: Fingland MJ. ACEP opposes the House GOP managed 
care bill. American College of Emergency Physici-ans Web site. 
Available at: http://www.acep.org/press/pi980724.html . Accessed 
August 26,1999.

•  Kişisel Danışmanlık: Kişisel danışmanları kaynak göstermekten 
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kaçının. Fakat eğer çok gerekli ise kişinin adı, akademik 
derecesi, ay, yıl bilgilerine ek olarak kişiden yazılı olarak bu bilgiyi 
kullanabileceğinize dair mektubu makale ile birlikte gönderin.

Tablolar: Tablolar verileri özetleyen kolay okunur bir biçimde olmalıdır. 
Tablo›da yer alan veriler, makalenin metin kısmında yer almamalıdır. 
Tablo numaraları yazıda ardışık yer aldığı biçimde verilmelidir. Metinde 
tabloları işaret eden cümle bulunmalıdır. Her tablo «Kaynaklar» 
sayfasından sonra her sayfaya bir tablo gelecek şekilde gönderilmelidir. 
Tablolar hazırlanırken sayfa kenarı kurallarına uyulmalıdır. Metin içinde 
her tabloya atıfta bulunulduğuna emin olunmalıdır. Yazı içindeki grafik, 
şekil ve tablolar “Arabik” sayılarla numaralandırılmalıdır. Her tablo ayrı 
bir sayfaya çift aralıklı olarak basılmalıdır. Tabloları metindeki sıralarına 
göre numaralayıp, her birine kısa bir başlık verilmelidir. MS Word 2000 
ve üstü sürümlerde otomatik tablo seçeneğinde «tablo klasik 1» ya da 
«tablo basit 1» seçeneklerine göre tablolar hazırlanmalıdır. Yazarlar 
açıklamaları başlıkta değil, dipnotlarda yapmalıdır. Dipnotlarda 
standart olmayan tüm kısaltmalar açıklanmalıdır. Dipnotlar için sırasıyla 
aşağıdaki semboller kullanılmalıdır: (*,+,^,§,ii,l,**,++,^^).
Şekiller/Resimler:  Şeklin/Resmin içerdiği bilgi metinde 
tekrarlanmamalıdır. Metin ile şekilleri/resimleri işaret eden cümle 
bulunmalıdır. Resimler EPS veya TIF formatında kaydedilmelidir. Renkli 
resimler en az 300 DPI, gri tondaki resimleren az 300 DPI ve çizgi 
resimler en az 1200 DPI çözünürlükte olmalıdır.

Dergi Politikaları

Orijinal Yazı: Yeni bilgi ve veri içeren makaleler daha önce bir bilimsel 
dergide yayınlanmamış ve yayınlanması için aynı anda bir başka 
dergiye başvurulmamış olmalıdır. Bu sınırlama özet halinde bilimsel 
toplantı ve kongrelerde sunulmuş çalışmalar için geçerli değildir.
Birden Fazla Yazar:  Makalede yer alan tüm yazarlar makalenin 
içeriğindeki bilgilerin sorumluluğunu ve makale hazırlanma 
basamaklarındaki görevleri paylaşırlar.
İstatistiksel Danışman:  İstatistiksel analiz içeren tüm makaleler 
istatistik uzmanına danışılmış olmalıdır. Yazarlardan biri ya da yazarların 
dışında belirlenmiş ve istatistik konusunda deneyimli ve yetki sahibi bir 
kişi bu analizin sorumluluğunu üstlenmelidir. İstatistiksel değerlendirme 
için kullanılan istatistik uzmanının ismi başlık sayfasında belirtilmelidir.
Rastgele Kontrollü Çalışmalar: Dergi bu tip çalışmaları yayınlamayı 
yeğlemektedir.
İzinler: Makalede yer alan herhangi bir resim, tablo vs. daha önceden 
başka bir bilimsel dergi veya kitapta yayınlanmış ise bu tablo ve 
resimlerin kullanılabilirliğine dair yazı alınması gerekmektedir.
Yayın Değerlendirme Kurulu İzni:  Yazarlar, eğer çalışmaları insan 
ve hayvanlar üzerinde araştırmayı gerektiriyorsa, yayın değerlendirme 
kurulundan (araştırma etik kurulları) yazılı onay belgesini almalıdırlar.

Değerlendirme ve Basım Süreci

Ön değerlendirme: Dergi kör ön değerlendirmeyi tüm makale tipleri 
için uygulamaktadır. Tüm makaleler dergi editörü tarafından incelenir 
ve uygun bulunan makaleler ön değerlendirme amacıyla danışmanlara 
(editör yardımcılarına) iletilir. Dergi editöründen doğrudan yazara geri 
gönderilen yazılar Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Dergisi›nde basılamaz. 
Başvuru ile derginin ön değerlendirmeye alınma arasında geçen süre 
en çok 15 gündür. Yazının alındığına ve durum bildirir mektup dergi 
editörünce yazara bu süre içinde bildirilir. Dergide basımı uygun 
bulunmayan makaleler geri gönderilmez.

