przypadki wrodzone
Rekord wzorcowy określnika utworzony w bazie Biblioteki Jagiellońskiej
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\a przypadki wrodzone.
\i określnik \a -- urazy \i uŜywany dla m.in. urazów
okołoporodowych.
\i określnik \a -- wady rozwojowe \i oznacza wrodzone
nieprawidłowości morfologiczne danego narządu, uŜywany równieŜ
dla wad rozwojowych zwierząt.
\a przypadek wrodzony.
\a congenital.
\a connatal.
\a MeSH 2002
\i Określnik \a -- przypadki wrodzone \i oznacza choroby
istniejące juŜ w chwili urodzenia; nie obejmuje wad
morfologicznych rozwojowych ani urazów porodowych, dla których
stosuje się określniki: \a -- wady rozwojowe, \a -- urazy.
\i Przykład cytowany w rekordzie: \a -- wady rozwojowe.
\a VIRTUA10

Znaczenie i zakres stosowania według MeSH Browser

Scope
Note

Used with disease headings to indicate those conditions existing at, and
usually before, birth. It excludes morphologic abnormalities and birth
injuries, for which "abnormalities" and "injuries" are used.

subhead only; diseases existing at or before birth; not for structural
Annotation abnormalities ( = / abnormalities) nor for birth injuries ( = / injuries);
indexing policy: Manual 19.8.18; DF: /congen or /CN

Poradnik stosowania i przykłady
Na podstawie Indexing Manual MeSH 19.8.18

Określnik stosowany z nazwami chorób w odniesieniu do przypadków
istniejących ‘przy’ i zwykle teŜ ‘przed’ urodzeniem. Nie obejmuje rozwojowych
wad budowy i urazów porodowych, dla których stosuje się odpowiednio
określniki --wady rozwojowe i --urazy.

Nie naleŜy mylić określnika --przypadki wrodzone z określnikami --wady
rozwojowe lub --genetyka. ‘Przypadek wrodzony’ oznacza chorobę obecną przy
urodzeniu ; nie jest to wada strukturalna (którą indeksuje się jako ‘narząd-wady rozwojowe’) ani rodzinne bądź dziedziczne schorzenie (indeksowane jako
‘choroba--genetyka’). Przykładem moŜe być dziecko urodzone z zapaleniem
wątroby (Zapalenie wątroby--przypadki wrodzone), ale zapalenie wątroby nie
dotyczy budowy wątroby ani teŜ nie wystąpiło u innego członka rodziny.
Autorzy generalnie uŜywają terminu ‘wrodzony’ w publikacjach, w których ten
określnik jest właściwy. Istnieją jednak sytuacje, kiedy indeksujący powinien
zastosować określnik --przypadki wrodzone nawet jeśli autor tego terminu nie
uŜywa. Kiedy choroba nie jest zauwaŜona przy urodzeniu, lecz jest wykryta w
okresie noworodkowym i jest nieprawdopodobne, aby powstała w tym krótkim
czasie po urodzeniu określnik --przypadki wrodzone powinien być uŜyty (np.
nowotwór).
Nie naleŜy dodawać deskryptora INFANT, NEWBORN dla kaŜdej choroby
wrodzonej, chyba Ŝe publikacja faktycznie omawia noworodki; często choroba
wrodzona nie jest brana pod uwagę jeszcze długo po okresie noworodkowym. Z
drugiej strony nie kaŜda choroba u noworodka jest koniecznie wrodzona, moŜe
być takŜe nabyta kilka dni po urodzeniu (np. zakaŜenia szpitalne).
Nie naleŜy stosować określnika --przypadki wrodzone z nazwami chorób
znanymi jako wrodzone z definicji (np. NiedroŜność jelit wrodzona - Intestinal
Atresia ; Wierzchniactwo - Epispadias) lub znane jako choroby noworodków
(np. śółtaczka noworodków - Jaundice, Neonatal ; Wodogłowie Hydrocephalus). MeSH zawiera adnotacje przestrzegające przed uŜyciem tego
określnika z poszczególnymi deskryptorami. Na ogół terminy z kategorii C16
(Choroby noworodków i wady rozwojowe) nie zawierają określnika --przypadki
wrodzone wśród dozwolonych.
Przykłady:
•

Congenital deafness.
DEAFNESS / * congenital

•

Congenital cataract.
CATARACT / * congenital

•

Teratoma in a week-old infant.
TERATOMA / * congenital
INFANT, NEWBORN (check tag)
CASE REPORTS (PT)

•

Vesico-ureteral reflux in a newborn caused by urethral valves.

VESICO-URETERAL REFLUX / * congenital
URETHRA / * abnormalities
INFANT, NEWBORN (check tag)
CASE REPORTS (PT)

•

Ale: Congenitally hypoplastic kidney.
KIDNEY / * abnormalities
(nie KIDNEY DISEASES / * congenital)

•

Hereditary kidney diseases.
KIDNEY DISEASES / * genetics
(nie KIDNEY DISEASES / * congenital)
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