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LDR      02114nz  a2200361n  4500 
001      vtls000625260 
003      UJ 
005      20051028024300.0 
008      020408|| d|cnnbbba          |a ann    |d 
010      \a m  02000331 
035      \a Q000188 
039      \a 200510280243 \b VLOAD \c 200510271245 \d bi_bohat \c 200505060236 
         \d VLOAD \c 200505051208 \d bi_bohat \y 200308211505 \z load 
040      \a KR U/42eb \c KR U/42eb 
073      \a C \a F3 \z MeSH. 
150      \a farmakoterapia. 
360      \i określnik\a -- leczenie \i oznacza leczenie z wyjątkiem 
         leczenia farmakologicznego, chirurgicznego, radioterapii; wyraŜa 
         równieŜ leczenie skojarzone i wielokierunkowe. 
360      \i określnik\a -- leczenie dietą \i oznacza specjalne odŜywianie 
         w przebiegu chorób (nie obejmuje dodatków witaminowych i 
         mineralnych). 
360      \i określnik\a -- radioterapia \i oznacza uŜywanie leczniczego 
         promieniowania jonizującego i niejonizującego oraz izotopów. 
360      \i określnik\a -- stosowanie lecznicze \i oznacza stosowanie 
         leków, preparatów biologicznych i czynników fizycznych w celu 
         leczenia chorób lub zapobiegania im. 
360      \i określnik\a -- wpływ środków chemicznych \i oznacza 
         działanie leków i związków chemicznych na tkanki, narządy i 
         części ciała, a takŜe na organizmy oraz procesy fizjologiczne i 
         psychiczne. Nie stosuje się z chorobami. 
450      \a chemioterapia. 
450      \a leczenie farmakologiczne. 
472      \a drug therapy. 
472      \a chemotherapy. 
472      \a pharmacologic therapy. 
472      \a pharmacotherapy. 
670      \a MeSH 2002 
680      \i Określnik\a -- farmakoterapia \i oznacza leczenie lub 
         zapobieganie chorobom za pomocą leków, związków chemicznych lub 
         innych środków leczniczych, jak dodatki 
         witaminowe i mineralne. 
681      \i UŜyto w rekordzie \a -- farmakologia. 
681      \i UŜyto w rekordzie \a -- leczenie dietą. 
681      \i UŜyto w rekordzie \a -- leczenie. 
999      \a VIRTUA10          

 
 
Znaczenie i zakres stosowania według MeSH Browser     
        

 

 

Scope 
Note 

Used with disease headings for the treatment of disease by the 
administration of drugs, chemicals, and antibiotics. For diet therapy and 



radiotherapy, use specific subheadings. Excludes immunotherapy for which 
"therapy" is used. 

Annotation 

subhead only; includes treatment or prevention by drugs & chemicals; 
includes therapy with antibiotics; not for immunotherapy nor for tissue 
therapy ( = / therapy); see MeSH scope note in Introduction; indexing 
policy: Manual 19.8.26; DF: /drug ther or /DT 

 
  
Poradnik stosowania i przykłady         
Na podstawie Indexing Manual MeSH 19.8.26 
 

Określnik stosowany z nazwami chorób w odniesieniu do leczenia chorób przez 
podawanie leków, środków chemicznych lub antybiotyków. Do leczenia dietą 
lub radioterapii naleŜy uŜyć specyficznych określników. Pojęcie wyklucza 
immunoterapię, leczenie z zastosowaniem środków pochodzenia biologicznego i 
leczenie tkankami (tissue therapy) - dla tych pojęć naleŜy uŜyć określnika --
leczenie.  

Określnik nie jest ograniczony do leczenia chorób u ludzi. Jest dozwolony z 
chorobami zwierząt oraz z chorobami doświadczalnymi wywoływanymi u 
zwierząt. Jeśli badania dotyczą wpływu leku na wyleczenie choroby, --
farmakoterapia będzie właściwym określnikiem zarówno w odniesieniu do 
leczenia klinicznego, jak i eksperymentalnego. 

Jeśli stosuje się określnik --farmakoterapia do nazwy choroby, właściwe będzie 
dodanie jednocześnie hasła typu  ‘lek--stosowanie lecznicze’. 

Przykłady: 

• Colchicine therapy of gout.   

   GOUT / * drug therapy 
   COLCHICINE / * therapeutic use 

 

• Various trypanocidal drugs in the treatment of bovine 
trypanosomiasis. 

   TRYPANOSOMIASIS, BOVINE / * drug therapy 
   TRYPANOCIDAL AGENTS / * therapeutic use 
   CATTLE (check tag) 

 

• Therapeutic effects of neomycin in experimental staph infections in 
mice. 

   NEOMYCIN / * therapeutic use 
  STAPHYLOCOCCAL INFECTIONS / * drug therapy 
   MICE (check tag) 

 



Z definicji --farmakoterapia nie moŜe być stosowana, jeśli choroba jest leczona 
przy uŜyciu środków biologicznych jak na przykład: szczepionki, surowice, 
antytoksyny. W takich przypadkach wykorzystuje się określnik --leczenie. 

Przykłady: 

• Vaccine therapy of tularemia.   

   TULAREMIA / * therapy 
VACCINE THERAPY 

 

• Antitoxin therapy of snake bites. 

   SNAKE BITES / * therapy 
   ANTITOXINS / * therapeutic use 
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