Tüm makaleler editörlerce dergi yazım kuralları ve bilimsel içerik 
açısından değerlendirilirler. Gerekli görüldüğünde yazıda istenen 
değişiklikler yazara editörlerce yazılı olarak bildirilir.

Yazının Sorumluluğu: Yazarlar yayınlanmış halde olan makalelerinde 
bulunan bilgilerin tüm sorumluluğunu üstlenirler. Dergi bu makalelerin 
sorumluluğunu üstlenmez. Yazarlar basılı haldeki makalenin bir 
kopyasını alırlar.

Basım Hakkı:  Dergide yayınlanmış bir makalenin tamamı veya bir 
kısmı, makaleye ait resimler veya tablolar Çocuk Acil ve Yoğun Bakım 
Dergisi editörü ve Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği Yönetim 
Kurulu, bilgisi ve yazılı izni olmadan başka bir dergide yayınlanamaz..

Gerekli Bilgiler:  Dergi editörleri ön değerlendirme sürecinde gerek 
duyduklarında makalenin dayandırıldığı verileri incelemek için yazardan 
isteyebilirler. Bu nedenle yazara kolay ulaşımı sağlayacak adres ve 
diğer iletişim araçlarının başlık sayfasında yer alması önemlidir.

Ek: Yayın kurulu, yazarların iznini alarak yazıda değişiklikler yapabilir. 
Editör ve dil editörü dil, imla ve kaynakların Index Medicus’ta geçtiği 
gibi yazılmasında ve benzer konularda tam yetkilidir.
Makale yayınlanmak üzere gönderildikten sonra yazarlardan hiçbiri, 
tüm yazarların yazılı izni olmadan yazar listesinden silinemez, ayrıca 
yeni bir isim yazar olarak eklenemez ve yazar sırası değiştirilemez.

Ölçüm Birimleri:  Uzunluk, ağırlık ve hacim birimleri metrik (metre, 
kilogram, litre) sistemde ve bunların onlu katları şeklinde rapor 
edilmelidir. Sıcaklıklar celsius derecesi, kan basıncı milimetre civa 
cinsinden olmalıdır. Ölçü birimlerinde hem yerel hem de Uluslararası 
Birim Sistemleri’ni (International System of Units, SI) kullanmalıdır. İlaç 
konsantrasyonları ya SI ya da kütle birimi olarak verilir, seçenek olarak 
parantez içinde verilebilir.

Kısaltmalar ve Semboller:  Sadece standart kısaltmaları kullanın, 
standart olmayan kısaltmalar okuyucu için çok kafa karıştırıcı olabilir. 
Başlıkta kısaltmadan kaçınılmalıdır. Standart bir ölçüm birimi olmadıkça 
kısaltmaların uzun hali ilk kullanılışlarında açık, kısaltılmış hali parantez 
içinde verilmelidir.

Teşekkür(ler)/Acknowledgement(s): Yazının sonunda kaynaklardan 
önce teşekkür(ler)/ acknowledgement(s) bölümüne yer verilir. Bu 
bölümde yazı hazırlanırken içeriğe, düzene, bilgilerin istatistiksel 
analizine katkıları olanlar belirtilebilir.

Kaynaklara Ek:  Tek tip kurallar esas olarak Amerikan Ulusal 
Tıp Kütüphanesi (National Library of Medicine, NLM) tarafından 
uyarlanmış olan bir ANSI standart stilini kabul etmiştir. Kaynak atıfta 
bulunma örnekleri için yazar(lar) http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_
requirements.html sitesine başvurabilir(ler).
Dergi isimleri Index Medicus’taki şekilleriyle kısaltılmalıdır. Ayrı bir yayın 
olarak yıllık basılan ve Index Medicus’un Ocak sayısında da liste olarak 
yer alan Index Medicus’taki Dergiler Listesi’ne (List of Journals Indexed 
in Index Medicus) başvurulabilir. Liste ayrıca http://www.nlm.nih.gov   
sitesinden de elde edilebilir.

