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Scope 
Note 

Used for naturally occurring diseases in animals, or for diagnostic, 
preventive, or therapeutic procedures used in veterinary medicine. 

Annotation 

subhead only; for pets & domestic, wild & zoo animals in veterinary 
medicine; for laboratory animals only if of concern to the veterinarian, not 
as experimental animals; see MeSH scope note in Introduction; indexing 
policy: Manual 19.8.81; DF: /vet or /VE 

 
  
Poradnik stosowania i przykłady         
Na podstawie Indexing Manual MeSH 19.8.81 
 
  
Określnik stosowany w odniesieniu do naturalnie występujących chorób u 
zwierząt, do wszelkich procedur diagnostycznych, profilaktycznych lub 
leczniczych wykonywanych w medycynie weterynaryjnej.  
Nie uŜywa się go do prac na temat laboratoryjnych modeli chorób u ludzi. Kiedy 
przydziela się go z nazwą choroby (jako IM), powinien być równieŜ dodany 
deskryptor odpowiadający chorobie danego gatunku lub rodzaju (jako IM), a 
takŜe nazwa zwierzęcia jako deskryptor (NIM) lub deskryptor obowiązkowy 
(check tag w indeksowaniu artykułów z czasopism).  
  
Przykład: 



• Brucellosis in dogs.  

  BRUCELLOSIS / * veterinary  
  * DOG DISEASES  
  DOGS (check tag)  
  ANIMAL (check tag)  

  
 
 
Jeśli jakikolwiek inny określnik dodany jest jako główny (IM) do deskryptora 
typu „choroby zwierząt” pewnego gatunku (np. CHOROBY OWIEC--
*farmakoterapia), powinien być takŜe dodany do nazwy choroby, ale jako 
drugorzędny NIM (np. CHOROBY JELIT PASOśYTNICZE--farmakoterapia). 
Głównym określnikiem zawsze powinna być --weterynaria. 
 
Przykład: 

• Thiabendazole therapy of intestinal parasites in sheep.  

  INTESTINAL DISEASES, PARASITIC / * veterinary / drug ther  
  SHEEP DISEASES / * drug therapy 
  THIABENDAZOLE / * therapeutic use  
  SHEEP  
  ANIMAL (check tag)  

  
 
 
Jeśli jakikolwiek termin z kategorii C przydzielany w połączeniu z określnikiem -
-weterynaria oznacza raczej nieprawidłowość lub uraz niŜ chorobę, właściwy 
dobór haseł powinien zawierać równieŜ nazwę gatunku zwierzęcia z 
określnikiem --*wady rozwojowe lub --*urazy, a nie deskryptor typu „choroby 
zwierząt”.  
 
Przykłady: 

• Occurrence of diaphragmatic eventration in pigs.  

  DIAPHRAGMATIC EVENTRATION / * veterinary/ epidemiology 
  SWINE / * abnormalities 
  ANIMAL (check tag)  
   
  (nie: SWINE DISEASES / * epidemiology)  

  

• Spinal injuries in horses.  

  SPINAL INJURIES / * veterinary 
  HORSES / * injuries 
  ANIMAL (check tag)  
   
  (nie: * HORSE DISEASES)  

 
 
 



Określnik --weterynaria nie jest dozwolony dla deskryptorów z kategorii C22, 
drzewa obejmującego choroby zwierząt, poniewaŜ aspekt weterynaryjny 
zawiera się w istocie pojęcia. 
 
Przykłady: 

• Nairobi sheep disease.  

  * NAIROBI SHEEP DISEASE  
  SHEEP  
  ANIMAL (check tag)  

  

• Antibiotic treatment of Salmonella infections in horses.  

  SALMONELLA INFECTIONS, ANIMAL / * drug therapy  
  ANTIBIOTICS / * therapeutic use  
  HORSE DISEASES / * drug therapy 
  HORSES  
  ANIMAL (check tag)  

 
 
 
Jeśli nie istnieje w MeSH termin typu „choroby zwierząt” dla opisywanego 
gatunku zwierzęcia, nazwę zwierzęcia naleŜy przydzielić jako IM. 
 
Przykłady: 

• Dermatitis in minks.  

  DERMATITIS / * veterinary 
  * MINK  

  ANIMAL (check tag)  
 
 
 
Jedno z zastosowań określnika --weterynaria dotyczy procedur diagnostycznych 
i leczniczych wykonywanych w medycynie weterynaryjnej. Analogicznie, jeśli 
procedury są testowane na zwierzętach laboratoryjnych wykorzystywanych 
jako model choroby u ludzi określnik ten nie powinien być uŜywany.  
 
Przykłady: 

• Amputation of the hindlimb of a German shepherd.  

  DOGS / * surgery 
  AMPUTATION / * veterinary 
  HINDLIMB / * surgery 
  ANIMAL (check tag)  
  CASE REPORT (check tag)  
 

• A new surgical retractor for use in surgery on large zoo animals.  



  ANIMALS, ZOO / * surgery 
  SURGICAL INSTRUMENTS / * veterinary 
  ANIMAL (check tag)  

 
 
 
Uzupełnieniem tej instrukcji moŜe być komentarz do deskryptora CHOROBY 
ZWIERZĄT (ANIMAL DISEASES) w MeSH Browser. 
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