
Zastosowanie Deskryptorów Biblioteki Narodowej w katalogowaniu 
publikacji z zakresu medycyny



Ogólny schemat deskryptora przedmiotowego BN

072 |a Kod kategorii tematycznej

150 |a Nazwa  główna

450 |a Odsyłacze całkowite

550 |w g |a Deskryptory szersze znaczeniowo

550 |a Deskryptory kojarzeniowe

550 |w h |a Deskryptory węższe znaczeniowo



Wybór nazwy głównej deskryptora przedmiotowego z 
medycyny

Pole 150  rekordu bibliograficznego:

 nazwa najbardziej rozpowszechniona w języku polskim, w medycynie często 

długa i trudna, plus dodatkowo może być akronim. 

 dopuszcza się przejęcie nazwy obcej w polu 150, jeżeli jest ona bardziej 

rozpowszechniona wśród użytkowników języka polskiego, lub jeżeli nazwa w 

języku polskim nie występuje.  Jeżeli nazwa polska i nazwa obca są równie 

rozpowszechnione, jako deskryptor przejmuje się nazwę polską.*

 wybierając nazwę w 150 uwzględniana powinna być terminologia z MeSH.

*przepisy.bn.org.pl



Jakie są deskryptory przedmiotowe z medycyny?

Kategorie deskryptorów medycznych: 

 dziedziny i poddziedziny medycyny,

 nazwy anatomiczne,

 choroby i grupy chorób,

 procedury medyczne,

 lekarstwa i terapie lecznicze,

 grupy ludzi i instytucje związanych z medycyną

 służba zdrowia i zdrowie publiczne.



072 __ |a 6
072 __ |a 22
150 __ |a Okulistyka
450 __  a Oftalmologia
450  __  a Ophtalmology
550 __ |w g |a Medycyna
550 __ |a Choroby oczu
550 __ |a Diagnostyka okulistyczna
550 __ |a Gonioskopia
550 __ |a Lampa szczelinowa
550 __ |a Oko
550 __ |a Okuliści
550 __ |a Wzrok
550 __ |a Zaburzenia widzenia
550 __ |w h |a Chirurgia okulistyczna
550 __ |w h |a Okulistyka weterynaryjna
550 __ |w h |a Optyka okulistyczna

550 Deskryptory węższe -
poddziedziny okulistyki – ta 
sama kategoria pojęć

550 Deskryptory kojarzeniowe z 
anatomii, fizjologii, procedury 
postępowania, sprzętu medycznego

450 W odrzuconych – inna nazwa 
polska i nazwa angielska

550 Kategoria szersza – gałąź nauki

072 - kody kategorii 
tematycznych: 6 Biologia, 22 
Medycyna i zdrowie



072  __ |a 22

150 __ |a Zespół Ogdena

450 __ |a Ogden Syndrome

450 __ |a Zespół Ogden

550 __ |w g |a Choroby genetyczne

550 __ |w g |a Choroby rzadkie

Nazwa angielska

Alternatywna nazwa polska

Choroba należąca jednocześnie 
do dwóch szerszych kategorii



Konieczne dopowiedzenie w 150 
(medycyna) dla 
ujednoznacznienia, z jakiej 
dziedziny jest deskryptor

072 __ |a 22
150 __ |a Upadek (medycyna)
450 __ |a Przewrócenie się 
450 __ |a Upadki
550 __ |a Osoby w wieku starszym
550 __ |a Postawa ciała
550 __ |a Urazy
550 __ |a Zmysł równowagi
550 __ |w h |a Upadek z wysokości



072 __ |a 22

150 __ |a Gancyklowir

450 __ |a Ganciclovir

550 __ |w g |a Leki przeciwwirusowe

550 __ |w g |a Związki azotu

550 __ |w g |a Związki heterocykliczne

550 __ |a Acyklowir

550 __ |a Cytomegalovirus

Jako szersze – grupa leków ze 
względu na działanie, oraz 
przynależność do grup związków 
chemicznych

