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MeSH – określniki 
 

Określnik odpowiada na pytanie: “dany jest temat – jaki jego aspekt omawia autor?” 
Indeksujący musi pytać i odpowiadać na to pytanie dla każdego wybranego deskryptora: 

 
• Jeśli na przykład tematem artykułu jest metabolizm wątroby w zapaleniu stawów oraz efekty leczenia 

aspiryną, bibliotekarz musi rozważyć następujące kwestie:  
• 1. punkt widzenia, z którego rozpatruje się WĄTROBĘ  
• 2. punkt widzenia, z którego rozpatruje się ZAPALENIE STAWÓW  
• 3. punkt widzenia, z którego rozpatruje się ASPIRYNĘ  
 
• Jeżeli punktu widzenia zawartego w publikacji nie można ująć przy pomocy żadnego z określników 

dozwolonych dla danego deskryptora, należy dodać deskryptor o tym samym znaczeniu, co określnik (por. - 
- instrumentation i Equipment and Supplies; - - classification i Classification). 

• W takim przypadku osoba indeksująca nie jest zobowiązana zastosować „na siłę” określnik.  
BRAK określnika jest lepszym wyjściem aniżeli określnik WPROWADZAJĄCY W BŁĄD.  

 
• Niekiedy temat nie może być w pełni oddany przy pomocy hasła rozwiniętego deskryptor – określnik, 

wydaje się, że określnik również wymagałby kolejnego określnika. Należy wówczas dodać deskryptor -
ekwiwalent określnika i dookreślić go przy pomocy kolejnego potrzebnego określnika. Wyjaśnia to przykład:  

• Urine cytology in bladder neoplasms.  
• BLADDER NEOPLASMS -- urine  
• URINE -- cytology  

 
 



MeSH – określniki 

Kolejność wyboru haseł w procesie indeksowania:  

1. proste/prekoordynowane (np. Leukocyty ; Leczenie bólu) 

2. rozwinięte (Szpitale publiczne - - ekonomika) 

3. jeśli nie można zastosować żadnego z powyższych: hasło koordynowane z dwóch  lub więcej deskryptorów  
(Centra sprawności fizycznej & Sprzęt i wyposażenie) 

 

W rekordzie każdego deskryptora, z którym są powiązane tzw. deskryptory prekoordynowane jest odpowiednia 
adnotacja (Entry Combination). Czasem jest ich wiele, jak w rekordzie Leki (Pharmaceutical Preparations): 

 

PHARMACEUTICAL PREPARATIONS  

 

Entry Combination: 

adverse effects: Drug-Related Side Effects and Adverse Reactions  

antagonists & inhibitors: Drug Antagonism  

legislation & jurisprudence: Legislation, Drug  

pharmacokinetics: Pharmacokinetics  

pharmacology: Pharmacology  

poisoning: Poisoning  

therapeutic use: Drug Therapy  

toxicity: Drug-Related Side Effects and Adverse Reactions  
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MeSH – określniki 

 

 

 

Użycie niektórych określników pociąga użycie haseł, przykłady: 

- - historia (zazwyczaj dodaje się przedział chronologiczny) 

- - prawo (zazwyczaj dodaje się hasło geograficzne) 

- - prawo (jeśli praca zawiera więcej niż 20% tekstów aktów prawnych: Typ publikacji Akty prawne) 

- - statystyka i dane liczbowe (jeśli praca zawiera więcej niż 20% danych statystycznych: Typ publikacji 
Statystyki) 

 



  Częste wzajemne zależności w użyciu określników: 

 
• Kiedy wiadomo, że choroba A powoduje chorobę B:  

 
– 650 _2 Choroba A - -  powikłania 

 
– 650 _2 Choroba B - -  etiopatogeneza 

 
 
 
 

• Kiedy lek lub procedura powoduje działanie uboczne: 
 
– 650 _2 Choroba - - etiologia chemiczna 

 
– 650 _2 Nazwa leku - -  działanie szkodliwe 

 
 

– 650 _2 Choroba - - etiopatogeneza 
 

– 650 _2 Procedura - - działanie szkodliwe 
 
 

• Użycie określonego leku w leczeniu choroby:  
 
– 650 _2 Choroba - -  farmakoterapia 

 
– 650 _2 Nazwa leku - -  stosowanie lecznicze 

 
 
 
 



   Częste wzajemne zależności w użyciu określników: 

 

• Zmiany biochemiczne wywołane przez lek w narządzie: 
 

– 650 _2 Narząd - -  metabolizm 
 

– 650 _2 Nazwa leku - -  farmakologia 

 

• Praca omawia śmiertelność spowodowaną przez chorobę w określonym kraju: 

 

650 _2 Choroba - - śmiertelność 

 

650 _2 Nazwa geograficzna - - epidemiologia 



   Trudności w rozróżnieniu określników: 
 

• działanie szkodliwe (adverse effects), zatrucia (poisoning), toksyczność (toxicity) 

• metabolizm (metabolism), famakokinetyka (pharmacokinetics), farmakologia (pharmacology) 

 

 

 



   Duże zmiany w użyciu określników od 2015r. 
 

