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Znaczenie i zakres stosowania według MeSH Browser     
        

 

 

Scope 
Note 

Used for laws, statutes, ordinances, or government regulations, as well as 
for legal controversy and court decisions. 

Annotation 

subhead only; includes "legal", "laws", "government regulations","statutes", 
"ordinances", "medicolegal", "judicial", "juridical", "suits", "avoidance of 
suits", "litigation", "court decisions"; indexing policy: Manual 19.8.42; DF: 
/legis or /LJ 

 
  
Poradnik stosowania i przykłady         



Na podstawie Indexing Manual MeSH 19.8.42 
 

Określnik stosowany odnośnie aktów prawnych, statutów, rozporządzeń i 
regulacji rządowych, jak równieŜ sporów prawnych i decyzji sądowych. 

Jak wszystkie złoŜone z dwóch słów określniki, równieŜ --legislation & 
jurisprudence jest stosowany w odniesieniu do pierwszego LUB drugiego członu 
, tu ustawodawstwa LUB prawoznawstwa (w angielskiej wersji); w polskiej 
wersji MeSH tłumaczenie sprowadza się do krótkiego, lecz pojemnego 
odpowiednika: prawo. 

Przykłady dotyczące ustawodawstwa: 

• The new Florida Rape Law.  

   RAPE / * legislation & jurisprudence 
   FLORIDA 

 

• Nursing home legislation in Maryland. 

   NURSING HOMES / * legislation & jurisprudence 
   MARYLAND 

 

Przykłady dotyczące prawoznawstwa: 

• Expert testimony in sex offenses.  

   SEX OFFENSES / * legislation & jurisprudence 
EXPERT TESTIMONY 

 

• The discharged hospital employee sues in Virginia Commonwealth 
Court. 

   PERSONNEL, HOSPITAL / * legislation & jurisprudence 
   EMPLOYEE GRIEVANCES / * legislation & jurisprudence 
   VIRGINIA 

 

Niektóre z powyŜszych przykładów wyszczególniają kraj lub stan. Zaleca się 
dodawać termin geograficzny, gdy opracowywana jest publikacja z zakresu 
prawa lub przypadek sądowy. Podobnie jak w przypadku terminów z 
epidemiologii, tak i tutaj hasła geograficzne są dodawane nawet wtedy, gdy nie 
są omówione, lecz jedynie wspomniane.  

MeSH zawiera wiele terminów ogólnych np. JURISPRUDENCE; LEGISLATION; 
LEGISLATION, DENTAL; LEGISLATION, DRUG; LEGISLATION, HOSPITAL; 



LEGISLATION, MEDICAL; LEGISLATION, NURSING; LEGISLATION, PHARMACY; 
LEGISLATION, VETERINARY. Te deskryptory są zarezerwowane tylko dla 
publikacji ogólnych, szczegółowe prace powinny być indeksowane przy uŜyciu 
określnika --prawo. 

Przykłady: 

• New dental legislation.  

   * LEGISLATION, DENTAL 

 

• Pending federal medical legislation.  

   * LEGISLATION, MEDICAL 
   UNITED STATES 

 

Kiedy publikacja omawia prawny lub sądowy aspekt pojęcia, dla którego --
prawo nie jest dopuszczalnym określnikiem, naleŜy temat szczegółowy (IM) 
uzupełnić poprzez dodanie deskryptora USTAWODAWSTWO [LEGISLATION, 
NIM] dla aspektów ustawodawczych, bądź PRAWOZNAWSTWO 

[JURISPRUDENCE, NIM] dla aspektów sądowych.  

Przykłady: 

• Laws on tattooing.  

   * TATTOOING 
   LEGISLATION 

 

• Court cases involving vaccines. 

   * VACCINES 
   JURISPRUDENCE 

 

Jeśli charakteryzujemy publikację dotyczącą ujęcia prawnego lub sądowniczego 
węŜszego tematu i jednocześnie istnieje odpowiedni deskryptor z zakresu 
prawa (np. LEGISLATION, DRUG) naleŜy go przydzielić (jako IM) i dodać 
szczegółowy termin (jako IM), ale nie dodawać juŜ LEGISLATION lub 
JURISPRUDENCE. 

Przykłady: 

• Expert testimony in occupational disease cases. 

   * OCCUPATIONAL DISEASES 
  * EXPERT TESTIMONY 



 

• New legislation on over-the-counter drugs. 

   * OVER-THE-COUNTER DRUGS 
   * LEGISLATION, DRUG 

 

W publikacji omawiającej wiele tematów określnik --prawo jest przydzielany do 
tych deskryptorów, dla których jest dozwolony, lecz deskryptory LEGISLATION 
lub JURISPRUDENCE są takŜe dodawane ze względu na hasła, z którymi 
określnik ten nie moŜe być łączony. UmoŜliwia to uŜytkownikom połączenie ich 
w trakcie wyszukiwania w bazie bibliograficznej lub katalogowej. 

Przykłady: 

• The rise in divorce and paternity suits. 

   DIVORCE / * legislation & jurisprudence 
   * PATERNITY 
   JURISPRUDENCE 

 

• Laws on architectural accessibility in museums. 

   ARCHITECTURAL ACCESSIBILITY / * legislation & 
jurisprudence 
   * MUSEUMS 
   LEGISLATION 

 
 
 
Tł. i oprac. Jolanta Cieśla 
Biblioteka Medyczna  
Uniwersytetu Jagiellońskiego-Collegium Medicum    
 