Lek powiązany, którego 
gancyklowir jest pochodną

Wirus, na który działa 
gancyklowir



Grupa leków ze względu na działanie, do której 
należą fibraty

Zaburzenia, choroby, na które działa ta 
grupa leków

072 __ |a 22
150 __ |a Fibraty
450 __ |a Fibric Acids
450 __ |a Kwasy fibrynowe
550 __ |w g |a Leki hipolipemizujące
550 __ |a Cholesterol
550 __ |a Hiperlipidemia
550 __ |a Miażdżyca
550 __ |w h |a Fenofibrat
550 __ |w h |a Bezafibrat Poszczególne leki z grupy fibratów



Jako węższe – deskryptory 
poszczególnych chorób

072 __ |a 22
150 __ |a Choroby układu moczowego
450 __ |a Choroba dróg moczowych
450 __ |a Choroby dróg moczowych
450 __ |a Choroba układu moczowego
450 __ |a Choroba układu wydalniczego
450 __ |a Choroby układu wydalniczego
450 __ |a Schorzenia układu moczowego
450 __ |a Urinary tract diseases
450 __ |a Urological diseases
550 __ |a Cewniki urologiczne
550 __ |a Nitrofurantoina
550 __ |a Układ moczowy
550 __ |a Uroflowmetr
550 __ |w h |a Choroby nerek
550 __ |w h |a Choroby pęcherza moczowego
550 __ |w h |a Kamica moczowa
550 __ |w h |a Moczenie mimowolne
550 __ |w h |a Nefropatia refluksowa
550 __ |w h |a Nietrzymanie moczu
550 __ |w h |a Nokturia
550 __ |w h |a Wodonercze
550 __ |w h |a Zakażenia układu moczowego
550 __ |w h |a Zatrzymanie moczu […]



W deskryptorach kojarzeniowych 
objawy, metody leczenia

072 __ |a 22
150 __ |a Kamica moczowa
450 __ |a Kamica dróg moczowych
450  __ |a Kamica nerkowa
450  __ |a Kamica układu moczowego
450  __ |a Urolithiasis
550 __ |w g |a Choroby układu moczowego
550 __ |a Dieta niskopurynowa
550 __ |a Kamienie moczowe
550 __ |a Kolka nerkowa
550 __ |a Litotrypsja
550 __ |a Nefrolitotomia przezskórna (PCNL)



072 __ |a 22
150 __ |a Diagnostyka medyczna
450 __ |a Diagnostyka lekarska
450 __ |a Diagnostyka (medycyna) […]
450 __ |a Testy medyczne
550 __ |w g |a Diagnoza
550 __ |w g |a Medycyna  […]
550 __ |a Etiologia (medycyna)
550 __ |a Krążące komórki nowotworowe
550 __ |a Medycyna personalizowana
550 __ |a Opaski monitorujące parametry 
życiowe
550 __ |a Postępowanie diagnostyczne
550 __ |a Program lekowy
550 __ |a Radiofarmaceutyki
550 __ |a Rokowanie (medycyna)
550 __ |a Serologia
550 __ |a Skala ALBI […]

550__ |w h |a Audiometria
550__ |w h |a Badanie fizykalne
550__ |w h |a Badanie psychiatryczne
550__ |w h |a Biopsja […]
550__ |w h |a Biorezonans
550__ |w h |a Cytodiagnostyka
550__ |w h |a Diagnostyka laboratoryjna (medycyna)
550__ |w h |a Diagnostyka obrazowa
550__ |w h |a Diagnostyka prenatalna
550__ |w h |a Diagnostyka różnicowa
550__ |w h |a Diagnostyka weterynaryjna  […]
550__ |w h |a Urodynamika […]
550__ |w h |a Wywiad lekarski

Bardzo rozbudowany rekord wzorcowy deskryptora 
– dużo deskryptorów kojarzeniowych i dużo 
deskryptorów węższych



