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\a metody.
\i określnik \a -- sprzęt \i oznaczający stosowanie, doskonalenie
lub projektowanie narzędzi, aparatury i urządzeń.
\a metoda.
\a metodyka.
\a methods.
\a methodology.
\a procedures.
\a techniques.
\a MeSH 2002
\i Określnik \a -- metody \i oznacza sposób postępowania,
stosowanie określonych technik w poszczególnych dziedzinach
medycyny, nauk biologicznych oraz zawodach medycznych i edukacji.
\i UŜyto w rekordzie \a -- sprzęt.
\a VIRTUA10

Znaczenie i zakres stosowania według MeSH Browser

Scope
Note

Used with techniques, procedures, and programs for methods.

Annotation

subhead only; includes "technique", "methodology", "procedures"; see also
/ instrumentation; indexing policy: Manual 19.8.45; DF: /methods or /MT

Poradnik stosowania i przykłady
Na podstawie Indexing Manual MeSH 19.8.45, 26.3.7.1

Określnik uŜywany z nazwami technik, zabiegów i programów w odniesieniu do
stosowanych metod. Nie naleŜy mylić tego określnika z określnikiem --sprzęt,
który odnosi się tylko do wyposaŜenia, jakie jest wykorzystywane w róŜnych
specjalnościach lub technikach. Wiele publikacji omawiających metody
nawiązuje do zastosowanego sprzętu, jak równieŜ wiele publikacji
omawiających urządzenia odnosi się do technik je wykorzystujących. To, czy
przydziela się określnik --metody czy --sprzęt, czy teŜ obydwa zaleŜy od

objętości tekstu poświęconego omówieniu kaŜdego z tych aspektów. W wielu
publikacjach zarówno metoda, jak i sprzęt są wymienione rutynowo i jedynie
wspomniane - w tych przypadkach nie powinny być indeksowane wcale.
Przykłady:
•

Enlargement techniques in diagnostic radiology.
RADIOGRAPHIC MAGNIFICATION / * methods

•

Hemilaryngectomy.
LARYNGECTOMY / * methods

•

Efficacy of laser iridotomy in patients with primary angle-closure
glaucoma.
* LASER SURGERY
IRIS / * surgery
GLAUCOMA, ANGLE-CLOSURE / * surgery

•

Techniques used in laser resection of neoplastic solitary
pulmonary nodules.
LASER SURGERY / * methods
PULMONARY NODULE, SOLITARY / * surgery
LUNG NEOPLASMS / * surgery

Nie naleŜy stosować określnika --metody z Ŝadnym deskryptorem zawierającym
słowo technika lub techniki, poniewaŜ pojęcie metody jest nieodłącznie w nim
zawarte. MeSH nie dopuszcza do łączenia tego określnika z Ŝadnym tego
rodzaju deskryptorem.
Przykład:
•

A new enzyme immunoassay technique.
* IMMUNOENZYME TECHNIQUES
(nie IMMUNOENZYME TECHNIQUES / * methods)

Jeśli istnieje deskryptor MeSH odpowiedni dla danej techniki, lecz publikacja
mówi o odmianie tej techniki, która nie ma swojego odpowiednika w MeSH,
naleŜy przydzielić nazwę techniki wraz z określnikiem --metody, by objąć w ten
sposób tę odmianę (nawet jeśli metody nie są szczególnie omówione).
Przykład:

•

Fine-needle myelography. Usefulness in assessing lumbar spinal
cord compression.
MYELOGRAPHY / * methods
SPINAL CORD COMPRESSION / * radiography
LUMBAR REGION

Kiedy metoda lub technika jest waŜną kwestią w publikacji, ale nie istnieje
odpowiedni termin, by połączyć go z określnikiem --metody, naleŜy przydzielić
deskryptor METODY (jako NIM). JednakŜe pamiętać trzeba, Ŝe moŜe być dodany
odpowiednik określnika w postaci deskryptora i połączony z określnikiem -metody (jako NIM). Jak w poniŜszym przykładzie, gdzie odpowiednikiem
określnika --surgery z pierwszego hasła jest bardziej szczegółowy deskryptor
VASCULAR SURGERY w drugim haśle doprecyzowany określnikiem --metody:
•

A method for stripping varicose veins.
VARICOSE VEINS / * surgery
VASCULAR SURGERY / methods
(nie METHODS (NIM))
(nie SURGERY, OPERATIVE / methods)

Tak więc, jeśli istnieje inny deskryptor bardziej szczegółowy niŜ ogólny
ekwiwalent określnika, powinien być on uŜyty; nadal jednak pozostaje hasłem
NIM:
•

Methods in pulmonary arteriography.
PULMONARY ARTERY -- * radiography
ARTERIOGRAPHY -- methods
(nie: RADIOGRAPHY -- methods)

Kiedy indeksuje się publikację na temat aspektów metodologicznych wielu
zagadnień, naleŜy uŜyć określnika --metody z deskryptorami, dla których jest to
określnik dozwolony oraz dodać deskryptor METODY (jako NIM), by umoŜliwić
uŜytkownikom połączenie go z pozostałymi deskryptorami w procesie
wyszukiwania.
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