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LDR      01076nz  a2200265n  4500 
001      vtls000625985 
003      UJ 
005      20051103024100.0 
008      990924|| d|cnnbbba          |a ann    |d 
010      \a m  99000516 
035      \a Q000592 
039      \a 200511030241 \b VLOAD \c 200511021445 \d bi_bohat \c 200505060235 
         \d VLOAD \c 200505051308 \d bi_bohat \y 200308211501 \z load 
040      \a KR U/42eb \c KR U/42eb 
073      \a D \a E \a F4 \a G1 \a G2 \a I2 \a I3 \a J \a N2 \z MeSH. 
150      \a standardy. 
450      \a kryteria. 
450      \a normy. 
450      \a wytyczne. 
472      \a standards. 
472      \a criteria. 
472      \a guidelines. 
670      \a MeSH 2002 
680      \i Określnik \a -- standardy \i oznacza opracowanie, badanie i 
         stosowanie norm w odniesieniu do personelu, urządzeń i programów. 
         Stosowany z nazwami leków i substancji chemicznych oznacza normy 
         jakości, skuteczności oraz identyfikacji. Obejmuje równieŜ normy 
         zdrowotne i bezpieczeństwa pracy. 
999      \a VIRTUA10          
 

STANDARDS – róŜnice w tłumaczeniu      
    

POZNAŃ:  normy 
KRAKÓW: standardy 
LUBLIN propozycja: normy 

 
 
Znaczenie i zakres stosowania według MeSH Browser     
        

 
 

Scope 
Note 

Used with facilities, personnel, and program headings for the development, 
testing, and application of standards of adequacy or acceptable performance 
and with chemicals and drugs for standards of identification, quality, and 
potency. It includes health or safety standards in industries and 
occupations. 

Annotation 

subhead only; for standards in testing & performance of programs & 
procedures; with drugs for standards in assay techniques, quality & 
potency; see MeSH scope note in Introduction; indexing policy: Manual 
19.8.67; DF: /stand or /ST CATALOG: may be subdivided geographically 

 
  
Poradnik stosowania i przykłady         



Na podstawie Indexing Manual MeSH 19.8.67 
 
 
Określnik wykorzystywany z deskryptorami oznaczającymi obiekty, personel i 
programy w odniesieniu do rozwoju, badań i zastosowania standardów 
zgodności lub akceptowalnego wykonania oraz z nazwami leków i substancji 
chemicznych do opisu standardów ich identyfikacji, jakości i siły działania. 
Obejmuje równieŜ normy bezpieczeństwa pracy. Stosuje się go nie tylko do prac 
na temat standardów, ale takŜe na temat jakości i kontroli jakości.  
 
Przykłady: 

• The international standard for penicillins.  

  PENICILLINS / * standards  

  

• Preparation of a hemoglobin reference standard.  

  HEMOGLOBINS / * standards 
  REFERENCE STANDARDS  

  

• Nursing school standards in Ghana.  

  SCHOOLS, NURSING / * standards 
  GHANA  

  

• Procedures for assuring the quality of hospital emergency services 
in teaching hospitals.  

  HOSPITAL EMERGENCY SERVICE / * standards 
  HOSPITALS, TEACHING / * standards 
  * QUALITY ASSURANCE, HEALTH CARE  

  

• Impact of PSRO on community mental health centers.  

  * PROFESSIONAL REVIEW ORGANIZATIONS  
  COMMUNITY MENTAL HEALTH CENTERS / * standards 

  
 
 
Nie naleŜy stosować określnika --standardy do prac oceniających efektywność 
procedur lub programów: 
  

• Is MRI of value in patients with low back pain?  

  * MRI  



  LOW BACK PAIN / * pathology 
  (nie MRI / * standards)  
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