072   __ |a 22
150 __ |a Pielęgniarstwo
450 __ |a Nursing
550 __ |a ICNP
550 __ |a Medycyna
550 __ |a Opieka długoterminowa
550 __ |a Opiekunki i opiekunowie środowiskowi
550 __ |a PECC (wywiad)
550 __ |a Pielęgniarki i pielęgniarze
550 __ |a Podawanie leku
550 __ |a Służba zdrowia
550 __ |a Symulacja medyczna
550 __ |a Świadczenia pielęgniarskie
550 __ |w h |a Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki  […]
550 __ |w h |a Pielęgniarstwo dziecięce
550 __ |w h |a Pielęgniarstwo geriatryczne
550 __ |w h |a Pielęgniarstwo ginekologiczne
550 __ |w h |a Pielęgniarstwo onkologiczne
550 __ |w h |a Pielęgniarstwo operacyjne
550 __ |w h |a Pielęgniarstwo opieki paliatywnej
550 __ |w h |a Pielęgniarstwo psychiatryczne […]

Jako deskryptory kojarzeniowe 
dodaje się deskryptory osób 
związanych z pielęgniarstwem, 
wykonywane procedury

Wiele deskryptorów węższych, 
ale w tej samej kategorii pojęć



Wiele deskryptorów kojarzeniowych różnego rodzaju: przyczyny chorób, choroby powiązane, objawy, 
techniki operacyjne, elementy anatomii i fizjologii, substancje mające wpływ na dany proces.

072 __ |a 22
150 __ |a Nowotwór 
450 __ |a Choroba nowotworowa
450 __ |a Neoplasms
450 __ |a Nowotwory
550 __ |wg|a Choroby ludzi
550 __ |a Antyonkogeny 550 __ |a Markery nowotworowe
550 __ |a Antygeny nowotworowe 550 __ |a Nerwiakowłókniakowatość typu 1
550 __ |a Carcinosinum 550 __ |a Onkologia
550 __ |a Chemoembolizacja przezskórna (TACE)            550 __|a Piodermia zgorzelinowa
550 __ |a Chorzy na nowotwory 550 __ |a Przerzuty nowotworowe
550 __ |a Czynniki martwicy nowotworów 550 __ |a Psychoonkologia
550 __ |a Kalcyklina 550 __ |a Stany przednowotworowe
550 __ |a Klasyfikacja TNM 550 __ |a Stwardnienie guzowate
550 __ |a Krążące komórki nowotworowe 550 __ |a Węzeł wartowniczy […]
550 __ |a Limfocyty  NK 



072 __ |a 22
150 __ |a Służba zdrowia
450 __ |a Lecznictwo
450 __ |a Opieka medyczna
450 __ |a Opieka zdrowotna
450 __ |a Ośrodki zdrowia […]
550 __ |a Bezpieczeństwo zdrowotne
550 __ |a Chorzy
550 __ |a Dokumentacja medyczna
550 __ |a Dostęp do świadczeń zdrowotnych
550 __ |a Dyrektorzy zakładów opieki zdrowotnej
550 __ |a Kompleksowa ambulatoryjna opieka                       
specjalistyczna
550 __ |a Koordynowana opieka zdrowotna
550 __ |a Koszty leczenia
550 __ |a Leczenie
550 __ |a Lekarze
550 __ |a Medycyna pracy
550 __ |a Medycyna rodzinna
550     __ |a Odpłatne świadczenia zdrowotne

550 __ |a Opieka farmaceutyczna
550 __ |a Pielęgniarstwo
550 __ |a Pracownicy służby zdrowia
550 __ |a Prawo ochrony zdrowia
550 __ |a Rejestracja medyczna
550 __ |a Sanatoria
550 __ |a Służba zdrowia środowiskowego
550 __ |a Socjologia medycyny
550 __ |a Statystyka medyczna
550 __ |a Świadczenia pielęgniarskie
550 __ |a Świadczenia zdrowotne
550 __ |a Transport sanitarny
550 __ |a Ubezpieczenia zdrowotne
550 __ |a Wczasy lecznicze
550 __ |a Wycena świadczeń zdrowotnych
550 __ |a Zarządzanie służbą zdrowia
550 __ |a Zdrowie fizyczne
550 __ |a Zdrowie publiczne
550 __ |a Zlecenie lekarskie  […]