Etik

Bilimsel Sorumluluk: Makalelerin bilimsel kurallara uygunluğu 
yazarların sorumluluğundadır. Tüm yazarların gönderilen makalede 
akademik ve bilimsel olarak doğrudan katkısı olmalıdır. Bu bağlamda 
“yazar” yayınlanan bir araştırmanın kavramsallaştırılmasına ve 
desenine, verilerin elde edilmesi, analizi ya da yorumlanmasına belirgin 
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katkı yapan, yazının müsveddesi ya da bunun içerik açısından eleştirel 
biçimde gözden geçirilmesinde görev yapan birisi olarak görülür. Yazar 
olabilmenin diğer koşulları ise, makaledeki çalışmayı planlamak veya 
icra etmek ve/veya makaleyi yazmak veya revize etmektir.
Fon sağlanması, veri toplanması ya da araştırma grubunun genel 
süpervizyonu tek başlarına yazarlık hakkı kazandırmaz. Yazar olarak 
gösterilen tüm bireyler sayılan tüm ölçütleri karşılamalıdır ve yukarıdaki 
ölçütleri karşılayan her birey yazar olarak gösterilebilir. Çok merkezli 
çalışmalarda grubun tüm üyelerinin yukarıda belirtilen şartları 
karşılaması gereklidir. Yazarların isim sıralaması ortak verilen bir karar 
olmalıdır. Tüm yazarlar yazar sıralamasını telif hakkı devri formunda 
imzalı olarak belirtmek zorundadırlar.
Yazarlık için yeterli ölçütleri karşılamayan ancak çalışmaya katkısı olan 
tüm bireyler “teşekkür/bilgiler” kısmında sıralanmalıdır. Bunlara örnek 
olarak ise sadece teknik destek sağlayan, yazıma yardımcı olan ya da 
sadece genel bir destek sağlayan kişiler verilebilir. Finansal ve materyal 
destekleri de belirtilmelidir.
Yazıya materyal olarak destek veren ancak yazarlık için gerekli ölçütleri 
karşılamayan kişiler “klinik araştırıcılar” ya da “yardımcı araştırıcılar” 
gibi başlıklar altında toplanmalı ve bunların işlevleri ya da katılımları 
“bilimsel danışmanlık yaptı”, “çalışma önerisini gözden geçirdi”, “veri 
topladı” ya da “çalışma hastalarının bakımını üstlendi” gibi belirtilmelidir. 
Teşekkür (acknowledgement) kısmında belirtilecek bu bireylerden de 
yazılı izin alınması gerekir.

Etik Sorumluluk: Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Dergisi, 1975 Helsinki 
Deklarasyonu’nun 2013 yılında revize edilen İnsan Deneyleri 
Komitesi’nin etik standartlarına uymayı ilke edinmiş bir dergidir. Bu 
yüzden Çocuk Acil Ve Yoğun Bakım Dergisi’nde yayınlanmak üzere 
gönderilen klinik deneylere katılan sağlıklı bireyler/hastalarla ilgili olarak 
belirtilen komitenin etik standartlarına uyulduğunun mutlaka belirtilmesi 
ve deneyin türüne göre gerekli olan yerel veya ulusal etik komitelerden 
alınan onay yazılarının yazı ile birlikte gönderilmesi ve ayrıca deneye 
katılan kişi/hastalardan ve hastalar eğer temyiz kudretine sahip değilse 
hastaların vasilerinden yazılı bilgilendirilmiş onam (informed consent) 
alındığını belirten bir yazı ve tüm yazarlar tarafından imzalanmış bir 
belgenin editöre gönderilmesi gerekir.
Bu tip çalışmaların varlığında yazarlar, makalenin YÖNTEM(LER) 
bölümünde bu prensiplere uygun olarak çalışmayı yaptıklarını, 
kurumlarının etik kurullarından ve çalışmaya katılmış insanlardan 
bilgilendirilmiş onam (informed consent) aldıklarını belirtmek 
zorundadırlar. Çalışmada “deney hayvanı” kullanılmış ise 
yazarlar, makalenin YÖNTEM(LER) bölümünde “Guide for the 
Care and Use of Laboratory Animals” ilkeleri doğrultusunda 
çalışmalarında hayvan haklarını koruduklarını ve kurumlarının 
etik kurullarından onay aldıklarını belirtmek zorundadırlar. 
Hayvan deneyleri rapor edilirken yazarlar laboratuvar hayvanlarının 
bakımı ve kullanımı ile ilgili kurumsal ve ulusal rehberlere uyup 
uymadıklarını yazılı olarak bildirmek zorundadırlar.

