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150      \a psychologia. 
450      \a aspekt psychologiczny. 
472      \a psychology. 
472      \a affective aspects. 
472      \a cognitive aspects. 
472      \a emotional aspects. 
472      \a mental aspects. 
472      \a psychiatric aspects. 
472      \a psychogenic aspects. 
472      \a psychosocial aspects. 
472      \a psychosomatic aspects. 
670      \a MeSH 2002 
680      \i Określnik \a -- psychologia \i uŜywa się z nazwami chorób 
         niepsychiatrycznych oraz technik, mających na celu zaznaczenie 
         aspektu psychicznego, psychologicznego, psychiatrycznego, 
         psychosocjalnego, emocjonalnego oraz behawioralnego. 
680      \i Określnik \a -- psychologia \i uŜywa się z nazwami chorób 
         psychicznych w celu oznaczenia aspektu psychologicznego. 
680      \i Określnik \a -- psychologia \i uŜywa się z nazwami chorób 
         zwierząt w celu określenia psychologii ich zachowania. 
999      \a VIRTUA10          
 
 
Znaczenie i zakres stosowania według MeSH Browser     
        

 

 

Scope 
Note 

Used with non-psychiatric diseases, techniques, and named groups for 
psychologic, psychiatric, psychosomatic, psychosocial, behavioral, and 
emotional aspects, and with psychiatric disease for psychologic aspects; 
used also with animal terms for animal behavior and psychology. 

Annotation 
subhead only; includes "psychiatric", "psychosomatic", "psychogenic", 
"emotional", "affective", "behavioral"; see MeSH scope note in Introduction; 
indexing policy: Manual 19.8.59; DF: /psychol or /PX 

 
  
Poradnik stosowania i przykłady         
Na podstawie Indexing Manual MeSH 19.8.59 



 

 
Określnik stosowany z nazwami chorób niepsychicznych, technik i 
wyznaczonych grup pojęć w odniesieniu do aspektów psychologicznych, 
psychiatrycznych, psychosomatycznych, psychospołecznych, behawioralnych i 
emocjonalnych ; z nazwami chorób psychicznych do opisu aspektów 
psychologicznych ; z terminami dotyczącymi zwierząt w odniesieniu do ich 
zachowania i psychologii. 
Określnik ten moŜe być wykorzystany do indeksowania prac o aspektach 
psychologicznych chorób, zabiegów, grup ludzi oraz zwierząt. MoŜe być takŜe 
stosowany zamiast określników --powikłania i --działanie szkodliwe w 
odniesieniu do zaburzeń psychologicznych wynikających z innych chorób lub 
zabiegów. 
 
 
Przykłady: 

• The ulcer personality.  

 PEPTIC ULCER / * psychology  
 * PERSONALITY  

  

• Alcoholic memory disorders.  

 ALCOHOLISM / * psychology 
 MEMORY DISORDERS / * etiology  

  

• Aggressiveness of pit bulldogs.   

 DOGS / * psychology  
 * AGGRESSION  

  

• Psychological adaptation of the patient to colostomy.  

 COLOSTOMY / * psychology 
 * ADAPTATION, PSYCHOLOGICAL  

  

• Post-mastectomy depression.   

 DEPRESSION / * etiology 
 MASTECTOMY / * psychology 

  
 
Jeśli publikacja omawia psychologiczny aspekt tematu, dla którego określnik 
ten nie jest dozwolony, naleŜy przydzielić deskryptor odpowiedni dla tematu 
(jako IM) i dodać deskryptor PSYCHOLOGIA (jako NIM) lub inny bardziej 
szczegółowy termin psychologiczny (IM), jak poniŜej: 



• The psychological response to long periods of rain.  

 * RAIN  
 PSYCHOLOGY  

  

• Motivation to use seat belts.  

 * SEAT BELTS  
 * MOTIVATION  
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