Bardzo dużo deskryptorów kojarzeniowych, zarówno dotyczących osób, jak i instytucji, 
organizacji służby zdrowia; mało deskryptorów stricte medycznych



Deskryptory szersze to zarówno mięśnie, 
jak i części ciała. Deskryptor węższy -
mięsień płaszczkowaty - to część mięśnia 
trójgłowego łydki

072 __ |a 6
072 __ |a 22
150 __ |a Mięsień trójgłowy łydki
450 __ |a Triceps surae
550 __ |w g |a Podudzie
550 __ |w g |a Mięśnie
550 __ |w h |a Mięsień płaszczkowaty

Przy deskryptorach z anatomii w polu 072 
(kategoria tematyczna) dodaje się 
zarówno Medycynę i zdrowie (22), jak i 
Biologię (6)



072 __ |a 22
072 __ |a 28
150 __ |a Zaburzenia lękowe
450 __ |a Anxiety disorders
450 __ |a Zaburzenia związane z lękiem
550 __ |w g |a Zaburzenia psychiczne
550 __ |a Lęk
550 __ |a Osoby z zaburzeniami lękowymi
550 __ |a Zaburzenia nerwicowe
550 __ |w h |a Agorafobia
550 __ |w h |a Fobia społeczna
550 __ |w h |a Fobia szkolna
550 __ |w h |a Fobia specyficzna
550 __ |w h |a Gelotofobia
550 __ |w h |a Mutyzm wybiórczy
550 __ |w h |a Zaburzenie depresyjne i lękowe mieszane

W polu 072 dwie kategorie 
tematyczne: 22 Medycyna i 28 
Psychologia; deskryptor z 
pogranicza dwóch dziedzin

Deskryptory określające osoby cierpiące 
na dane zaburzenie



Deskryptory medyczne z 
pogranicza biologii i medycyny

072 __ |a 6
072 __ |a 22
150 __ |a Zapłodnienie in vitro
450 __ |a In vitro, zapłodnienie
450 __ |a In vitro fertilisation
450 __ |a IVF
450 __ |a Metoda sztucznego rozrodu in vitro
450 __ |a Sztuczne zapłodnienie
450 __ |a Zapłodnienie pozaustrojowe
450 __ |a Zapłodnienie sztuczne
550 __ |w g |a Prokreacja medycznie wspomagana
550 __ |w g |a Zapłodnienie
550 __ |a Antagoniści GnRH
550 __ |a Badania in vitro
550 __ |a Diagnostyka preimplantacyjna
550 __ |a Donacja mitochondrialna
550 __ |a Elektroejakulacja
550 __ |a Niepłodność
550 __ |a Stymulacja owulacji
550 __ |a Zootechnika
550 __ |w h |a Embriotransfer

072 – 6 Biologia i 22 Medycyna i zdrowie; 
zastosowanie technik biologii rozrodu w 
medycynie 

550 – jako szersze deskryptory: jeden 
dotyczący stricte zapłodnienia i różnych jego 
rodzajów, drugi, medyczny, dotyczący 
różnych sposobów prokreacji medycznie 
wspomaganej



Szersza kategoria – metoda leczenia

Podstawy diety i choroby, które są leczone za 
pomocą diety niskopurynowej

072 __ |a 22
150 __ |a Dieta niskopurynowa
450 __ |a Dieta ubogopurynowa
450 __ |a Low-purine diet
550 __ |w g |a Leczenie dietą
550 __ |a Artretyzm
550 __ |a Dietetyka
550 __ |a Kamica moczowa
550 __ |a Zasady purynowe



Pola 150, 450 i szersze deskryptory w polu 550 są takie same, inne są 
deskryptory kojarzeniowe i węższe

MeSH
150 __ |a Cukrzyca ciężarnych
450 __ |a Cukrzyca indukowana ciążą
450 __ |a Cukrzyca ciążowa
450 __ |a Cukrzyca wywołana przez ciążę
472 __ |a Diabetes, Gestational
472 __ |a Diabetes gravidarum [łac.]
550 __ |a Ciąża w cukrzycy
550 __ |w g |a Powikłania ciąży
550 __ |w g |a Cukrzyca
550 __ |w h |a Gigantyzm płodowy