Przykłady poważnych zmian w stosowaniu określników, np.: 

• W 2017r. utworzono określnik /diagnostic imaging.  Zastąpił trzy określniki: 

• /radiography /radionuclide imaging /ultrasonography  

 
Stosowany jest z nazwą choroby lub narządu. Należy dodać szczegółową metodę diagnostyczną 
występującą w drzewie Diagnostic Imaging (np. RADIOGRAPHY, RADIONUCLIDE IMAGING, 
ULTRASONOGRAPHY) 

 

 

• Usunięto określnik /manpower 

• W jego miejsce należy przydzielać deskryptor Workforce 

 

• Usunięto określnik /secretion i włączono go do określnika /metabolism 

• Usunięto określnik /utilization i włączono go do określnika /statistics & numerical data 
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 Pułapki - Jakie błędy łatwo popełnić 

--------------------------------------------------- 
• Użycie dwóch deskryptorów zamiast hasła rozwiniętego, np.  

650_2 Cukrzyca 

650_2 Diagnostyka 

Powinno być: 

650_2 Cukrzyca - - diagnostyka 

• Brak kluczowego hasła, np.: 

„Kryteria rozpoznawania i wczesne objawy chorób 
nowotworowych ” 

650_2 Nowotwory - -  etiopatogeneza 

650_2 Nowotwory - - diagnostyka 

650_2 Objawy 

Brak Wykrycie nowotworu wczesne 



 Pułapki - Jakie błędy łatwo popełnić 

--------------------------------------------------- 
• Pominięcie populacji, np. „Diabetologia wieku rozwojowego” 

– Cukrzyca 
– dodano błędnie Medycyna wieku rozwojowego 
Powinno być: 
– Dzieci 
– Młodzież 

 
Przykład z NLM: 
Neurology : neonatology questions and controversies / ed. Jeffrey M. 
Perlman, Maria Roberta Cilio  
650 12 Nervous System Diseases (Choroby układu nerwowego) 
650 12 Infant, Newborn, Diseases (Choroby noworodków) 
650 22 Infant, Newborn (Noworodki) 
Dodano hasło „Noworodki” ze względu na możliwość skoordynowania z 
hasłem „Choroby układu nerwowego”.  



 Pułapki - Jakie błędy łatwo popełnić 

--------------------------------------------------- 
• Pomylenie typu publikacji z tematem. Typ publikacji wskazuje 

czym jest praca, a nie o czym jest. 

 

• np.  

 

- Czy praca jest o wytycznych postępowania klinicznego? 
- Czy praca to wytyczne postępowania klinicznego? 



 Pułapki - Jakie błędy łatwo popełnić 

--------------------------------------------------- 

• Niekonsekwencje w użyciu określników wzajemnie 
zależnych 

• Szczegółowy temat i hasło bardzo ogólne, np. w 
opisie książki „Zakażenia w ciąży i okołoporodowe” – 
dodanie hasła ‚Położnictwo’ jest błędem 

• Przydzielenie hasła wbrew instrukcji NLM: 

np. Meeting Abstract CATALOGER: Do not use, use 
publication type CONGRESS 

https://meshb.nlm.nih.gov/#/record/ui?name=CATALOGER
https://meshb.nlm.nih.gov/#/record/ui?name=CONGRESS


 Pułapki - Jakie błędy łatwo 
popełnić 

--------------------------------------------------- 
• Użycie nazwy specjalizacji zamiast hasła z grupy 

chorób, np. książka „Endokrynologia dzieci i 
młodzieży” powinna być opisana jako 

• Choroby układu wewnątrzwydzielniczego 

• Dzieci 

• Młodzież  

• A nie: Endokrynologia, chyba że zawiera także treści 
odnoszące się do specjalizacji lekarskiej, np. Historia 
endokrynologii. 



 Pułapki - Jakie błędy łatwo 
popełnić 

--------------------------------------------------- 
• Niezrozumienie zakresu stosowania deskryptora lub 

określnika  

• np. określnik - - wykorzystanie NLM definiuje jako 
„stopień wykorzystania”, a nie jak wykorzystać dane 
urządzenie lub technikę. 

„Wykorzystanie EKG w diagnozie chorób serca” nie 
odpowiada zakresowi tego określnika. 

Jednak określnik ten będzie poprawnie przydzielony do 
publikacji pt. „Czy EKG jest często wykorzystywany na 
obszarze Nigerii?”  



Narzędzia indeksowania 

MeSH Browser: czytajmy adnotacje-to są instrukcje! 
 



 Narzędzia indeksowania: 
 

• Browser – najważniejsze: adnotacje, zakres 
stosowania (scope notes), drzewa hierarchiczne 

• NUKAT – wersja polsko-angielska haseł MeSH 
 
 

 
 
• LocatorPlus – porównanie 
• Artykuły w PubMed - porównanie 
• LCC – porównanie, dla dzieł spoza medycyny 

 
 



Materiały na naszej stronie 
O Bibliotece > Portal bibliotekarzy 

 




