
WX 
 

Szpitale i inne zakłady opieki zdrowotnej 
 
 
 

WX 1-100 Wydawnictwa informacyjne i ogólne   
WX 140-147 Projekty i obiekty architektoniczne. Sprzęt i wyposażenie 
WX 150-190 Administracja szpitala   
WX 200-225 Kliniczne oddziały I jednostki   

 
 

Wydawnictwa informacyjne i ogólne   
 
WX 1 Organizacje. Towarzystwa, stowarzyszenia (ogólnie lub 

nieklasyfikowane gdzie indziej) (Cutter od nazwy organizacji lub 

stowarzyszenia) 

(używane w monografiach i seriach) 

Zawiera listę/wykazy członków towarzystw wydawane w seriach lub 

osobno/oddzielnie. Klasyfikuj informatory w WX 22. Roczne sprawozdania, raporty itp. 

w W1. 

WX 2  Serial hospital reports (Table G)  

(używane w monografiach i seriach) 

Klasyfikuj tutaj raporty/rejestry szpitalne i statystyki. Klasyfikuj materiały kliniczne np. 

Bulletin of the Johns Hopkins Hospital, Guy's Hospital Reports w W 1. Klasyfikuj 

raporty/rejestry szpitalne i statystyki szpitali państwowych w W 2. 

 
Prace zebrane (ogólnie) 

WX 5   Wielu autorów   

WX 7   Jednego autora   

 
 
WX 9  Wystąpienia. Prezentacje. Eseje. Wykłady (ogólnie)   
 
 
WX 11 Historia (Tabela G)   

Por. z WX 27-28 Historia poszczególnych szpitali i grup/zespołów szpitali . Klasyfikuj 

historię Służby ratownictwa medycznego i pogotowia ratunkowego w WX 215. 

WX 11.1  Zasięg ogólny (nie Tabela G) 

 
 
WX 13 Słowniki. Encyklopedie 

(używane w monografiach i seriach) 

WX 15 Klasyfikacja. Terminologia 

(używane w monografiach i seriach) 

  Klasyfikuj prace: Akredytacja i standardy w WX 40. 



 
 
WX 16 Tabele. Statystyki 

(używane w monografiach i seriach) 

 
 
WX 17 Atlasy. Albumy   
 
 
WX 18 Edukacja  

Klasyfikuj tutaj prace dotyczące nauczania (edukacji).   

 
 
 
WX 18.2 Materiały edukacyjne 

(używane w monografiach i seriach) 

Klasyfikuj tutaj materiały edukacyjne takie jak zarysy, streszczenia, pytania i 

odpowiedzi, testy, materiały do samokształcenia, katalogi, szkolenia, materiały do 

nauczania wspomaganego komputerowo, itp. niezależnie od formatu. Podręczniki, 

niezależnie od formatu, klasyfikuj według tematu, którego dotyczą (tematycznie). 

 
 
WX 19 Szkoły, uczelnie: wydziały administracji szpitalnej 

(używane w monografiach i seriach) 

 
 
WX 20 Badania naukowe (ogólnie)   

Klasyfikuj tutaj prace dotyczące badań naukowych ogólnie. 

Prace poświęcone badaniom naukowym na dany temat, klasyfikuj według tematu. 

 
 
[WX 21] [numer nieużywany]   

Klasyfikuj prace na temat rozwoju zawodowego i kariery zawodowej w zarzadzaniu szpitalem w 

WX 155. 

 
 
WX 22 Informatory (Tabela G)  

(używane w monografiach i seriach) 

WX 22.1  Zasięg ogólny (nie Tabela G)  

(używane w monografiach i seriach))   

 
 
[WX 26]  [numer nieużywany]   

Klasyfikuj prace: Sprzęt i wyposażenie w WX 147. Klasyfikuj katalogi w W 26. 

 
 
WX 26.5 Informatyka. Automatyczne przetwarzanie danych. Komputery (ogólnie) 

Klasyfikuj prace na temat konkretnych zastosowań według tematów w danej 

dziedzinie. 



 
 

Szpitale, ośrodki medyczne, zakłady opieki zdrowotnej 
 

Klasyfikuj tutaj rejestry szpitalne nie wydawane w seriach. Klasyfikuj wydania seryjne 
w WX 2. Klasyfikuj rejestry szpitali wojskowych w UH 470-475; szpitali marynarki 
wojennej w VG 410-450. Klasyfikuj prace dotyczące specjalistycznych szpitali lub 
specjalistycznych oddziałów szpitalnych w odpowiednim numerze klasyfikacyjnym 
danej dziedziny np. szpitale zakaźne w WC 27-28. Klasyfikuj prace dotyczące 
szpitalnych oddziałów psychiatrycznych w WM 27-28. 