DBN
150 __ |a Cukrzyca ciężarnych
450 __ |a Cukrzyca indukowana ciążą
450 __ |a Cukrzyca ciążowa
450 __ |a Cukrzyca wywołana przez ciążę
450 __ |a Diabetes, Gestational
550 __ |w g |a Cukrzyca
550 __ |w g |a Powikłania ciąży
550 __ |a Ciąża

Porównanie zapisu tego samego terminu jako deskryptor w DBN i jako hasło 
w MeSH



 Odpowiedni zapis formy dzieła (pole 380) i typu publikacji (pole 655).
 Szczegółowość opisu przedmiotowego na poziomie szczegółowości publikacji.
 Dobór deskryptorów przedmiotowych: sprawdzenie w bazie; jeśli nie ma 

deskryptora bezpośrednio odpowiadającego opisywanemu zagadnieniu, można 
zastanawiać się nad użyciem deskryptora zbliżonego lub szerszego. Dla 
precyzyjnego oddania treści publikacji można, i czasem trzeba, stworzyć nowy 
deskryptor.

 Rola deskryptora ujęciowego - pole 658 - służy przypisaniu treści materiału do 
odpowiednich dziedzin nauki. Niektóre deskryptory ujęciowe przejęły funkcję 
określników dawnego JHP BN. 

Opis przedmiotowy w katalogowaniu książek i artykułów



Opis bibliograficzny publikacji medycznych – pola 380 i 655 

380 Publikacje dydaktyczne
655  Podręcznik
655 Ćwiczenia laboratoryjne
655  Ćwiczenia i zadania
655  Sprawdziany i testy

380 Publikacje naukowe
655  Monografia
655  Opracowanie
655  Praca zbiorowa
655  Materiały konferencyjne

380  Publikacje fachowe
655  Podręcznik
655  Opracowanie
655  Praca zbiorowa
655  Poradnik
655  Wytyczne
655 Stanowisko grupy ekspertów
655 Materiały konferencyjne

380  Poradniki i przewodniki
655  Poradnik

380 Publikacje popularnonaukowe
655  Opracowanie

W książkach z medycyny stosuje się najczęściej:



Opisy bibliograficzne podręczników z 
medycyny przeznaczone tylko dla 
studentów mają w polu 380 jedynie 
Publikacje dydaktyczne. To 
przedmioty bardziej ogólne, będące 
podstawą wiedzy medycznej, (np. 
anatomia), mniej już przydatne dla 
lekarzy

Katalogowanie książek - przykłady
Publikacje dydaktyczne: podręcznik

046 __ |k 2020
380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje dydaktyczne
385 __ |m Poziom nauczania |a Szkoły wyższe
388 1_ |a 2001-
650 _7 |a Anatomia człowieka |2 DBN
655 _7 |a Podręcznik |2 DBN
658 __ |a Medycyna i zdrowie

Link do katalogu 
BN

Gray anatomia : |b podręcznik dla studentów. |n T. 3 / |c Richard L. Drake, A. Wayne Vogl, 
Adam W. M. Mitchell.

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052890578805066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=MyInstitution1&adaptor=Local Search Engine&tab=BN&query=any,contains,Gray anatomia : podr%C4%99cznik dla student%C3%B3w. T. 3 / Richard L. Drake&offset=0


Tu także podręcznik dotyczący 
przedmiotu ogólnego, 
wprowadzenia do nauk 
medycznych.
Dodatkowo  drugi deskryptor 
ujęciowy w 658: Biologia.

Publikacje dydaktyczne: podręcznik

046 __ |k 2021
380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje dydaktyczne
385 __ |m Poziom nauczania |a Szkoły wyższe
388 1_ |a 2001-
650 _7 |a Fizjologia człowieka |2 DBN
655 _7 |a Podręcznik |2 DBN
658 __ |a Biologia
658 __ |a Medycyna i zdrowie

Podstawy fizjologii medycznej / |c pod redakcją prof. dr med. Jolanty Jaworek.

