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Znaczenie i zakres stosowania według MeSH Browser     
        

 
 

Scope 
Note 

Used with equipment, facilities, programs, services, and health personnel 
for discussions, usually with data, of how much they are used. It includes 
discussions of overuse and underuse. 

Annotation 

subhead only; not for "use" of procedures in treating or diagnosing patients; 
only for how much equipment, facilities, services & personnel are used, 
underused, overused or abused; indexing policy: Manual 19.8.80; DF: /util 
or /UT CATALOG: may be subdivided geographically 

 
  
Poradnik stosowania i przykłady         
Na podstawie Indexing Manual MeSH 19.8.80 
 
 
Określnik  stosowany z nazwami urządzeń, obiektów i zakładów, programów, 
usług i personelu sektora opieki zdrowotnej w odniesieniu do omówień stopnia 
ich wykorzystania, przewaŜnie z podaniem danych. Obejmuje omówienia ich 
naduŜycia lub niewykorzystania w pełni. 
Określnik --wykorzystanie jest przydzielany przede wszystkim do publikacji na 
temat opieki zdrowotnej i usług medycznych, które omawiają STOPIEŃ ich 
wykorzystania, np. czy dane urządzenie, świadczenie lub pewien typ personelu 



jest w ogóle wykorzystany, czy wykorzystany znacznie, czy zbyt rzadko, czy teŜ 
pod pewnymi warunkami.  
Określnik nie jest stosowany z terminami z kategorii E do prac na temat JAK 
urządzenie lub technika mają być stosowane, ale raczej W JAKIM STOPNIU są 
uŜywane. „Wykorzystanie ECG w diagnozie chorób serca” nie odpowiada 
zakresowi określnika --wykorzystanie. JednakŜe określnik ten będzie poprawnie 
przydzielony do publikacji pt. „Czy ECG jest często wykorzystywany na obszarze 
Boliwii?” 

Przykłady: 

• Who uses Medicare?  

 MEDICARE / * utilization 
 UNITED STATES  

  

• Use of dental technicians in special hospitals.  

 DENTAL TECHNICIANS / * utilization  
 HOSPITALS, SPECIAL / * manpower 

  

• Non-users of health services.  

 HEALTH SERVICES / * utilization 

  

• Effective use of hospitals and hospital medical staffs.  

 HOSPITALS / * utilization 
 HOSPITAL MEDICAL STAFF / * utilization 

  

• How frequently are cesarean sections performed in the United 
States versus France?  

 CESAREAN SECTION / * utilization 
 UNITED STATES  
 FRANCE  
 COMPARATIVE STUDY (check tag)  
 HUMAN (check tag)  
 FEMALE (check tag)  
 PREGNANCY (check tag)  

  
 
Jak widać z powyŜszych przykładów równocześnie z określnikiem --
wykorzystanie często przydzielane jest hasło geograficzne z kategorii Z. 
 
 
 



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