Olgu sunumlarında da hastanın kimliğinin ortaya çıkıp, çıkmamasına 
bakılmaksızın hastalardan “bilgilendirilmiş onam” (informed consent) 
alınmalıdır.
Makalelerin etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır. 
Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Dergisi, yayınladığı makalelerin konu ile 
ilgili en iyi etik ve bilimsel standartlardan olmasını, buna karşılık ticari 
kaygılara dayanmaması şartını gözetmektedir.
Editör ve yayıncı, reklam amacı ile dergide yayınlanan ticari ürünlerin 
özellikleri ve açıklamaları konusunda hiçbir garanti vermemekte ve 
sorumluluk kabul etmemektedir. Eğer makalede doğrudan veya dolaylı 
ticari bağlantı veya çalışma için maddi destek veren kurum mevcut 
ise yazarlar; kaynak sayfasında, kullanılan ticari ürün, ilaç, ilaç firması 
vb. ile ticari hiçbir ilişkisinin olmadığını veya varsa nasıl bir ilişkisinin 
olduğunu (konsültan, diğer anlaşmalar) bildirmek zorundadır.
Hastalar ve Çalışmaya Katılanların Gizlilik ve Mahremiyeti: Hastalardan 
izin alınmadan mahremiyet bozulamaz. Hastaların ismi, isimlerinin baş 
harfleri ya da hastane numaraları gibi tanımlayıcı bilgiler, fotoğraflar ve 
soy ağacı bilgileri vb. bilimsel amaçlar açısından çok gerekli olmadıkça 
ve hasta (ya da anne baba, ya da vasi) yazılı aydınlatılmış onam 
vermedikçe basılmazlar.
Özellikle olgu bildirimlerinde, çok gerekli olmadıkça hasta ile 
ilgili tanımlayıcı ayrıntılar çıkarılmalıdır. Örneğin; fotoğraflarda göz 
bölgesinin maskelenmesi kimliğin gizlenmesi için yeterli değildir. Eğer 
veriler kimliğin gizlenmesi için değiştirildiyse yazarlar bu değişikliklerin 
bilimsel anlamı etkilemediği konusunda güvence vermelidirler. 
Bilgilendirilmiş onam alındığı da makalede belirtilmelidir.
Editör, Yazarlar ve Hakemlerle İlişkiler: Editör, makalelerle ilgili bilgileri 
(makalenin alınması, içeriği, gözden geçirme sürecinin durumu, 
hakemlerin eleştirileri ya da varılan sonuç) yazarlar ya da hakemler 
dışında kimseyle paylaşmamalıdır.
Editör hakemlere gözden geçirme için gönderilen makalelerin, 
yazarların özel mülkü olduğunu ve bunun imtiyazlı bir iletişim olduğunu 
açıkça belirtir. Hakemler ve yayın kurulu üyeleri topluma açık bir şekilde 
makaleleri tartışamazlar.
Hakemlerin kendileri için makalelerin kopyalarını çıkarmalarına izin 
verilmez ve editörün izni olmadan makaleleri başkasına veremezler. 
Hakemler gözden geçirmelerini bitirdikten sonra makalenin kopyalarını 
yok etmeli ya da editöre göndermelidirler. Dergimiz editörü de 
reddedilen ya da geri verilen makalelerin kopyalarını imha etmektedir.
Hakemin, yazarın ve editörün izni olmadan hakemlerin gözden 
geçirmeleri basılamaz ve açıklanamaz. Hakemlerin kimliğinin gizli 
kalmasına özen gösterilmelidir. Bazı durumlarda editörün kararıyla, 
ilgili hakemlerin makaleye ait yorumları aynı makaleyi yorumlayan 
diğer hakemlere gönderilerek hakemlerin bu süreçte aydınlatılması 
sağlanabilir.
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INSTRUCTION FOR AUTHORS
The Journal of Pediatric Emergency and Pediatric Intensive Care which 
has been started to be published in 2014. It is a double-blind peer-
reviewed journal that publishes national and international articles. The 
Journal of Pediatric Emergency and Pediatric Intensive Care publishes 
the scientific articles that are written about emergency medicine, 
emergency health services, critical patient care and intensive care 
issues. The journal publishes original research, case reports, reviews, 
articles like letter to the editor, clinical reports, medical opinions and 
related educational and scientific notifications. The basic sections of 
the contents are composed of medical systems of pediatric emergency, 
academic pediatric emergency medicine and education, management 
of pediatric emergency department, disaster and environmental 
emergency, trauma, case reports, adolescence emergencies, pediatric 
emergencies, new born emergency, health policy, ethics, intoxication, 
pediatric emergency nursery, pediatric intensive care nursery, preventive 
medicine, Pediatric intensive care, critical diseases, critical patient 
management, diagnostic methods, sepsis and septic shock, organ and 
system failures, intensive care technology, invasive and non-invasive 
monitorization, invasive and non-invasive ventilation, extra-corporal 
body support systems, ethical assessment, laboratory, emergent 
radiology and interventional procedures.
The Journal of Pediatric Emergency and Pediatric Intensive Care does 
not charge any article submission or processing fees. All manuscripts 
submitted to the The Journal of Pediatric Emergency and Pediatric 
Intensive Care are screened for plagiarism using the ‘iThenticate’ 
software. Articles may get rejected or returned due to the result of 
plagiarism controlling.
The Journal of Pediatric Emergency and Pediatric Intensive Care is 
published as including original articles (original research article, case 
report, book critics, letter to editor, review, guides) not less than 50% 
and as a number not less than 15 in total per year. In every issue, at least 
5 research articles, case reports and/or reviews not more than research 
article number. Reviews are prepared due to the invitation of editor.
All of the reviewers decisions, samples of submitted manuscripts with 
signature and corrections are preserved at least for 5 years in the 
journal’s archive. Articles in the journal are published in content pages 
and article title pages, as classified according to their types (research, 
case report, short report, review, letter to editor etc.)

English abbreviation of the journal is recorded as “J Pediatr Emerg 
Intensive Care Med”.

Authors should submit the following during the initial submission: 

•  Copyright Transfer and Author Contributions Form  
•  ICMJE Potential Conflict of Interest Disclosure Form which has to be 

filled in by each author.