Link do katalogu BN

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052890402805066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local Search Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Podstawy fizjologii medycznej /  pod redakcj%C4%85 prof. dr med. Jolanty Jaworek.&offset=0


Najczęstszy typ podręcznika z medycyny: 
publikacja dydaktyczna i fachowa, 
skierowana zarówno do studentów, jak i 
do lekarzy przed specjalizacją. Obejmuje 
zazwyczaj duży zakres, wiedzę z 
konkretnej gałęzi medycyny. 

Publikacje dydaktyczne i fachowe: podręcznik

Link do katalogu 
BN

046 __ |k 2020
380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje dydaktyczne
380 __ |a Publikacje fachowe
385 __ |a Geriatrzy
385 __ |m Poziom nauczania |a Szkoły wyższe
388 1_ |a 2001-
650 _7 |a Choroby wieku starczego |2 DBN
650 _7 |a Geriatria |2 DBN
655 _7 |a Podręcznik |2 DBN
658 __ |a Medycyna i zdrowie

Geriatria : |b wybrane zagadnienia / |c pod redakcją Jerzego Gąsowskiego i Karoliny Piotrowicz.

Przy tak szerokim zakresie treści 
deskryptory w 650 są bardzo ogólne; 
oprócz tytułowej poddziedziny 
medycyny, dla ułatwienia wyszukiwania, 
podaje się również grupę chorób, której 
dotyczy podręcznik. 

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052872317105066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=MyInstitution1&adaptor=Local Search Engine&tab=BN&query=any,contains,Geriatria : wybrane zagadnienia / pod redakcj%C4%85 Jerzego G%C4%85sowskiego


Ten sam rodzaj publikacji: podręcznik 
dydaktyczny i fachowy, ale temat 
publikacji jest znacznie węższy

Publikacje dydaktyczne i fachowe: podręcznik

Link do katalogu 
BN

046 __ |k 2021
380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje dydaktyczne
380 __ |a Publikacje fachowe
385 __ |a Lekarze
385 __ |m Poziom nauczania |a Szkoły wyższe
388 1_ |a 2001-
650 _7 |a Leczenie szpitalne |2 DBN
650 _7 |a Odleżyna |2 DBN
650 _7 |a Odżywianie |2 DBN
650 _7 |a Powikłania (medycyna) |2 DBN
650 _7 |a Profilaktyka zdrowotna |2 DBN
655 _7 |a Podręcznik |2 DBN
658 __ |a Medycyna i zdrowie

Odleżyny w praktyce klinicznej : |b zapobieganie i leczenie / |c redakcja naukowa Dariusz Bazaliński, 
Maria Kózka.

Deskryptory w 650 są szczegółowe: 
oprócz 650 Odleżyny są również 
deskryptory przedstawiające, w jaki 
sposób omawiany jest temat odleżyn

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052955547505066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=MyInstitution1&adaptor=Local Search Engine&tab=BN&query=any,contains,Odle%C5%BCyny w praktyce klinicznej : |b zapobieganie i leczenie / redakcja naukowa Dariusz Bazali%C5%84ski, Maria K%C3%B3zka&offset=0


650- temat główny publikacji: 
serologia i oznaczanie grup krwi. 
Deskryptor Diagnostyka 
laboratoryjna (medycyna) 
wskazuje, gdzie analizy znajdą 
zastosowanie.

Serologia grup krwi i transfuzjologia : |b skrypt do ćwiczeń dla III roku Analityki 
Medycznej / |c pod redakcją dr n. med. Katarzyny Popko, dr hab. n. med. Anny 
Stelmaszczyk-Emmel ; [autorzy dr hab. n. med. Anna Stelmaszczyk-Emmel, dr n. med. 
Katarzyna Popko] ; Warszawski Uniwersytet Medyczny.

