statystyka i dane liczbowe
Rekord wzorcowy określnika utworzony w bazie Biblioteki Jagiellońskiej
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\a statystyka i dane liczbowe.
\i określnik \a -- epidemiologia \i uŜywany dla statystyki
zwiazanej z chorobami.
\i określnik \a -- personel \i uŜywany dla statystyki związanej z
zespołem pracowników określonej branŜy, specjalności lub
instytucji.
\i określnik \a -- zaopatrzenie \i uŜywany dla statystyki
związanej z zasobami materiałowymi, sprzętowymi i
instytucjonalnymi; zwiazanej z zapotrzebowaniem, dostępnością i
dystrybucją materiałów, wyposaŜenia, usług zdrowotnych,
personelu i świadczeń (z wyjątkiem zaopatrzenia w wodę i
Ŝywność).
\a dane liczbowe i statystyka.
\a dane liczbowe.
\a statystyka.
\a statistics & numerical data.
\a statistics and numerical data.
\a numerical data.
\a MeSH 2002
\i Określnik \a -- statystyka i dane liczbowe \i stosuje się z
hasłami nie będącymi nazwami chorób dla wyraŜenia wartości
liczbowych opisujących poszczególne zbiory lub grupy danych. Nie
stosuje się do rozmieszczenia personelu, dla którego jest uŜywany
okreśnik \a -- personel, oraz do zaopatrzenia lub zapotrzebowania,
dla których jest uŜywany określnik \a -- zaopatrzenie.
\a VIRTUA10

Znaczenie i zakres stosowania według MeSH Browser

Scope
Note

Used with non-disease headings for the expression of numerical values
which describe particular sets or groups of data. It excludes manpower
distribution for which "manpower" is used and excludes supply or demand
for which "supply & distribution" is used.

subhead only; for statistics on non-disease headings only (statistics on
Annotation diseases = / epidemiol); not for statistics on manpower ( = / manpower);
not for "statistics on supply & demand" ( = / supply & distribution);

indexing policy: Manual 19.8.68; DF: /statist or SN

Poradnik stosowania i przykłady
Na podstawie Indexing Manual MeSH 19.8.68

Określnik stosowany z deskryptorami, które nie są nazwami chorób w celu
wyraŜenia wartości liczbowych opisujących konkretne zbiory lub grupy danych.
Nie obejmuje rozmieszczenia siły roboczej (tu stosuje się określnik --personel)
ani zaopatrzenia i popytu (tu stosuje się --zaopatrzenie).
Ten określnik, jak wszystkie inne dwuczłonowe moŜe być uŜyty w przypadku
artykułów prezentujących tylko jedno z pojęć: statystykę LUB dane liczbowe.
Przykłady:
•

Social security beneficiaries 1980-1988.
SOCIAL SECURITY / * statistics & numerical data
UNITED STATES

•

Estimating bed occupancy in nursing homes.
BED OCCUPANCY / * statistics & numerical data
NURSING HOMES / * utilization

Pomimo, Ŝe określnik --statystyka jest dozwolony z wieloma kategoriami
deskryptorów, naleŜy stosować bardziej szczegółowy określnik tam, gdzie to
moŜliwe. Hierarchia określników dodatkowo wskazuje, Ŝe statystyczne aspekty
chorób powinny być indeksowane z określnikami --epidemiologia, --ludność, -śmiertelność (odpowiednio --epidemiology, --ethnology, --mortality).
Przykłady:
• Statistics on the supply of pacemakers in Switzerland.
PACEMAKER, ARTIFICIAL / * supply & distribution
SWITZERLAND

• Statistics on survival in multiple trauma.
MULTIPLE TRAUMA / * mortality
SURVIVAL RATE

• Data on the availability of nurses in Great Britain.
NURSES / * supply & distribution

GREAT BRITAIN

• Data on nursing personnel in Great Britain.
NURSING / * manpower
GREAT BRITAIN

Niektóre pojęcia jak --ekonomika lub --wykorzystanie są często omawiane ze
statystycznego punktu widzenia. W takich przypadkach naleŜy przydzielać
szczegółowe określniki (tzn. --ekonomika lub --wykorzystanie, etc.). Jeśli
statystyka jest szczególnie waŜna powinien być dodany określnik --statystyka i
dane liczbowe (NIM) jako dodatkowy.

• Statistics on the utilization of pacemakers in Switzerland.
PACEMAKER, ARTIFICIAL / * utilization / statistics & numerical
data
SWITZERLAND

Jeśli określnik --statystyka i dane liczbowe wydaje się konieczny, ale nie jest
dozwolony z odpowiednim deskryptorem, naleŜy dodać deskryptor STATYSTYKA
(NIM):

• Statistics on the presence of pollutants in the environment.
* ENVIRONMENTAL POLLUTANTS
STATISTICS
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