
ROZLIŠOVAT DESKRIPTORY 

biopotraviny 

tento deskriptor rozlišovat od indexace tematiky „zdravá strava, zdravé potraviny“, pro kterou použít 

deskriptory POTRAVINY + ZDRAVÉ CHOVÁNÍ. 

 

dechové testy 

respirační funkční testy  

Deskriptor DECHOVÉ TESTY pro testy prováděné na vydechovaném vzduchu, testy založené na 

analýze vydechovaného vzduchu, jehož složení odráží některé pochody či stavy. Příklady článků: 

Helicobacter pylori - detekce dechovými testy nebo sérologicky? Analýza těkavých plynů ve 

vydechovaném vzduchu u nemocných s idiopatickými střevními záněty. Alkohol ve směsi do 

ostřikovače může ovlivnit dechovou zkoušku. 

Deskriptor RESPIRAČNÍ FUNKČNÍ TESTY pro posouzení plicních funkcí, pro měření různých procesů 

spojených s dýcháním (nádechy, výdechy atd.). Příklady článků: Předoperační vyšetření a příprava 

před operací plic. Bronchoprovokační testy u astmatu - porovnání přímých a nepřímých stimulů. Vliv 

sildenafilu na plicní funkce a toleranci námahy u dospělých nemocných s cystickou fibrózou 

 

dávkové mechanismy 

Tento zavádějící deskriptor se vyskytuje pouze v kategorii N – Zdravotní péče. Používán např. 

v kontextu finančních příspěvků na péči. Nepoužívat společně s léky a jejich způsoby aplikace. 

K lékům a farmakoterapeutické problematice se vztahují zejména podheslo aplikace a dávkování, 

příp. další deskriptory. 

(V rámci překladu MeSH se plánuje výstižnější překlad deskriptoru DÁVKOVÉ MECHANISMY. V tomto 

kontextu pozor i na deskriptor dávky stimulující, který je také pouze z kategorie N. Nelze jej tudíž 

použít např. u článku s názvem „Biostimulační účinek laserového záření v otorinolaryngologii“). 

 

mentálně postižení 

duševně nemocní 

Deskriptor MENTÁLNĚ POSTIŽENÍ pro osoby s podprůměrnou inteligencí, s problémy adaptace 

v každodenním životě, se závislostí na jiných osobách s ohledem na činnosti denního života. 

Deskriptor DUŠEVNĚ NEMOCNÍ pro osoby s psychiatrickými stavy či nemocemi, zejména stavy 

psychotickými a s vážnými poruchami nálad. 

 

ZAJÍMAVÉ DESKRIPTORY 

V anotaci deskriptoru vakcíny proti chřipce je zajímavá poznámka, že v SCRs je mnoho záznamů 

dalších specifických vakcín s návodem, jak tyto indexovat (např. Fluad, Fluarix, Vaxigrip atd.). 

 

http://www.medvik.cz/bmc/view.do?gid=569462&type=3
http://www.medvik.cz/link/D001944
http://www.medvik.cz/link/D012129
http://www.medvik.cz/bmc/view.do?gid=503498
http://www.medvik.cz/bmc/view.do?gid=913151
http://www.medvik.cz/bmc/view.do?gid=913151
http://www.medvik.cz/bmc/view.do?gid=909900
http://www.medvik.cz/bmc/view.do?gid=909900
http://www.medvik.cz/bmc/view.do?gid=1042815
http://www.medvik.cz/bmc/view.do?gid=1042815
http://www.medvik.cz/bmc/view.do?gid=1032359
http://www.medvik.cz/bmc/view.do?gid=1002551
http://www.medvik.cz/bmc/view.do?gid=1002551
http://www.medvik.cz/link/D012051
http://www.medvik.cz/link/Q000008
http://www.medvik.cz/link/D012052
http://www.medvik.cz/bmc/view.do?gid=577880&type=3
http://www.medvik.cz/bmc/view.do?gid=576519&type=3
http://www.medvik.cz/link/D007252


JAK INDEXOVAT TÉMA?  

(základní vzory indexace) 

 

Přibývají články na téma „fekální bakterioterapie“. Použít deskriptor  

FEKÁLNÍ TRANSPLANTACE, nikoli jen TRANSPLANTACE / MT 

další specifika, např. 

GASTROINTESTINÁLNÍ MIKROBIOM 

 

refrakterní nemoc/nemoc nereagující na léčbu (u obecných článků) 

TERAPIE NEÚSPĚŠNÁ 

LÉKOVÁ REZISTENCE 

PROGRESE NEMOCI 

(další specifika dle potřeb článku, např. rezistenci na konkrétní léky, deskriptor pro konkrétní nemoc - 

např. u refrakterní Crohnovy nemoci, s výjimkou REFRAKTERNÍ ANEMIE, REFRAKTERNÍ ANEMIE 

S NADBYTKEM BLASTŮ A REFRAKTERNÍ EPILEPSIE, které jsou v MeSH jako deskriptory). 

 

Přibývají články týkající se webinářů 

WEBOVÁ VYSÍLÁNÍ JAKO TÉMA 

deskriptor/y pro téma 

 

otužování 

ADAPTACE FYZIOLOGICKÁ 

ZDRAVÉ CHOVÁNÍ 

(další specifika, např. NÍZKÁ TEPLOTA atd.). 

 

bambucké máslo 

SAPOTACEAE 

OŘECHY 

OLEJE ROSTLIN 

ROSTLINNÉ EXTRAKTY 

 

venofarmaka, venotonika (u obecných článků) 



KARDIOVASKULÁRNÍ LÁTKY 

ŽILNÍ INSUFICIENCE / DT 

(U specifičtějších článků použít např. pro detralex deskriptory DIOSMIN, HISPERIDIN, FIXNÍ 

KOMBINACE LÉKŮ apod.). 

 

zdravá strava, zdravé potraviny 

POTRAVINY 

ZDRAVÉ CHOVÁNÍ 

Rozlišovat od deskriptoru BIOPOTRAVINY. 

 

domovy se zvláštním režimem (DZR) 

PEČOVATELSKÉ DOMOVY S KVALIFIKOVANOU PÉČÍ 


