
ROZLIŠOVAT DESKRIPTORY 

 

OBJEVOVÁNÍ LÉKŮ 

Proces hledání chemikálií pro potenciální terapeutické využití. 

 

VYVÍJENÍ LÉKŮ 

Celý proces uvedení nového léčiva na trh. Zahrnuje jak preklinické, tak klinické testování a schválení 

regulačními orgány. 

 

 

CYSTOSTOMIE 

je definovaná jako chirurgické vyústění močového měchýře na povrch břišní stěnou, obvykle 

dočasné. Cílem zákroku je umožnit odtok moči při uzávěru dolní části močového měchýře nebo 

močové trubice. 

Např. článek „Chirurgická léčba ranuly“ není vhodný pro užití tohoto deskriptoru, přestože přímo 

v článku je uvedena formulace, „Při chirurgické léčbě ranuly se provádí výkon zvaný marsupializace 

(cystostomie)“. Pravděpodobně z tohoto důvodu indexátor mylně použil d. CYSTOSTOMIE. U anotace 

článku se ještě dočteme: 

 

Článek pojednává o jiné oblasti těla než je močový měchýř, kterého se d. CYSTOSTOMIE týká. 

Základní vzor indexace v tomto případě -  v souladu s lékařskou terminologií i s MeSH - tedy je: 

RANULA / SU 

STOMATOCHIRURGICKÉ VÝKONY / MT 

653: marsupializace 

 

Zároveň je třeba d. CYSTOSTOMIE odlišovat od  

CYSTOTOMIE  

definované jako chirurgické otevření nebo řez do močového měchýře. Cystotomii lze použít k 

odstranění močových kamenů nebo k provedení opravy a rekonstrukce tkáně. 

 

 



JINÉ PROBLEMATICKÉ DESKRIPTORY 

 

CYSTEKTOMIE 

Tento d. nelze použít u článku „Zkušenosti s léčbou odontogenních keratocyst“. 

Je třeba respektovat poznámky MeSH k užití deskriptorů, v tomto případě zejm. poznámky v definici 
a anotaci, které upozorňují na vztažení části slova „cyst“ k močovému měchýři a nikoli k cystě. 

(Used for excision of the urinary bladder. 

Anotace 

"cyst-" refers to the bladder, not to "cyst") 

V případě uvedeného článku je tedy třeba jako základ indexace použít deskriptory 

ODONTOGENNÍ CYSTY / SU 

STOMATOCHIRURGICKÉ VÝKONY / MT (nikoli CYSTEKTOMIE) 

 

 

JAK INDEXOVAT TÉMA? 

 

porodní poranění matky 

VEDENÍ PORODU / AE 

KOMPLIKACE PORODU 

RÁNY A PORANĚNÍ 

ŽENSKÉ POHLAVÍ 

TĚHOTENSTVÍ 

další specifika dle kontextu článku 

 

spolknutí mince 

CIZÍ TĚLESA 

ORGÁN / PA (např. žaludek)  

653: spolknutí mince 

Další specifika adekvátně obsahu článku 

 

inzulin degludek 

LÉKY S PRODLOUŽENÝM ÚČINKEM 

653: degludek 



 

pracovní právo 

ZAMĚSTNANOST / LJ 

ZÁKONODÁRSTVÍ JAKO TÉMA 

653: pracovní právo 

 

odložení návštěvy u lékaře (zejm. v souvislosti s pandemií COVID-19) 

PANDEMIE 

COVID-19 

HLAVNÍ TÉMA ČLÁNKU 

DOSTUPNOST ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB 

65: odložení návštěvy u lékaře 

 

V souvislosti s covid a odkládáním např. operací se může hodit d. ELEKTIVNÍ CHIRURGICKÉ VÝKONY, 

např. u článku „Mezioborové stanovisko (evidenční číslo ČSARIM: 23/2021). COVID a obnovování 

plánovaných operačních a diagnostických výkonů s požadavkem anesteziologické péče. 

 

JINÉ POZNÁMKY K INDEXACI 

 

V časopise Revue endokrinologie je uvedena řada souhrnů, které zapisovatelky rozepisují jako 

samostatné záznamy.  

Tyto souhrny indexovat obdobně jako „retro 

Vzor indexace: 

hlavní téma 

check tagy jen v případě, tvoří-li nedílnou součást hlavního tématu 

bez indikátoru významnosti „1“ 

PT SOUHRNY (budou předepsány zapisovatelkou) 

 

Referátový výběr z anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 

Varia z tohoto RV zapisovatelky uzavírají "kom/bi" a články se neindexují. Rozhodne-li se indexátor 

(zpravidla z důvodu rozsáhlosti textu a jeho obsahové výživnosti) některý článek z nich přesto 

indexovat, vstoupí do záznamu, vloží svoje „NLK“, článek oindexuje, z LZP smaže "bi" a z pole 590 

"NEINDEXOVÁNO".  



Opatření pro úsporu energie všech kolegů: 

V časopisech vydavatelství Solen (např. Medicína pro praxi, Dermatologie pro praxi atd.) se vyskytují 

články, u kterých je zpravidla pod textem uvedeno „Převzato z“. V těchto případech indexátor 

vyhledá konkrétní časopis a článek, který je u „Převzato z“ uveden. Potom jsou následující možnosti: 

1. Článek z časopisu, na který je odkazováno, je již indexován. V tom případě indexátor zkopíruje 

hotovou indexaci z již indexovaného článku do svého aktuálně zpracovávaného článku. Pokud 

indexátor usoudí, že v kopírované indexaci něco (skutečně) podstatného chybí, svoji indexaci doplní a 

doplní to samé do již hotové, kopírované indexace ale bez označení svého NLK. U svého záznamu 

převzatého článku normálně označí svoje NLK a záznam uzavře „kom“. 

2. Článek z časopisu, na který je odkázáno, není ještě indexován. V tom případě indexátor indexuje 

„svůj“ článek, potom vyhledá časopis a článek, na který je odkazováno, a svoji hotovou indexaci 

překopíruje do článku z časopisu, na který je odkazováno. Tuto překopírovanou indexaci rovněž 

označí svým NLK, záznam zkontroluje a označí „kom“. 

Narazí-li indexátor na „Převzato z“ v časopise vydávaném jiným vydavatelem než je SOLEN, postupuje 

stejným způsobem. 

(Překorpírovávat deskriptory v systému daWINCI je snadné. V případě, že to indexátor dosud nedělal, 

je možné vyžádat si návod, případně požádat o osobní proškolení). 