PEER REVIEW PROCESS

The manuscripts sent to the Journal of Pediatric Emergency and Pediatric 
Intensive Care are firstly evaluated by the editor. Editor checks up every 
manuscript whether they are worth to evaluate or not, and assigns an 
assistant for each. If editor and the assistant find the manuscript worth to 
evaluate, they send it to two reviewers or one reviewer with one editorial 
board member for evaluation. The manuscript is not under evaluation 
if it is does not require the evaluation of the reviewer or editorial board 
members because that it has no scientific value and not original, or it 
does not fit to the reader population.

Scientific and ethical responsibility of the articles belong to the writer, 
but copyright belongs to the Journal of Pediatric Emergency and 
Pediatric Intensive Care. The authors are responsible for the content 
and resources of the articles. The authors should send the certificate 
of approval (Copyright Transfer Form) with their articles which states 
that copyright is transferred to the journal. These certificate documents 
written by the authors means the writers declare their scientific 
responsibilities and guarantee that the study had never been published 
or not to be published in near future by another journal.

MANUSCRIPT TYPES

Original Research Articles

Basic or clinical research articles about critical pediatric patient. 
References and English summary are required (see writing preparation 
section). At most 5000 words (20 double spaced pages), 7 tables and/
or figures, additionally abstract and references in Turkish and English. 
Ethics committee approval should be mentioned in the study.

Case Reports

Presentation of clinical cases having educational value that are faced 
about Pediatric Emergency medicine and Pediatric Intensive Care. For 
the manuscripts sent to this part, we are looking for the clinical cases that 
are infrequently reported in scientific literature previously, unreported 
clinical reflections or complications of a well known disease, unknown 
adverse reactions of known treatments, or case reports including 
scientific message that might trigger further new research, preferably. 
Case reports should include Turkish and English abstract, case and 
discussion. It should include 2000 words (8 double spaced pages), 15 
or less references, three tables or pictures.

Abstract Reports

Researches with small numbers that have preliminary study data and 
findings which require further studies. References and English abstract 
required (see Manuscript Preparation section). At most 3000 words 
in length (8 double spaced pages), additionally English and Turkish 
abstract, 15 or less references, 3 tables and/or figures. Ethics committee 
approval required.

Concepts

Clinical or non-clinical manuscripts about Pediatric Emergency Medicine 
and Pediatric Intensive Care issues and about improvement of this field. 
References and English abstract required. At most 4000 words (16 
double spaced pages), additionally English and Turkish abstract (each 
less than 150 words) and references must be included.

Review Articles

Extent investigation writings including latest national and worldwide 
literature about Pediatric Emergency and intensive care issues. 
Journal of Pediatric Emergency and Intensive Care publishes invited 
review articles. A contact with the editor should be provided before the 
submission of uninvited reviews. At most 5000 words (20 double spaced 
pages). There is no limitation about number of references. Related 
information is available in the following article; Burney RF, Tintinalli JE: 
How to write a collective review. Ann Emerg Med 1987;16:1402.

Evidence based Information

Articles that could answer to the problems of clinical and medical 
applications. The article should include these sections; clinical vignette, 
questions and problems, research and selection of the best evidence, 
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detailed examination of the evidence and implementation of the 
evidence. At most 4000 words (15 double spaced pages), additional 
Turkish and English abstract. Authors should also send the copies of 
the articles to the editor.

Letter to Editor

These are the articles that include opinions and solution advises about 
the pediatric emergency medicine and pediatric intensive care issues, 
comments about the articles published in journal of Pediatric Emergency 
and Pediatric Intensive Care or other journals. At most 1500 words (6 
double spaced pages), additionally references should be included.

Seizure Stories

Personal or team experiences reflecting the nature and dynamism of 
Pediatric Emergency Medicine and Pediatric intensive care issues 
which also considers the humor of pediatric emergency medicine and 
pediatric intensive care. At most 1000 words should be included.

MANUSCRIPT SUBMISSION

Manuscript Submission Agreement: It is available in every new print 
of Pediatric Emergency and Intensive Care journal and if required it may 
also be provided through Pediatric Emergency Medicine and Intensive 
Care Association, editorial of the journal and also found in the web site 
of the journal. It should be filled in all article submissions.

Cover Letter: Author, in this letter, should imply the short explanation 
of his research or writing, type of the study (random, double-blind, 
controlled etc.), the category it is sent for, whether it had been presented 
in a scientific meeting or not, in details. Additionally, the address, phone 
and fax numbers and e-mail address of the person for contact about the 
writing should be present at the lower pole of the letter.

The  ORCID  (Open Researcher and Contributor ID) number of 
the correspondence author should be provided while sending the 
manuscript. A free registration can create at http://orcid.org.

MANUSCRIPT PREPARATION

Format: Preserve the copy of the manuscript you applied for. Article 
should be sent as 4 copies which is written as double spaced (do not 
use 1,5 space) on A4 paper with standard side spaces (2 cm away from 
each side) in format of Arial 10 point writing style. No need for printed 
copy for the online submissions.

