
ROZLIŠOVAT DESKRIPTORY 

 

iatrogenní nemoci 

poškození pacienta 

Deskriptor IATROGENNÍ NEMOCI pro jakýkoli nežádoucí stav pacienta způsobený během léčení 

lékařem, chirurgem či jiným zdravotnickým pracovníkem. Deskriptor je zařazen v kategorii C – 

Nemoci. 

Deskriptor POŠKOZENÍ PACIENTA jakožto stupeň bezpečnosti pacienta s přihlédnutím k omylům a 

chybám poškozujícím pacienta (chyby v předepisování léků, v provádění procedur, používání technik 

atd.). Deskriptor je zařazen v kategorii N – Zdravotní péče. 

 

adherence k farmakoterapii 

spolupráce pacienta 

Deskriptor ADHERENCE K FARMAKOTERAPII se týká dobrovolné spolupráce pacienta výhradně při 

užívání předepsaných léků. 

Deskriptor SPOLUPRÁCE PACIENTA se týká dobrovolné spolupráce pacienta při dodržování celého 

režimu terapie.  

Oba deskriptory zahrnují i nespolupráci pacienta. 

 

úhrada služeb Medicare (příp. Medicare apod.) 

tematika “úhradová vyhláška, úhrada služeb, nákladů na zdravotní péči … v ČR 

 

Program Medicare se týká zdravotního pojištění v USA, zahrnuje část A - nemocniční pojištění, část B-  

lékařské pojištění, dále pak části C a D. Tomu v MeSH odpovídají i deskriptory. Deskriptor ÚHRADA 

SLUŽEB MEDICARE použít jen v případě článků pojednávajících o úhradě služeb tohoto typu v USA. 

U článků s tematikou úhradové vyhlášky, úhrady služeb, nákladů na zdravotní péči v ČR použít jako 

základ deskriptor  

POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE / EC 

(další specifika, např. PLATBA ZA LÉKAŘSKÝ VÝKON, MZDY A PŘÍDAVKY atd.) 

 

 

JINÉ PROBLEMATICKÉ DESKRIPTORY 

znalosti 

Tento deskriptor nelze používat automaticky. Vyskytuje se ve stromech kategorií K – Humanitní vědy 

a I – Informační vědy. 

http://www.medvik.cz/link/D007049
http://www.medvik.cz/link/D064406
http://www.medvik.cz/link/D055118
http://www.medvik.cz/link/D010349
http://www.medvik.cz/link/D015442
http://www.medvik.cz/link/D006278
http://www.medvik.cz/link/D019359


Např. u článků v časopise Sociální práce pojednávajících o šetřeních a průzkumech znalostí, 

dovedností, zkušeností, schopností (např. analýza znalostí, zkušeností a postojů sociálních pracovníků 

k těhotenství a mateřství žen s mentálním postižením v ČR) použijeme spíš základní vzor indexace 

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST 

PRŮZKUMY A DOTAZNÍKY 

(další specifika, např. v případě sociální tematiky SOCIÁLNÍ PRACOVNÍCI, SOCIÁLNÍ PRÁCE apod.) 

 

V souvislosti s pojmem znalosti je vhodné upozornit i na existenci deskriptorů zdraví - znalosti, 

postoje, praxe a klinické kompetence. 

Znalosti studentů, monitorování jejich znalostí je možné indexovat deskriptorem VÝUKA – 

HODNOCENÍ (dle potřeb článku použít další specifika, např. UČENÍ, ÚSPĚŠNOST, SEBEZHODNOCENÍ 

(PSYCHOLOGIE), apod.) 

 

 

JAK INDEXOVAT TÉMA? (základní vzory indexace) 

 

Acytota 

ORGANISMY – FORMY 

653: nebuněčné organismy 

 

DING proteiny 

PROTEINY VÁZAJÍCÍ FOSFÁT 

další specifika, např. BAKTERIÁLNÍ PROTEINY atd. 

 

duodenální atrézie 

ATRÉZIE STŘEV 

DUODENUM / AB 

OBSTRUKCE DUODENA 

 

laktační poradenství 

ZDRAVOTNÍ SLUŽBY PRO MATKU A DÍTĚ 

KOJENÍ 

PORUCHY LAKTACE / PC 

http://www.medvik.cz/link/D007722
http://www.medvik.cz/link/D007722
http://www.medvik.cz/link/D002983


VZDĚLÁVÁNÍ PACIENTŮ JAKO TÉMA 

příp. další specifika jako např. HORKÉ LINKY apod. 

 

mikrospánek v souvislosti s řidiči a dopravními nehodami 

PORUCHY BDĚNÍ A SPÁNKU 

SPÁNKOVÁ DEPRIVACE 

 

pirfenidon (Esbriet) – lék pro léčbu idiopatické plicní fibrózy 

(vyhledatelný v SCRs společně s dalšími farmakologickými účinky) 

ANTIFLOGISTIKA NESTEROIDNÍ 

PYRIDONY 

Nezaměňovat s deskriptorem PIRIDINY. 

 

prognosticko-prediktivní analýza ONCOTYPE DX 

SEKVENČNÍ ANALÝZA HYBRIDIZACÍ S USPOŘÁDANÝM SOUBOREM OLIGONUKLEOTIDŮ 

další specifika, např. EXPRESE GENU atd. 

 

psychobiografický model péče v geronto-psychiatrickém ošetřovatelství  

BIOGRAFIE JAKO TÉMA  

OSOBNÍ VZPOMÍNKY JAKO TÉMA 

další specifika, např. DLOUHODOBÁ PÉČE apod. 

 

skóre dle Bishopa (např. článek „Cervix skóre dle Bishopa a jeho modifikace) 

PRENATÁLNÍ DIAGNÓZA / MT 

FYZIKÁLNÍ VYŠETŘENÍ / MT 

CERVIX UTERI / DG 

ZRÁNÍ DĚLOŽNÍHO HRDLA / DG 

 

terapeutické protokoly XELOX, FOLFOX, FOLFIRI (vyhledatelné v SCRs) 

PROTOKOLY ANTITUMORÓZNÍ KOMBINOVANÉ CHEMOTERAPIE 

další specifika dle SCRs 



+ 653: FOLFOX, FOLFIRI, XELOX 

 

úhradová vyhláška, úhrada nákladů za zdravotní péči … 

POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE / EC 

(další specifika, např. PLATBA ZA LÉKAŘSKÝ VÝKON, MZDY A PŘÍDAVKY atd.) 

 

verifikace metody  

Vyskytuje se často např. v časopisech FONS, Labor actuell, kde se píše o laboratorních metodách 

(např. o verifikaci kvantifikačních testů, apod.). 

REFERENČNÍ STANDARDY 

PREDIKTIVNÍ HODNOTA TESTŮ 

TESTOVÁNÍ ODBORNOSTI LABORATOŘÍ 

další specifika, např. HODNOCENÍ BIOMEDICÍNSKÝCH TECHNOLOGIÍ, REFERENČNÍ HODNOTY atd. 

 

 