 
 
WX 27 Zbiorowo (Tabela G) 

WX 27.1  Zasięg ogólny (nie Tabela G) 

WX 28 Poszczególne jednostki (szpitale) (Cutter od nazwy szpitala) 

(Tabela G)   

 
 

Muzea, Wystawy 

WX 28.5  Zbiorowo 

WX 28.55  Poszczególne muzea (Cutter od nazwy muzeum) 

 
 

Hospicja i programy opieki hospicyjnej/Programy hospicyjne 

WX 28.6  Zbiorowo (Tabela G)   

WX 28.61   Zasięg ogólny (nie Tabela G) 

WX 28.62  Poszczególne jednostki (Tabela G)   

 
 
WX 29 Ośrodki opieki dziennej i ich programy (Tabela G)   

WX 29.1  Zasięg ogólny (nie Tabela G) 
Por. z WA 310-320 Ośrodki opieki dziennej nad dzieckiem; WT  29-29.1 

Ośrodki opieki dziennej nad osobą w podeszłym wieku/geriatryczne; WX 205 

Przychodnie przyszpitalne. 

 
 
WX 32 Prawo (Tabela G)  

(używane w monografiach i seriach) 

WX 32.1  Zasięg ogólny (nie Tabela G) 

(używane w monografiach i seriach) 

WX 33  Komentarze do przepisów prawnych (Tabela G)  

(używane w monografiach i seriach) 

WX 33.1   Zasięg ogólny (nie Tabela G) 

(używane w monografiach i seriach) 

 
 
WX 39 Poradniki. Przewodniki 

(używane w monografiach i seriach) 



Klasyfikuj podręczniki instruktażowe dla personelu szpitali w WX 159; tylko dla kadry 

medycznej szpitali w WX 203. 

 
 
WX 40 Akredytacje. Prawo praktyki szpitalnej. Standardy/ Normy (Tabela G)  

(używane w monografiach i seriach) 

WX 40.1  Zasięg ogólny (nie Tabela G) 

(używane w monografiach i seriach) 

 
 
 
WX 100 Prace ogólne   
 
 

Projekty i obiekty architektoniczne. Sprzęt i wyposażenie 
 
 
WX 140 Zakłady opieki zdrowotnej - projekty i obiekty architektoniczne. 

(Tabela G)   
Klasyfikuj prace dotyczące poszczególnych typów obiektów opieki zdrowotnej w 

numerach klasyfikacyjnych 27-28 właściwych tablic klasyfikacyjnych lub z 

odpowiednim oddziałem szpitala np. WX 223 Oddział fizjoterapii 

 
WX 140.1  Zasięg ogólny (nie Tabela G) 
 
 
WX 147 Sprzęt i wyposażenie 

Klasyfikuj katalogi w W 26.  

 
 

Administracja szpitala   
 
 
WX 150 Prace ogólne (Tabela G)   

WX 150.1  Zasięg ogólny (nie Tabela G) 

 
 
WX 153 Ocena wykorzystania środków. Jakość usług. Nadzór medyczny 
 
 
WX 155 Kariera zawodowa w szpitalach i administracji szpitalnej. Możliwości 

rozwoju zawodowego.  
 
 
WX 157 Zarządzanie finansami. Zarządzanie przedsiębiorstwem. Ewidencja 

kosztów (Tabela G) 

WX 157.1  Zasięg ogólny (nie Tabela G) 

WX 157.4  Systemy wieloinstytucyjne 



WX 157.8  Jednorodne grupy pacjentów 

 
 
WX 158 Hospitalizacja 
 
WX 158.5 Pacjenci szpitalni. Postawa i współpraca pacjenta. Zadowolenie 

pacjenta 
 
 

WX 159 Zarządzanie personelem szpitala. Podręczniki instruktażowe dla 

personelu. Literatura na temat planowania kariery zawodowej 

Klasyfikuj podręczniki instruktażowe tylko dla kadry medycznej szpitala w WX 203. 

WX 159.5  Wolontariusze szpitalni 

Klasyfikuj prace: Dział socjalny w szpitalu w W 322. 