Main Page: This page including title, full name of the authors, academic 
degree not more than two for each author, address and city of the 
authors at time of writing; if the manuscript was presented or excepted 
to be presented at any scientific meeting, the date, place and the name 
of that meeting (related evidence), financial support and the owner of 
it, if there is a consultant, the name, academic degree and address, 
the count of the words of article (except Turkish, English abstracts and 
references), the name, address, phone-fax numbers and e-mail address 
of the contact person all should be located at the bottom of the letter.

For Blind Preliminary Assessment: Be sure that no name, academic 
career, address or city of authors is present on the pages of article and 
Turkish-English abstracts. The articles which don’t obey this rule can be 
rejected and returned.

Turkish and English Abstract: Original articles and summary reports 
should have an abstract including hypothesis or aim, methods, results 
and conclusions not more than 250 words totally. Turkish and English 

abstracts not more than 150 words should be included for concepts and 
case reports. Key words should be given as 3-10 pieces for any kind of 
writings, below the page of Turkish and English abstracts. The terms 
found in medical topics of Index Medicus (Medical Subject Headings, 
MeSH) should be used as Key words.
Statistical Tests:  Studies should be assessed under the control of 
individuals experienced in statistics. Confidence interval and P values 
should be given for the results.
Contents of the Article:
Research articles should include following sections; 
• Introduction 
• Material and Methods 
• Results 
• Discussion 
• Limitations of the study 
• Conclusions
Values: General standards should be obeyed considering the material, 
drug and laboratory result values used in study.
References:  References should be written on a separate page in 
double spaces. References should be numbered according to the order 
they are used in the article. No alphabetic order should be done. For the 
articles referred as abstracts, it should be written in parenthesis as “öz” 
for Turkish manuscripts and “abstract” for English manuscripts. Only the 
first five authors of a reference, the remaining ones should be implied 
as “et al.” for English manuscripts and “ve ark.” for Turkish manuscripts. 
The authenticity of the reference is of the responsibility of the author.
Examples;
• Article: Raftery KA, Smith-Coggins R, Chen AHM. Gender-associated 
differences in emergency department pain management. Ann Emerg 
Med. 1995;26:414-21.
• For Article in Printing: Littlewhite HB, Donald JA. Pulmonary blood 

flow regulation in an aquatic snake. Science 2002 (in print)
•  Book: Callaham ML. Current Practice of Emergency Medicine. 2nd 

ed. St. Luis, MO:Mosby;1991.
•  Book chapter: Mengert TJ, Eisenberg MS. Prehospital and emergency 

medicine thrombolytic therapy. In: Tintinal-li JE, Ruiz E, Krome RL 
(eds). Emergency Medicine: A Comprehensive Study Guide. 4th ed. 
New York, NY:McGraw-Hill;1996:337-43.

•  For a part of Book, If there is Editor: Mc Nab S. Lacrimal surgery. In: 
Willshaw H (ed). Practical Ophthalmic Surgery. NewYork: Churchill 
Livingstone Inc, 1992: 191-211

•  Turkish book Section: Yilmaz HL. Pediatric Emergency Architecture. 
Including: Karaböcüoğlu M, Yılmaz HL, Duman M (ed.ler). Pediatric 
Emergency Medicine: Comprehensive and Easy Approach. 1. 
Edition. İstanbul, İstanbul Tıp Kitabevi, 2012:7-13

•  If editors are also the writers of the text or the texts in the book: 
First the name of the text cited and the name of the book is written 
with the words starting with Capital letters: Diener HC, Wilkinson 
M (editors). Drug-induced headac-he. In Headache. First ed., New 
York: Springer-Verlag, 1988: 45-67

• For citation from Translated Book: Milkman HB, Sederer LI. Treatment 
Options in Alcoholism and Substence Abuse. Doğan Y, Özden A, 
İzmir M (Çevirenler) 1. Edition, Ankara: Ankara University Publish 
House, 1994: 79-96
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•  For Congress Reports: Felek S, Kılıç SS, Akbulut A, Yıldız M. A Case 
of Shigellosis accompanied by Visual Hallucination.

XXVI. Turkish Microbiology
•  Un-published Courses, Presentations: Sokolove PE, Needlesticks 

and high-risk exposure. Course lecture presented at: American 
College of Emergency Physicians, Scientific Assembly, October 12, 
1998, San Diego, CA.

•  For citation from a Thesis study: Kılıç C. General Health Survey: 
Reliability and Validity Study. Un-published Proficiency Thesis, 
Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Psychiatry, 
Ankara: 1992

• İnternet: Fingland MJ. ACEP opposes the House GOP managed care 
bill. American College of Emergency Physici-ans Web site. Available 
at:  http://www.acep.org/press/pi980724.html  Accessed August 
26,1999.

•  Personal Consultancy: Avoid referring to Personal Consultants. 
However if it is very inevitable, record the name, academic degree, 
date and send a letter which ensures the approval of consultant 
person that we could use this knowledge.

