ultrasonografia
Rekord wzorcowy określnika utworzony w bazie Biblioteki Jagiellońskiej
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\a ultrasonografia.
\i określnik \a -- diagnostyka \a stosuje się do rozpoznawania
chorób, diagnozowania róŜnicowego i prognozowania; nie obejmuje
badań ultrasonograficznych.
\i określnik \a -- ultrastruktura \i stosuje się do badań
struktur subkomórkowych tkanek, komórek wraz z komórkami
nowotworowymi i drobnoustrojów za pomocą mikroskopu elektronowego.
\a diagnostyka ultrasonograficzna.
\a echografia.
\a echotomografia.
\a ultradźwięki.
\a ultrasonography.
\a echography.
\a echotomography.
\a ultrasonic diagnosis.
\a ultrasound.
\a MeSH 2002
\i Do prac dotyczących leczenia ultradźwiękami stosuje się
hasło \a Leczenie ultradźwiękami.
\i Określnik \a -- ultrasonografia \i oznacza badanie
ultradźwiękowe struktur anatomicznych lub rozpoznawanie chorób.
\i UŜyto w rekordzie \a -- diagnostyka.
\a VIRTUA10

Znaczenie i zakres stosowania według MeSH Browser

Scope
Note

Used with organs and regions for ultrasonic imaging and with diseases for
ultrasonic diagnosis. Does not include ultrasonic therapy.

subhead only; includes "ultrasound", "ultrasonic diagnosis", "echography",
"echotomography"; not for ultrasonic therapy ( = ULTRASONIC THERAPY);
Annotation
see MeSH scope note in Introduction; indexing policy: Manual 19.8.77; DF:
/ultrasonogr or /US

Poradnik stosowania i przykłady
Na podstawie Indexing Manual MeSH 19.8.77

Określnik uŜywany z nazwami narządów i okolic ciała w odniesieniu do
obrazowania ultrasonograficznego oraz z nazwami chorób do prac na temat
diagnostyki ultrasonograficznej. Nie obejmuje leczenia ultradźwiękami (zob.
deskryptor LECZENIE ULTRADŹWIĘKAMI - ULTRASONIC THERAPY).
Jeśli istnieje w MeSH deskryptor odpowiadający określonej technice
ultrasonograficznej powinien być równieŜ dodany.
Przykłady:
•

Ultrasonography of the lung.
LUNG / * ultrasonography

•

Ultrasonic diagnosis of ectopic pregnancy.
PREGNANCY, ECTOPIC / * ultrasonography
* ULTRASONOGRAPHY, PRENATAL

•

Ultrasonic differentiation of pancreatic neoplasms and cysts.
PANCREATIC NEOPLASMS / * ultrasonography
PANCREATIC CYST / * ultrasonography
DIAGNOSIS, DIFFERENTIAL

•

Diagnosis of mitral valve stenosis using color Doppler
echocardiography.
MITRAL VALVE STENOSIS / * ultrasonography
* ECHOCARDIOGRAPHY, DOPPLER, COLOR

Tł. i oprac. Jolanta Cieśla
Biblioteka Medyczna
Uniwersytetu Jagiellońskiego-Collegium Medicum