Link do katalogu 
BN

046 __ |k 2020
380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje dydaktyczne
385 __ |m Poziom nauczania |a Szkoły wyższe
388 1_ |a 2001-
650 _7 |a Diagnostyka laboratoryjna (medycyna) |2 DBN
650 _7 |a Grupy krwi |2 DBN
650 _7 |a Serologia |2 DBN
655 _7 |a Broszura |2 DBN
655 _7 |a Ćwiczenia laboratoryjne |2 DBN
658 __ |a Medycyna i zdrowie

Publikacje dydaktyczne: ćwiczenia laboratoryjne

655 - schematy ćwiczeń 
laboratoryjnych

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052827804505066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=MyInstitution1&adaptor=Local Search Engine&tab=BN&query=any,contains,Serologia grup krwi i transfuzjologia : skrypt do %C4%87wicze%C5%84 dla III roku Analityki Medycznej&offset=0


650 - temat główny publikacji: 
histologia

Zeszyt do ćwiczeń z histologii dla studentów kierunku lekarskiego Kolegium Nauk 
Medycznych UR / |c Agata Wawrzyniak.

Link do katalogu 
BN046 __ |k 2021

380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje dydaktyczne
385 __ |m Poziom nauczania |a Szkoły wyższe
388 1_ |a 2001-
650 _7 |a Histologia |2 DBN
655 _7 |a Ćwiczenia i zadania |2 DBN
655 _7 |a Publikacja bogato ilustrowana |2 DBN
658 __ |a Medycyna i zdrowie

Publikacje dydaktyczne: ćwiczenia i zadania

655 – ćwiczenia i zadania niebędące 
ćwiczeniami laboratoryjnymi, 
zawierające dodatkowo z powodu 
tematu (histologia) wiele rysunków i 
fotografii

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052827804505066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=MyInstitution1&adaptor=Local Search Engine&tab=BN&query=any,contains,Serologia grup krwi i transfuzjologia : skrypt do %C4%87wicze%C5%84 dla III roku Analityki Medycznej&offset=0


650 - egzaminy 
zawodowe – LDEK, plus 
zakres egzaminu: 
stomatologia

Publikacje dydaktyczne i fachowe: sprawdziany i testy

Link do katalogu 
BN

046 __ |k 2021
380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje dydaktyczne
380 __ |a Publikacje fachowe
385 __ |a Stomatolodzy
385 __ |m Poziom nauczania |a Szkoły wyższe
388 1_ |a 2001-
650 _7 |a Egzaminy zawodowe |2 DBN
650 _7 |a Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy |2 DBN
650 _7 |a Stomatologia |2 DBN
655 _7 |a Ćwiczenia i zadania|2 DBN
658 __ |a Medycyna i zdrowie

Egzamin LDEK : |b oficjalna baza pytań wraz z odpowiedziami / |c Paweł Natora.

655 - zbiór pytań 
egzaminacyjnych: deskryptor 
Sprawdziany i testy

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052898805405066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=MyInstitution1&adaptor=Local Search Engine&tab=BN&query=any,contains,Egzamin LDEK : oficjalna baza pyta%C5%84 wraz z odpowiedziami / Pawe%C5%82 Natora.&offset=0


380, 521 – podkreślenie, że 
publikacja jest przeznaczona dla 
specjalistów lub lekarzy 
przygotowujących się do 
egzaminu specjalizacyjnego

Publikacje fachowe: podręcznik

Link do katalogu 
BN

046 __ |k 2016
380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje fachowe
385 __ |a Ginekolodzy
388 1_ |a 2001-
521 8_ |a Dla osób przygotowujących się do egzaminów 
podyplomowych, takich jak egzaminy specjalizacyjne MRCOG.
650 _7 |a Choroby ginekologiczne |2 DBN
650 _7 |a Ciąża |2 DBN
650 _7 |a Diagnostyka medyczna |2 DBN
650 _7 |a Medycyna oparta na dowodach naukowych |2 DBN
650 _7 |a Położnictwo |2 DBN
650 _7 |a Połóg |2 DBN
650 _7 |a Poród |2 DBN
655 _7 |a Podręcznik |2 DBN
658 __ |a Medycyna i zdrowie

650 – deskryptory określające 
całościowy charakter 
podręcznika: ujęcie fizjologiczne i 
medyczne ciąży

Położnictwo : |b algorytmy oparte na dowodach naukowych / |c Jyotsna Pundir, Arri
Coomarasamy ; redaktor naukowy polskiego wydania Artur Jakimiuk ; przekład Tadeusz Issat.

