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AMA (American Medical Association) citavimo stilius 
 
Nuorodos tekste 

 

Cituojant dokumentą, į tekstą įterpiamas nuorodos numeris pritaikant viršutinio indekso poziciją 

(superscript). Pvz.*: „Lietuvoje iki šiol nėra nacionalinių teisės aktų, kurie apibrėžtų žmogaus gyvybės iki 
gimimo statusą1“.  

Toliau tekste cituojami dokumentai įgyja tęstinę nuorodų numeraciją. Pvz.:  
 
„Klaidinga sąžinė, t. y. jei ji remiasi klaidingomis žiniomis, tiesiog pavergia ir griauna asmens laisvę

1
. Jei pripažįstama, jog 

žmogaus gyvybė prasideda ne nuo apvaisinimo momento, vadinasi, aborto metu bus nutraukiama ne žmogaus gyvybė, ir jokios 

moralinės problemos neturėtų kilti. Tačiau jei tai žmogaus gyvybė, tuomet jai taikytini „moraliniai pagarbos ir neliečiamumo 

principai“
2
.  

 

Jeigu tekste cituotas dokumentas yra cituojamas pakartotinai, jam taikomas tas pats nuorodos numeris, 

kaip ir cituojant tą dokumentą pirmą kartą. Pvz.:  
 
„Tai jau moralinės filosofijos – embriono  etikos – problema, nes tik ji pajėgi atsakyti į šį klausimą

1
. Žmogaus gyvybė 

prasideda nuo apvaisinimo – mokslo įrodytas faktas, tačiau ką su šiuo faktu daryti, kaip pasielgti vienu ar kitu atveju – moralės 

problema
1
“. 

 

Jeigu cituojant yra poreikis nurodyti tikslią cituojamo dokumento fragmento paginaciją, po nuorodos 
numerio skliaustuose reikia pateikti puslapio/- ių numeraciją. 
 

„Tai jau moralinės filosofijos – embriono  etikos – problema, nes tik ji pajėgi atsakyti į šį klausimą
1(p. 8)

. Žmogaus gyvybė 

prasideda nuo apvaisinimo – mokslo įrodytas faktas, tačiau ką su šiuo faktu daryti, kaip pasielgti vienu ar kitu atveju – moralės 

problema
2(p. 9)

“. 

 

Jeigu cituojami keli dokumentai, jų nuorodų numeriams pritaikoma viršutinio indekso pozicija 
(superscript). Jeigu cituojama iki dviejų dokumentų, jų nuorodų numeriai atskiriami kableliu (1,2). Pvz.†: 

 
„Lėtinės intoksikacijos metu yra pastebima pagreitėjusi širdies vainikinių, inkstų, smegenų, tinklainės kraujagyslių sklerozė, 

pagreitėjusi aterosklerozė, taip pat ir jos komplikacijos (infarktas, insultas, trombozė)
 1-2

.“ 

 

 Jeigu cituojami 3 ir daugiau dokumentų, rašomas nuorodų numerių intervalas (1-3). Pvz.‡:  

 
„Tarpiniai atliktų tyrimų rezultatai paskelbti dviejose mokslinėse publikacijose  bei dviejuose pranešimuose, skaitytuose 

tarptautinėse mokslinėse konferencijose.
1-4

“ 

 
Mokslinio darbo pabaigoje pateikiamas visų panaudotų dokumentų bibliografinių aprašų sąrašas. 

Numeruotame sąraše dokumentų bibliografinių aprašų seka sutampa su cituojamų dokumentų nuorodų 
numeriais. Pvz.: 
 
„Klaidinga sąžinė, t. y. jei ji remiasi klaidingomis žiniomis, tiesiog pavergia ir griauna asmens laisvę

1
. Jei pripažįstama, jog 

žmogaus gyvybė prasideda ne nuo apvaisinimo momento, vadinasi, aborto metu bus nutraukiama ne žmogaus gyvybė, ir jokios 

moralinės problemos neturėtų kilti. Tačiau jei tai žmogaus gyvybė, tuomet jai taikytini „moraliniai pa garbos ir neliečiamumo 

principai“
2
. Žinome iš mokslo, kad embrionai yra nuo pradžių žmogiškosios būtybės, ir mes žinome iš technologijų praktikos, 

kad mes galime manipuliuoti šiais embrionais daugeliu būdų. Bet ar š ios manipuliacijos moraliai geros? Tai jau moralinės 

filosofijos – embriono  etikos – problema, nes tik ji pajėgi atsakyti į šį klausimą
3
. Žmogaus gyvybė prasideda nuo apvaisinimo 

– mokslo įrodytas faktas, tačiau ką su šiuo faktu daryti, kaip pasielgti vienu ar kitu atveju – moralės problema
3
.“ 

 

 

                                                 
*
 Pavyzdžiai citavimo aprašui paimti iš: Obelenienė B, Narbekovas A. Žmogiškųjų santykių tyrimai bioetikoje: žmogaus 

gyvybės apsaugos problematika prenatalinėje stadijoje. Vytauto Didžiojo universiteto mokslo klasteriai . 2013; [T.] 2:115-132. 
†
 Pavyzdys paimtas iš: Senikienė Ž, Civinskienė G, Vitkus A, Rodovičius H. Švino, kadmio ir cinko poveikis mechaninei 

širdies veiklai. Biomedicina. 2002;2(2):124-127. 
‡
 Pavyzdys paimtas iš: Staniškytė J, Žukienė R, Klivis, E, et al. Tarpkultūrinių meninių mainų tyrimai Rytų ir Vidurio 

Europoje: globalūs kontekstai ir vietinės praktikos. Vytauto Didžiojo universiteto mokslo klasteriai. 2013; 2:29-44. 
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