WX 159.8  Negocjacje zbiorowe pracowników szpitali 

 
 
WX 160 Public relations. Relacje między instytucjami. Relacje między 

pracownikami i ich postawa  
 
 
WX 161 Kioski szpitalne 
 
 
WX 162 Planowanie opieki nad chorym. Opieka progresywna. Opieka 

długoterminowa 
Klasyfikuj tutaj tylko prace dotyczące opieki szpitalnej. Prace dotyczące 

kompleksowego planowania opieki nad pacjentem w W 84.7-84.8. Klasyfikuj prace 

ograniczone do opieki pielęgniarskiej w szpitalu w WY ; opieki długoterminowej nad 

pacjentem w podeszłym wieku/pacjentem geriatrycznym w WT 31. 

WX 162.5  Opieka nad pacjentem zespołowa 

 
 
WX 165 Pion gospodarczy szpitala. Pion techniczny szpitala. Pralnie. Kontrole   
 
 
WX 167 Zakażenie szpitalne zapobieganie i kontrola   

Por. z WC 195 Kontrola zakażeń (ogólnie); WU 29 Kontrola zakażeń w stomatologii. 

 
 
WX 168 Gastronomia szpitalna 
 
 
WX 173 Dokumentacja medyczna. Administratorzy dokumentacji medycznej 

Por. z WB 290 historia medycyny w ujęciu ogólnym. 

WX 175  Komputerowe systemy dokumentacji medycznej 

 



 
WX 179 Apteki szpitalne. Systemy dystrybucji leków w szpitalu 
 
 
WX 185 Zarządzanie bezpieczeństwem 
 
 
WX 186 Plan ratowniczy w razie katastrof i reakcja 

Klasyfikuj tutaj prace dotyczące reakcji zakładów opieki zdrowotnej na katastrofy poza 

szpitalem, dotyczy również sytuacji kryzysowych w stanach klęski żywiołowej. Por. z 

WA 295 aspekt w zdrowiu publicznym. 

 
 
WX 187 Duszpasterstwo w szpitalu 
 
 
WX 190 Placówki służby zdrowia ruchome 
 
 

Kliniczne oddziały i jednostki 
 
 

Klasyfikuj prace dotyczące specjalistycznych oddziałów szpitalnych z 
dziedziną w odpowiedniej tablicy klasyfikacyjnej np. oddziały psychiatryczne w 
WM 27-28. 

 
 
WX 200 Prace ogólne 

W tym prace na temat usług zdrowotnych nie indeksowanych/wskazanych gdzie 

indziej. 

 
 
WX 203 Personel medyczny. Staże. Podręczniki instruktażowe. Podręczniki 

instruktażowe/instrukcje postepowania na oddziałach szpitalnych oraz 

księgi precedensów. 
Klasyfikuj podręczniki instruktażowe ogólnie oraz dla kadry niemedycznej w WX 159. 

 
 
WX 205 Przychodnie przyszpitalne. Poradnie przyszpitalne 

Por. z WB 101 Opieka ambulatoryjna (ogólnie). 

 
 
WX 207 Kliniczne i patologiczne laboratoria 

Klasyfikuj prace: Laboratoria nie związane ze szpitalem w QY 23-24. 

 
 
WX 215 Jednostki pomocy doraźnej szpitalne 

W tym prace dotyczące służby ratownictwa medycznego ogólnie nie indeksowane 

gdzie indziej. Por. z WB 105 Medycyna ratunkowa. Pomoc lekarska w nagłych 



przypadkach. Klasyfikuj prace dotyczące medycyny pracy w WA 400-495; prace 

dotyczące reakcji w czasie katastrof w WX 186. 

 
WX 216 Transport pacjentów. Pogotowie ratunkowe 

W tym transport pacjentów nie tylko w nagłych wypadkach. Por. z WX 158 Transfer 

pacjentów. 

 
 
WX 218 Jednostki intensywnej opieki. Opieka w stanach krytycznych (ogólnie)   

Por. z WY 154 opieka pielęgniarska. Klasyfikuj prace dotyczące opieki intensywnej w danej 

dziedzinie z dziedziną np. Stany nagłe w kardiologii w WG 205; Jednostki intensywnej opieki 

kardiologicznej w WG 27-28. Klasyfikuj prace: Opieka w stanach krytycznych niemowląt i dzieci 

w WS 366, Noworodków w WS 421. 

 
[WX 221]  numer nieużywany]   

Klasyfikuj badania rentgenowskie w WN 27-28. 

 
 
WX 223 Oddział fizjoterapii 
 
 
WX 225 Oddział terapii zajęciowej 
 


