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Rekord wzorcowy określnika utworzony w bazie Biblioteki Jagiellońskiej 
 

 
LDR      01335nz  a2200253n  4500 
001      vtls000624789 
003      UJ 
005      20051027024000.0 
008      010526|| d|cnnbbba          |a ann    |d 
010      \a m  01001218 
035      \a Q000008 
039      \a 200510270240 \b VLOAD \c 200510261023 \d bi_bohat \c 200504260246 
         \d VLOAD \c 200504251423 \d bi_bohat \y 200308211502 \z load 
040      \a KR U/42kj \c KR U/42kj 
073      \a D \z MeSH. 
150      \a dawkowanie. 
360      \i określnik \a -- farmakologia \i oznaczający działanie na Ŝywe 
         organizmy i tkanki leków i egzogennych substancji chemicznych; 
         obejmująca równieŜ wpływ na przyspieszenie lub hamowanie 
         procesów fizjologicznych i biochemicznych oraz inne farmakologiczne 
         mechanizmy działania. 
360      \i określnik \a -- stosowanie lecznicze \i oznaczający stosowanie 
         leków, preparatów biologicznych i czynników fizycznych w celu 
         leczenia chorób lub zapobiegania im (dotyczy takŜe weterynarii). 
450      \a dawkowanie leków. 
472      \a administration & dosage. 
472      \a administration and dosage. 
670      \a MeSH 2002 
680      \i Określnik \a -- dawkowanie \i oznacza postać leków, ilość, 
         częstotliwość i czasokres stosowania oraz drogi podawania. 
999      \a VIRTUA10          
          

 
 
Znaczenie i zakres stosowania według MeSH Browser     
        

 

 

Scope 
Note 

Used with drugs for dosage forms, routes of administration, frequency and 
duration of administration, quantity of medication, and the effects of these 
factors. 

Annotation 
subhead only; for routes of administration, timing, amounts of doses; not for 
"dosage" in Romance languages ( = / analysis) ; see MeSH scope note in 
Introduction; indexing policy: Manual 19.8.2; DF: /admin or /AD 

 
  
Poradnik stosowania i przykłady         
Na podstawie Indexing Manual MeSH 19.8.2 
 

Określnik stosowany z nazwami leków, oznacza postać i drogi podawania leku, 
częstotliwość i czas stosowania leku, jego ilość oraz skutki tych czynników. 
Określnik ten musi być odróŜniany od określników --stosowanie lecznicze i --



farmakologia. Autorzy mogą uŜyć słowa „administration”, ale w istocie nie 
omawiać jak lek jest podawany. W dodatku droga podawania lub postać leku 
moŜe znaleźć się w tytule, choć nie jest głównym zagadnieniem publikacji. W 
tych przypadkach głównym tematem prawdopodobnie będzie --*stosowanie 
lecznicze lub --*farmakologia, (być moŜe z dodaniem określnika --dawkowanie 
jako NIM). 

Przykłady:  

• Duration of administration of oral ampicillin in the treatment 
of gonorrhea. 

AMPICILLIN / * administration and dosage  
AMPICILLIN / therapeutic use 

    ADMINISTRATION, ORAL 
    GONORRHEA / * drug therapy 
    DRUG ADMINISTRATION SCHEDULE 

         

• Subcutaneous vitamin D injections. 

     VITAMIN D / * administration and dosage   
     INJECTIONS, SUBCUTANEOUS 

 

• A new sustained-release tablet form of meperidine 
compared with conventional tablets. 

     MEPERIDINE / * administration and dosage 
     TABLETS 
      SUSTAINED-RELEASE PREPARATIONS 
     COMPARATIVE STUDY (check tag) 

 

• Ale: Effects of cocaine administration on respiration in rats. 

     COCAINE / * pharmacology 
     RESPIRATION / * drug effects 

 

• Treatment of diabetes with new oral antidiabetics. 

(artykuł mówi o nowych lekach przeciwcukrzycowych, które 
inaczej niŜ insulina nie muszą być wstrzykiwane; tematem 
pracy jest badanie, czy leki te są efektywne w leczeniu) 

    DIABETES MELLITUS / * drug therapy 
     ANTIDIABETICS / * therapeutic use  

(ANTIDIABETICS / administration and dosage) 
    (ADMINISTRATION, ORAL) 



 (Pojęcia w nawiasach powyŜej mogą być zindeksowane tylko wtedy, jeśli 
zostały omówione) 
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