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LDR      01238nz  a2200277n  4500 
001      vtls000625751 
003      UJ 
005      20051103024100.0 
008      020415|| d|cnnbbba          |a ann    |d 
010      \a m  02000280 
035      \a Q000532 
039      \a 200511030241 \b VLOAD \c 200511021440 \d bi_bohat \c 200505060236 
         \d VLOAD \c 200505051218 \d bi_bohat \y 200308211505 \z load 
040      \a KR U/42jc \c KR U/42jc 
073      \a C \z MeSH. 
150      \a radioterapia. 
360      \a określnik \a -- wpływ promieniowania \i oznacza wpływ 
         promieniowania jonizującego i niejonizującego na Ŝywe organizmy, 
         narządy, tkanki i ich składniki oraz na procesy fizjologiczne; 
         obejmuje wpływ promieniowania na leki i związki chemiczne. 
472      \a radiotherapy. 
472      \a X-ray therapy. 
472      \a radiation therapy. 
472      \a radioisotope therapy. 
670      \a MeSH 2002 
680      \i Określnik \a -- radioterapia \i oznacza stosowanie lecznicze 
         promieniowania jonizującego i niejonizującego oraz izotopów. 
681      \i UŜyto w rekordzie \a -- wpływ promieniowania. 
681      \i UŜyto w rekordzie \a -- farmakoterapia. 
999      \a VIRTUA10          
 

RADIOTHERAPY - róŜnice w tłumaczeniu      

POZNAŃ leczenie promieniami 
KRAKÓW radioterapia  
LUBLIN leczenie promieniami 

 
 
Znaczenie i zakres stosowania według MeSH Browser     
        

 
 

Scope 
Note 

Used with disease headings for the therapeutic use of ionizing and 
nonionizing radiation. It includes the use of radioisotope therapy. 

Annotation subhead only; includes x-ray, radioisotope, other ionizing radiation & non-
ionizing radiation; indexing policy: Manual 19.8.63; DF: /radiother or /RT 

 
  
Poradnik stosowania i przykłady         
Na podstawie Indexing Manual MeSH 19.8.63 
 
 



Określnik przydzielany z deskryptorami oznaczającymi choroby w odniesieniu 
do stosowania leczniczego promieniowania jonizującego i niejonizującego. 
Obejmuje takŜe terapie izotopową. 
 
Podczas gdy określnik --radiografia jest ograniczony do technik obrazowania 
wykorzystujących promieniowanie rentgenowskie, --radioterapia obejmuje 
stosowanie lecznicze równieŜ innego typu promieniowania, np. izotopów 
promieniotwórczych. JednakŜe --radioterapia będzie najprawdopodobniej 
oznaczać leczenie promieniowaniem rentgenowskim, o ile inne nie jest 
wyszczególnione, natomiast deskryptor X-RAY THERAPY (LECZENIE 
PROMIENIAMI ROENTGENA) powinien być przydzielany tylko wtedy, gdy ta 
metoda leczenia jest porównywana z innym typem radioterapii.  

Przykłady: 

• Radiotherapy of skin cancer.  

 SKIN NEOPLASMS / * radiotherapy  

  

• X-ray therapy of skin cancer.  

 SKIN NEOPLASMS / * radiotherapy 

  

• Cobalt teletherapy of brain tumors.  

 BRAIN NEOPLASMS / * radiotherapy 
 COBALT RADIOISOTOPES / * therapeutic use  

 RADIOISOTOPE TELETHERAPY  

 

Jeśli omawiany jest inny typ radioterapii powinien być dodany jako hasło IM 
wraz z hasłem rozwiniętym typu: deskryptor--*radioterapia, jak w przykładzie: 

• Ultraviolet therapy of eczema.  

 ECZEMA / * radiotherapy 
 * ULTRAVIOLET THERAPY  

 

Określnik --radioterapia nie jest ograniczony do leczenia chorób u ludzi. MoŜe 
być stosowany do opisu publikacji o leczeniu chorób zwierząt, takŜe chorób 
doświadczalnych: 

• Radiotherapy of experimental skin neoplasms in the rat.  

 SKIN NEOPLASMS / * radiotherapy 
 RATS (check tag)  
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