Tables:  Tables should be legible summarizing the data. Data in the 
table should not be present in the text of the article. Table numerization 
should be respectively as located in the text. A sentence pointing 
the table should be present in the text. Each table should be sent 
as located one table in one page order after “References” page. 
Page site rules should be obeyed while the tables are prepared. 
Be sure that each table is referred in the text. Graphics, figures 
and tables in the text should be numbered by “Arabic” numbers. 
Each table should be printed in a separate page as double spaced. 
A short title should be set for each table by numerating them in the 
order as they ae in the text. MS Tables should be prepared due to “table 
classic1” or “table simple 1” automatic table options of Word 2000 end 
further versions. Authors should write explanations in footnotes, not 
in titles. All abbreviations which are not standard should be explained 
in footnotes. The following symbols should be used for the footnotes 
respectively: (*,+,^,§,ii,l,**,++,^^).
Figures/Pictures:  Information in the Figure/Picture should not be 
repeated in the text. A sentence pointing out the figure/picture should 
be present in the text. Pictures should be recorded in EPS or TIF format. 
Colorful pictures must be at least 300 DPI, pictures in grey tone at least 
300 DPI and drawings at least 1200 DPI resolution.

JOURNAL POLICY

Original Article: Articles which include new information and data should 
not have been printed in another scientific journal before or should not 
have been applied to any journal, to be printed. This limitation is not 
valid for the studies that have been presented as a summary in previous 
scientific meeting or congress.
More than One Author: All of the authors included in the article share 
the responsibility of the information and duties during the steps of 
preparation of the article.
Statistical Editor:  All articles including statistical analysis should be 
consulted to a statistical consultant. One of the authors or someone 
other than authors who is experienced and licensed in statistics should 
take the responsibility of this analysis. The name of the person used for 
statistical analysis should be specified on the main page.

Random Controlled Studies: This journal favors these kind of studies.
Permissions:  Any picture, table etc. in the article, if it has been 
published in any scientific journal or book before, a document must be 
provided regarding the availability of them.
Ethics Committee Approval Permission:  Authors should get the 
written approval forms from editor assessment board (research ethical 
board), if their study requires research on human and animals.

EVALUATION AND PUBLICATION PROCESS

Preliminary Evaluation: Journal applies blind preliminary assessment 
for all article types. All articles are examined by journal editor and the 
appropriate ones are sent to consultants (editor assistants) for preliminary 
assessment. The writings that are sent from the editor of journal directly 
to the writer can not be printed in the Journal of Pediatric Emergency 
and Intensive Care. The duration period between the application and the 
preliminary assessment time is maximum 15 days. Letter informing the 
status about writing is reported by editor to the author, in this period. The 
articles which are found inappropriate are not sent back.
All articles are assessed by editors regarding the journal writing rules 
and scientific contents. When necessary, required changes in the writing 
are reported to the author in a written letter by editors.
Manuscript Responsibility:  Authors take all the responsibility of 
the information included in their printed articles. The journal takes no 
responsibility of the article. Authors take a copy of the printed article.
Publication Rights: The full text or a section of the article printed in 
journal, pictures or tables in the article can not be printed in another 
journal without information and written permission of the editor of 
Pediatric Emergency and Intensive Care journal or the administrative 
board of Association of Pediatric emergency and Intensive Care.
Necessary Information:  Journal editors can request the basic data 
about the article from the author to investigate, when necessary. 
Therefore, essentially the address and other communication data 
should exist on the main page.
Addition: Editorial board can make changes in the writing by taking 
permission of the authors. Editor and language editor are completely 
authorized about the language, spelling and references and similar 
subjects to be written as they are in Index Medicus.
After the article is sent to be published, none of the authors could be 
deleted from the list without the written permission by all other authors, 
and no new name could be added and the author order can not be 
changed as well.
Measurement units: The length, weight and volume units should be 
reported in metric system (meter, kilogram, liter) and decimal multiples of 
them. Temperature should be in Celsius degree and blood pressure be 
millimeters-Mercury (mmHg). Both local and international unit systems 
(SI, International System of Units) should be specified as measure units. 
Drug concentrations will be given as SI or mass unit, it may be given as 
an option in parenthesis.
Abbreviations and Symbols:  Use only the standard abbreviations, 
non-standard abbreviations might be confusing for the reader. 
Abbreviations must be avoided in titles. Unless it is a standard measure 
unit, abbreviations should be open in the first writing and abbreviation in 
parenthesis should be given as well.  

Acknowledgement(s): At the end of the writing, acknowledgement(s) 
section should be located before references. In this part, individuals 
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participating the content, order and statistical analysis of data of article 
during its preparation might be mentioned.
Addition to References: Monotype rules have basically accepted an 
ANSI standard type adopted by American National Library of Medicine 
(NLM). Authors may apply to the website address of http://www.nlm.nih.
gov/bsd/uniform_requirements.html for seeing examples of citation in 
reference.
Journal names should be abbreviated as seen in Index Medicus. The 
“List of Journals Indexed” in Index Medicus, which is a yearly published 
list and which takes place in the January edition of Index Medicus as a 
list, might also be a reference to look. The list is also available at “http://
www.nlm.nih.gov” website.

