rehabilitacja
Rekord wzorcowy określnika utworzony w bazie Biblioteki Jagiellońskiej
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\a rehabilitacja.
\i określnik \a -- chirurgia \i stosuje się do przywracania
funkcji środkami chirurgicznymi.
\a rehabilitation.
\a MeSH 2002
\i Określnik \a -- rehabilitacja \i oznacza przywracanie
sprawności po urazach, chorobach i zabiegach chirurgicznych.
\a VIRTUA10

Znaczenie i zakres stosowania według MeSH Browser

Scope
Note

Used with diseases and surgical procedures for restoration of function of the
individual.

subhead only; for restoration of patient to pre-disease or pre-therapy state;
Annotation for "re-education" in French; indexing policy: Manual 19.8.64; DF: /rehabil
or /RH

Poradnik stosowania i przykłady
Na podstawie Indexing Manual MeSH 19.8.64

Określnik stosowany z nazwami chorób i zabiegów chirurgicznych w odniesieniu
do przywrócenia sprawności pacjenta do stanu sprzed choroby.
Jest stosowany do charakterystyki publikacji omawiających tylko środki
fizykoterapeutyczne, np. kinezyterapię, stosowanie szyn lub innych urządzeń
ortopedycznych. Przywrócenie funkcji metodami chirurgicznymi powinno być
indeksowane z uŜyciem określnika –chirurgia.

Przykłady:

•

Braces to assist walking after leg fractures.
FRACTURES / * rehabilitation
LEG INJURIES / * rehabilitation
* BRACES

•

Rehabilitation after coronary bypass.
CORONARY ARTERY BYPASS / * rehabilitation

•

Early mobilization after spinal injuries.
SPINAL INJURIES / * rehabilitation
* EARLY MOBILIZATION

•

Vocational rehabilitation for psychiatric patients.
MENTAL DISORDERS / * rehabilitation
* REHABILITATION, VOCATIONAL

•

Ale: Reconstruction of the breast after mastectomy.
* MASTECTOMY
* BREAST RECONSTRUCTION
REOPERATION
(nie MASTECTOMY / * rehabilitation)
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