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\a leczenie.
\i określnik \a -- farmakoterapia \i oznacza leczenie lub
zapobieganie chorobom za pomocą leków, związków chemicznych lub
innych środków leczniczych.
\i określnik \a -- leczenie dietą \i oznacza specjalne odŜywianie
w okresie chorób.
\i określnik \a -- chirurgia \i oznacza zabiegi operacyjne na
narządach, częściach ciała lub tkankach.
\i określnik \a -- radioterapia \i oznacza stosowanie lecznicze
promieniowania jonizującego i niejonizującego oraz izotopów.
\i określnik \a -- rehabilitacja \i oznacza stosowanie lecznicze
zabiegów rehabilitacyjnych.
\a kuracja.
\a leczenie chorób.
\a terapia.
\a therapy.
\a disease management.
\a treatment.
\a MeSH 2002
\i Określnik \a -- leczenie \i oznacza ogólne, nieswoiste oraz
wielokierunkowe leczenie chorób z wyjątkiem leczenia
chirurgicznego, dietetycznego, farmakologicznego, radioterapii i
rehabilitacji.
\i Określnik \a -- leczenie \i oznacza terapię tkankami i
surowcami biologicznymi.
\i UŜyto w rekordzie \a -- immunologia.
\a VIRTUA10

Znaczenie i zakres stosowania według MeSH Browser

Scope
Note

Used with diseases for therapeutic interventions except drug therapy, diet
therapy, radiotherapy, and surgery, for which specific subheadings exist.
The concept is also used for articles and books dealing with multiple
therapies.

Annotation subhead only; for general or unspecified therapy & multiple therapies; for

tissue therapy & therapy with biological products; not for drug therapy (
=/drug therapy), nor for diet therapy ( = / diet therapy), nor for surgical
therapy ( = / surgery), nor for radiotherapy ( = / radiotherapy), nor for
rehabilitative therapy ( = / rehabilitation); indexing policy: Manual 19.8.72;
DF: /ther or /TH

Poradnik stosowania i przykłady
Na podstawie Indexing Manual MeSH 19.8.72

Określnik stosowany z nazwami chorób w odniesieniu do interwencji
terapeutycznej z wyjątkiem leczenia farmakologicznego i chirurgicznego,
leczenia dietą i radioterapii, dla których istnieją osobne określniki. Pojęcie
obejmuje takŜe leczenie skojarzone.
Przykłady:
•

The treatment of gout.
GOUT / * therapy

•

Immunotherapy of autoimmune diseases.
AUTOIMMUNE DISEASES / * therapy
* IMMUNOTHERAPY

•

Psychotherapy of peptic ulcer.
PEPTIC ULCER / * therapy
* PSYCHOTHERAPY

•

Successive heat and cold for experimental contusions in rats.
CONTUSIONS / * therapy
COLD / * therapeutic use
HEAT / * therapeutic use
COMBINED MODALITY THERAPY
RATS (check tag)

Jeśli w leczeniu zastosowano środek biologiczny właściwym określnikiem jest
określnik --leczenie, a nie --farmakoterapia. Z nazwą środka biologicznego
naleŜy wówczas połączyć --stosowanie lecznicze.
Przykład:

•

Intensive antitoxin therapy of tetanus.
TETANUS / * therapy
TETANUS ANTITOXIN / * therapeutic use

Wszędzie tam, gdzie to moŜliwe naleŜy
określniki, zgodnie z hierarchią określników.

stosować

bardziej

Przykłady:
•

Therapy of herpes simplex with amantadine.
HERPES SIMPLEX / * drug therapy
AMANTADINE / * therapeutic use

•

Radiocobalt therapy of lung cancer.
LUNG NEOPLASMS / * radiotherapy
COBALT RADIOISOTOPES / * therapeutic use
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