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Scope 
Note 

Used for administrative structure and management. 

Annotation 
subhead only; includes organizational structure & management; indexing 
policy: Manual 19.8.49; DF: /organ or /OG 

 
  
Poradnik stosowania i przykłady         
Na podstawie Indexing Manual MeSH 19.8.49 
 

Określnik stosowany w odniesieniu do struktury administracyjnej i zarządzania. 

Przykłady: 

• The role of transfusion service directors. 

   BLOOD BANKS / * organization and administration 



ADMINISTRATIVE PERSONNEL 

 

• Organization of a facility devoted to the treatment of breast cancer. 

   BREAST NEOPLASMS / * therapy 
   CANCER CARE FACILITIES / * organization and 
administration  

 

• Scheduling radiology department visits. 

RADIOLOGY DEPARTMENT, HOSPITAL / * organization and 
administration 
 * APPOINTMENTS AND SCHEDULES 

 

Jeśli pojęcie organizacji, administracji lub zarządzania jest potrzebne w 
połączeniu z hasłem, dla którego określnik --organizacja i zarządzanie nie jest 
dozwolony, naleŜy przydzielić odpowiedni deskryptor (IM) i dodać deskryptor 
ORGANIZATION AND ADMINISTRATION (NIM). 

Przykład: 

• The organization of pilot projects. 

   * PILOT PROJECTS 
   ORGANIZATION AND ADMINISTRATION 

 

Jeśli szczegółowy aspekt organizacyjny omówiony w publikacji ma swój 
odpowiednik w postaci terminu dostępnego w MeSH, naleŜy przydzielić 
deskryptor odpowiadający tematowi publikacji (IM) i dodać ten szczegółowy 
deskryptor (takŜe IM), ale nie dodawać juŜ ORGANIZATION AND 
ADMINISTRATION. 

Przykład:  

• Personnel management in transportation fields. 

   * TRANSPORTATION 
   * PERSONNEL MANAGEMENT 

 

W trakcie indeksowania publikacji dotyczącej aspektów organizacyjnych kilku 
tematów naleŜy stosować określnik --organizacja i zarządzanie z 
deskryptorami, dla których jest dozwolony i dodać deskryptor ORGANIZATION 
AND ADMINISTRATION (NIM), by umoŜliwić czytelnikom połączenie go z 
pozostałymi deskryptorami w procesie wyszukiwania. 



Przykład:  

• Management of blood banks and organ transplantation programs. 

   BLOOD BANKS / * organization and administration 
   * ORGAN TRANSPLANTATION 
   ORGANIZATION AND ADMINISTRATION 
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