ETHICS

Scientific Responsibility:  Compliance of the article with the rules 
is the author’s responsibility. There should be direct participation of 
author to the article as academically and scientifically. In this context, 
author is considered as an individual who participates in the design and 
conceptualization, data obtaining, analysis or interpretation of an article, 
and seen as a person taking duty on critical review of the writing or 
its draft. Other circumstances of being an author include planning or 
performing the study of article and/or writing the article or revising it.
Providing fund, data collection or general supervising of research group 
do not provide any rights to be author. All individuals written as authors 
should meet all of the criteria and every individual meeting the criteria 
above may be counted as an author. All members of the group in Multi-
center studies have to meet all of the criteria above. The name order of 
the authors must be a common consensus decision. All authors must 
specify the author name ordering alignment as assigned on Copyright 
Transfer Form.
Individuals who do not meet enough criterion but participate in study 
should take place in the section of acknowledgement(s)/information in 
order. For instance, individuals who provide technical support , help in 
writing or who give only a general support might be given as example. 
Financial and material supports should also be mentioned separately.
The individuals who give material support but do not met the required 
criterion should be under the titles of “clinical researchers” or “assistant 
researchers” and the functions or the participations of them should 
be specified as “performed scientific consultancy”. “ reviewed the 
study advice”. “collected data” or “takes over the care of patients in 
study”. Written permission should also be taken from these individuals 
mentioned in Acknowledgement(s) section as well.
Ethical Responsibility:  The Journal of Pediatric Emergency and 
Intensive Care is a journal that adopts the principle of obeying the 
ethical standards of Human Experiments Committee of 1975-Helsinki 
Declaration, which was revised in 2013.
Therefore, it should be specified about the healthy/patient individuals 
participating the clinical experiments sent to be printed in the journal of 
Pediatric Emergency and Intensive Care, that everything is compatible 
with ethical standards of committee and the approval document 
required due to the type of experiment taken from local or national 
ethical committee should be sent together and also informed consent 
forms taken from patients or healthy individuals or their guardians if they 
don’t have power to appeal, and a document assigned by all authors 
should all be sent to the editor.
In such types of studies, in the section of METHOD(S), the authors 
have to specify that they performed this study compatible with these 

principles and that they have taken informed consent forms from the 
people participated in the study and from ethical boards. If “experimental 
animal” was used, they have to tell that they have protected the animal 
rights and taken the approval from ethical boards of institutions, 
in accordance with the principles of “Guide for the Care and Use of 
Laboratory Animals”.

While the animal experiments are reported, authors have to inform in 
writing whether they have followed the institutional and national guides 
about the care and usage of laboratory animals or not. Also in case 
presentations, informed consent forms of the patients should be taken 
regardless of knowing identity of the patient or not.

The compliance of the articles with the rules is the responsibility of 
author. Journal of Pediatric Emergency and Intensive Care requires 
the condition that articles should be of the best ethical and scientific 
standards, whereas it should not be dependent to commercial concerns.

Editor and publisher gives no guarantee and accepts no responsibility 
about the properties and explanations of commercial products which are 
published for advertisement. If there is any institution directly or indirectly 
related to the article or any institution giving financial support; authors 
have to inform in references page about the commercial product, drug, 
drug company etc. İf there is any commercial relation or another kind 
(consultant, other agreements) of relationship with them or not.

Confidentiality and Privacy of Patients and Study 
Participants:  Privacy can not be disrupted without permission of 
patients. The identical information data like the names, capital letters 
of names or hospital protocol numbers of the patients, photos and 
family information data can not be published unless they are essential 
for scientific purpose and without the informed consent taken from the 
patient (or the guardians).

Especially in case reports, identity details of the patient should be 
excluded unless it is mainly necessary. For example; only masking on 
the eyes region in photos, is not enough to hide the identity. If the data 
was changed to hide the identity, authors should give assurance that 
these changes do not affect the scientific meanings. Also it must be 
defined in the article that informed consent has been taken.

Relations with Editor, Authors and Reviewers:  Editor should not 
share any information about articles (taking article, content, status of 
review period, critics of reviewers or conclusions) with anyone except 
the reviewers and the authors.

Editor clearly specifies to reviewers that the articles sent to them for 
review are private properties of authors and this communication is a 
privileged one. Reviewers and editorial board members can not discuss 
the articles as open to the public way.

There is no permission to the reviewers to take copy of articles for 
themselves and they can not give articles to others without the permission 
of editor. After finishing their review, reviewers should exterminate the 
copies of the article or send back to editor. Editor of our journal also 
destroys the copies of the articles that are rejected or sent back.

The revision of the reviewers can not be printed or explained without the 
permission of the reviewer, author and editor. Identity of the reviewers 
must be carefully hidden. In some conditions, elucidation of reviewers in 
this process might be provided by sending the comment interpretations 
of related reviewers to other ones who are interpreting the same article 
meanwhile.
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