leczenie dietą
Rekord wzorcowy określnika utworzony w bazie Biblioteki Jagiellońskiej
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\a leczenie dietą.
\i określnik \a -- farmakoterapia \i oznaczający leczenie lub
zapobieganie chorobom za pomocą leków, związków chemicznych lub
innych środków leczniczych, jak antybiotyki, dodatki witaminowe i mineralne.
\a leczenie dietetyczne.
\a diet therapy.
\a dietary management.
\a nutritional management.
\a MeSH 2002
\i Określnik \a -- leczenie dietą \i oznacza specjalne odŜywianie
w przebiegu chorób. Nie dotyczy stosowania dodatków witaminowych i
mineralnych, dla których stosuje się określnik \a farmakoterapia.
\i UŜyto w rekordzie \a -- farmakoterapia.
\a VIRTUA10

Znaczenie i zakres stosowania według MeSH Browser

Scope
Note

Used with disease headings for dietary and nutritional management of the
disease. The concept does not include vitamin or mineral supplements, for
which "drug therapy" may be used.

subhead only; for dietary & nutritional management of a disease by a
physician; not for self diets; not for vitamin or mineral supplements
Annotation
prescribed by a physician ( = / drug therapy); indexing policy: Manual
19.8.24; DF: /diet ther or /DH

Poradnik stosowania i przykłady
Na podstawie Indexing Manual MeSH 19.8.24

Określnik stosowany z nazwami chorób w odniesieniu do leczenia
Ŝywieniowego zaleconego przez lekarza, nie do samodzielnie podjętej diety.
Pojęcie nie obejmuje suplementów witaminowych lub mineralnych, dla których
stosuje się określnik --farmakoterapia. Określnik stosunkowo łatwy do uŜycia,
poniewaŜ aspekt Ŝywieniowy jest zazwyczaj oczywisty. Nie stosuje się go do

publikacji na temat karmienia przez zgłębnik (tube feeding), które indeksuje się
przy pomocy określnika --leczenie.
Przykłady:
•

Peptic ulcer diets.
PEPTIC ULCER / * diet therapy

•

An easily absorbed protein diet for malabsorption syndromes.
MALABSORPTION SYNDROMES / * diet therapy
DIETARY PROTEINS / * administration & dosage
pharmacokinetics
INTESTINAL ABSORPTION

•

Ale:
Vitamin A supplements in the treatment of vitamin A
deficiency.
VITAMIN A / * therapeutic use
VITAMIN A DEFICIENCY / * drug therapy

•

/ *

Enteral feeding in patients with Crohn's disease.
CROHN DISEASE / * therapy
* ENTERAL FEEDING
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