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\a E6 \a F4 \a G1 \a G2 \a N2 \z MeSH.
\a personel.
\a pracownicy.
\a pracownik.
\a siła robocza.
\a manpower.
\a employees.
\a human resources.
\a personnel.
\a workers.
\a workforce.
\a MeSH 2002
\i Określnik \a -- personel \i oznacza zagadnienia związane z
zespołem pracowników jakiejś branŜy, specjalności lub
instytucji, np.: zapotrzebowanie i zaopatrzenie w siłę roboczą,
rozmieszczenie, rekrutacja i wykorzystanie personelu.
\i Przykład cytowany w rekordzie: \a -- statystyka i dane liczbowe.
\a VIRTUA10

Znaczenie i zakres stosowania według MeSH Browser

Scope
Note

Used with disciplines and programs for the demand, supply, distribution,
recruitment, and use of personnel.

subhead only; for availability of personnel only; see MeSH scope note in
Annotation Introduction; indexing policy: Manual 19.8.43; DF: /man or /MA CATALOG:
may be subdivided geographically

Poradnik stosowania i przykłady
Na podstawie Indexing Manual MeSH 19.8.43

Określnik stosowany z nazwami dyscyplin i programów w odniesieniu do
personelu - jego podaŜy, popytu, rozmieszczenia, naboru i wykorzystania.

Jest to pojęcie statystyczne odnoszące się do liczby personelu dostępnego w
danej dziedzinie. Na przykład hasło DENTISTRY--manpower oznacza cały
personel stomatologiczny, niekoniecznie tylko dentystów; siła robocza na polu
stomatologii to równieŜ technicy dentystyczni, asystenci dentysty, pomoc
dentystyczna etc. Kilka przykładów:
•

Manpower in medical technology.
TECHNOLOGY, MEDICAL / * manpower

•

Nursing manpower.
NURSING / * manpower

•

Are emergency rooms understaffed?
HOSPITAL EMERGENCY SERVICE / * manpower

•

The shortage of surgeons in Nigeria.
SURGERY / * manpower
NIGERIA

Proszę zwrócić takŜe uwagę na rozdział dotyczący stosowania określnika -zaopatrzenie.
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