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LDR      01266nz  a2200277n  4500 
001      vtls000626546 
003      UJ 
005      20051103024100.0 
008      000706|| d|cnnbbba          |a ann    |d 
010      \a m  00001244 
035      \a Q000600 
039      \a 200511030241 \b VLOAD \c 200511021446 \d bi_bohat \c 200504300238 
         \d VLOAD \c 200504291240 \d bi_bohat \y 200308211459 \z load 
040      \a KR U/42eb \c KR U/42eb 
073      \a M \z MeSH. 
150      \a zaopatrzenie. 
360      \i hasło \a Zaopatrzenie w wodę. 
360      \i hasło \a Zaopatrzenie w Ŝywność. 
472      \a supply & distribution. 
472      \a supply and distribution. 
472      \a distribution. 
472      \a supply. 
670      \a MeSH 2002 
680      \i Określnik \a -- zaopatrzenie \i oznacza zasoby materiałowe, 
         sprzętowe i instytucjonalne. Dotyczy dostępności i dystrybucji 
         materiałów, wyposaŜenia, usług zdrowotnych, personelu i 
         świadczeń. Nie dotyczy zaopatrzenia w wodę i Ŝywność, dla 
         których stosuje sie odpowiednie hasła (deskryptory): \a 
         Zaopatrzenie w wodę, \a Zaopatrzenie w Ŝywność. 
681      \i Przykład cytowany w rekordzie: \a -- statystyka i dane liczbowe. 
999      \a VIRTUA10          

 
 
Znaczenie i zakres stosowania według MeSH Browser     
        

 
 

Scope 
Note 

Used for the quantitative availability and distribution of material, 
equipment, health services, personnel, and facilities. It excludes food supply 
and water supply in industries and occupations. 

Annotation 

subhead only; includes "availability"; for personnel, services & facilities; for 
drugs; not for food ( = FOOD SUPPLY) nor for water ( = WATER SUPPLY); 
see MeSH scope note in Introduction; indexing policy: Manual 19.8.69; DF: 
/supply or /SD CATALOG: may be subdivided geographically 

 
  
Poradnik stosowania i przykłady         
Na podstawie Indexing Manual MeSH 19.8.69, 35.2.5. 

 
 
Określnik stosuje się w odniesieniu do ilościowo określonej dostępności i 
dystrybucji materiałów, sprzętu, świadczeń zdrowotnych, personelu i obiektów, 
nie obejmuje zaopatrzenia w Ŝywność i wodę, poniewaŜ istnieją deskryptory 



ZAOPATRZENIE W śYWNOŚĆ i ZAOPATRZENIE W WODĘ. NaleŜy rozwaŜyć 
równoczesne przydzielenie nazwy geograficznej.  

Przykłady: 

• Availability of antibiotics in developing countries.  

  ANTIBIOTICS / * supply & distribution 
  * DEVELOPING COUNTRIES  

 

• Distribution of community health services in the United States.  

  COMMUNITY HEALTH SERVICES / * supply & distribution 
  UNITED STATES  

  

• The shortage of hospital libraries.  

  LIBRARIES, HOSPITAL / * supply & distribution 

  

• The dwindling number of minority group nurses.  

  NURSES / * supply & distribution 
  * MINORITY GROUPS  
 
 
 
Określnik ten jest niekiedy mylony z określnikiem --personel (--manpower). 
Łatwo o pomyłkę, poniewaŜ obydwa mogą być zastosowane w odniesieniu do 
personelu. Określnik --personel uwzględnia wyłącznie zasoby ludzkie, a --
zaopatrzenie obejmuje dostępność personelu, jak równieŜ pozostałych 
wymienionych wyŜej zasobów. RóŜnica jest taka, Ŝe --personel jest łączony z 
nazwami dyscyplin w odniesieniu do ilości personelu w danej dziedzinie, 
podczas gdy --zaopatrzenie jest łączone z deskryptorami oznaczającymi 
konkretne grupy ludzi i odnosi się do ich liczby. Dla porównania przykłady: 
 
PIELĘGNIARSTWO--personel i PIELĘGNIARKI--zaopatrzenie 
FARMACJA--personel  i FARMACEUCI--zaopatrzenie 
STOMATOLOGIA--personel  i LEKARZE STOMATOLODZY-- 
      zaopatrzenie 
 
W kaŜdym z tych przykładów określnik --personel moŜe odnosić się do 
jakiegokolwiek personelu związanego z daną dziedziną (np. stomatologia 
obejmuje dentystów, techników dentystycznych etc.), a --zaopatrzenie wiąŜe 
się tylko z konkretną grupą osób.  
 
Te dwa określniki często są łączone z deskryptorami z kategorii N2-N4. Jeśli 
mają objąć personel na danym polu, powinny być stosowane następująco: 



--personel Kto jest dostępny? Jaki rodzaj osób jest dostępny? NaleŜy go 
wiązać z nazwami specjalności, usług, obiektów etc., nie łączyć 
z deskryptorami oznaczającymi personel. 

--zaopatrzenie Jak wiele jest tych osób? Gdzie one są? NaleŜy go łączyć z 
deskryptorami oznaczającymi personel. 

 
 
Przykłady: 
 

• Availability of physicians:  
  PHYSICIANS / supply & distribution  
  

• Availability of internists:  
  INTERNAL MEDICINE / manpower  

  
 
 
Przydzielając deskryptor z określnikiem --personel naleŜy mieć na uwadze 
terminy z kategorii N2 oznaczające PERSONEL SŁUśBY ZDROWIA (HEALTH 
PERSONNEL), aby dobrać właściwy deskryptor odnoszący się do grupy 
zawodowej, na przykład: 
  

• Using nurse clinicians in skilled nursing facilities:  
  SKILLED NURSING FACILITIES / * manpower  
  NURSE CLINICIANS / * utilization 
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