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Znaczenie i zakres stosowania według MeSH Browser

Scope
Note

Used for the economic aspects of any subject, as well as for all aspects of
financial management. It includes the raising or providing of funds.

subhead only; includes "finances", "financing", "funding", "costs", "fees",
"salaries", "financial management", etc.; see MeSH scope note in
Annotation
Introduction; indexing policy: Manual 19.8.27; DF: /econ or /EC CATALOG:
may be subdivided geographically

Poradnik stosowania i przykłady
Na podstawie Indexing Manual MeSH 19.8.27

Określnik oznaczający aspekt ekonomiczny tematu, jak równieŜ wszystkie
aspekty zarządzania finansowego. Obejmuje zdobywanie i zapewnienie
funduszy.
Przykłady:
•

A method of analyzing the costs of hemophilia therapy.
HEMOPHILIA / * economics / * therapy
COSTS AND COST ANALYSIS / methods

•

The economics of fluoridation.
FLUORIDATION / * economics

•

May hospital-shared laundry services qualify for tax exemption?
LAUNDRY SERVICE, HOSPITAL / * economics
HOSPITAL SHARED SERVICES / * economics
* TAXES

•

Salaries in community health nursing.
COMMUNITY HEALTH NURSING / * economics
* SALARIES AND FRINGE BENEFITS

•

The cost-effectiveness of chloramphenicol in the treatment of
typhoid.
CHLORAMPHENICOL / * economics / * therapeutic use
TYPHOID / * economics / * drug therapy
COST EFFECTIVENESS

Istnieją w MeSH takŜe deskryptory: ECONOMICS; ECONOMICS, MEDICAL;
ECONOMICS, DENTAL; ECONOMICS, HOSPITAL; ECONOMICS, NURSING. Są one
zarezerwowane dla prac bardzo ogólnych; nie naleŜy ich przydzielać tam, gdzie
jednocześnie dodano hasło z określnikiem --ekonomika.
Przykłady:
•

The free enterprise system in medicine.
ECONOMICS, MEDICAL

•

Effects of Medicare on U.S. hospitals.
* ECONOMICS, HOSPITAL
* MEDICARE
UNITED STATES

•

Income tax savings for nurses.
* ECONOMICS, NURSING
* INCOME TAX

Pomimo, Ŝe --ekonomika jest określnikiem dozwolonym z wieloma terminami
czasami jest on potrzebny przy deskryptorze, dla którego nie jest dopuszczalny.
W tych przypadkach naleŜy przydzielić specyficzny temat (IM) i dodać
EKONOMIKA lub odpowiedni deskryptor zawierający pojęcie ekonomii, np.
EKONOMIKA OPIEKI LEKARSKIEJ (NIM) etc.
Przykład:
•

The economic implications of the metric system.
* METRIC SYSTEM
ECONOMICS

Jeśli aspekt ekonomiczny opisywanego zagadnienia ma odpowiednik wśród
deskryptorów (np. PODATKI), naleŜy indeksować stosując deskryptor
odpowiedni dla przedmiotu pracy (IM) oraz ten specyficzny deskryptor z
dziedziny ekonomii (IM lub NIM zaleŜnie od artykułu). Nie dodaje się juŜ
wówczas ogólnych deskryptorów typu EKONOMIKA, EKONOMIKA SZPITALNA
etc. Ilustruje to przykład:
•

Taxing the automobile driver.
* AUTOMOBILE DRIVING
* TAXES
(nie: ECONOMICS)

Jeśli indeksujemy publikację o aspektach ekonomicznych kilku tematów naleŜy
zastosować określnik --ekonomika z deskryptorami, dla których jest
dopuszczalny, ale dodać deskryptor EKONOMIKA lub inny zawierający to pojęcie
(NIM) dla połączenia ich z deskryptorami, których nie wolno zestawić z
określnikiem --ekonomika.
Przykład:

•

Economic aspects of efficiency in libraries.
LIBRARIES / * economy
* EFFICIENCY
ECONOMICS
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