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052529109505066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=MyInstitution1&adaptor=Local Search Engine&tab=BN&query=any,contains,Po%C5%82o%C5%BCnictwo : algorytmy oparte na dowodach naukowych / Jyotsna Pundir, Arri Coomarasamy ; redaktor naukowy polskiego wydania Artur Jakimiuk ; przek%C5%82ad Tadeusz Issat.&offset=0


385 – publikacja przeznaczona 
dla lekarzy specjalistów, stąd 
tylko fachowa

Publikacje fachowe: podręcznik

Link do katalogu 
BN

046 __ |k 2021
380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje fachowe
385 __ |a Diabetolodzy
385 __ |a Interniści
385 __ |a Okuliści
388 1_ |a 2001-
650 _7 |a Cukrzycowy obrzęk plamki (DME) |2 DBN
650 _7 |a Czynniki ryzyka (medycyna) |2 DBN
650 _7 |a Diagnostyka medyczna |2 DBN
650 _7 |a Leczenie |2 DBN
650 _7 |a Retinopatia cukrzycowa |2 DBN
655 _7 |a Podręcznik |2 DBN
658 __ |a Medycyna i zdrowie

650 – aspekty, w których jest 
przedstawiona  retinopatia 
cukrzycowa, dodatkowe 
choroby

Retinopatia cukrzycowa : |b praktyczny podręcznik dla okulistów, diabetologów i internistów / |c 
Maciej Gawęcki.

655 – układ podręcznikowy i 
tytuł sugerują 655 Podręcznik

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052893011905066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=MyInstitution1&adaptor=Local Search Engine&tab=BN&query=any,contains,Retinopatia cukrzycowa : praktyczny podr%C4%99cznik dla okulist%C3%B3w, diabetolog%C3%B3w i internist%C3%B3w / Maciej Gaw%C4%99cki.&offset=0


385 – Specjaliści z zakresu 
medycyny, ale także związani z 
medycyną nie-lekarze

Publikacje fachowe: podręcznik

Link do katalogu 
BN

046 __ |k 2021
380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje fachowe
385 __ |a Lekarze medycyny ratunkowej
385 __ |a Ratownicy medyczni
388 1_ |a 2001-
650 _7 |a Lotnictwo sanitarne |2 DBN
650 _7 |a Medycyna ratunkowa |2 DBN
650 _7 |a Ratownictwo medyczne |2 DBN
650 _7 |a Stany nagłe |2 DBN
650 _7 |a Transport sanitarny |2 DBN
651 _7 |a Polska |2 DBN
655 _7 |a Podręcznik |2 DBN
658 __ |a Medycyna i zdrowie |2 DBN

650 – deskryptory zarówno 
stricte medyczne, jak i te, które 
opisują dodatkowe 
uwarunkowania 

Medycyna przedszpitalna w lotniczym pogotowiu ratunkowym / |c redakcja naukowa Tomasz 
Derkowski, Marcin Kowalski, Robert Gałązkowski.

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052902676005066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=MyInstitution1&adaptor=Local Search Engine&tab=BN&query=any,contains,Medycyna przedszpitalna w lotniczym pogotowiu ratunkowym / redakcja naukowa Tomasz Derkowski,&offset=0


655 - Opracowanie dotyczy 
zazwyczaj węższej dziedziny niż 
podręcznik; nie ma też układu 
podręcznikowego. 

Publikacje fachowe: opracowanie 

Link do katalogu 
BN

046 __ |k 2020
380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje fachowe
385 __ |a Lekarze
388 1_ |a 2001-
650 _7 |a Czynniki ryzyka (medycyna) |2 DBN
650 _7 |a Dyslipidemie |2 DBN
650 _7 |a Farmakoterapia |2 DBN
650 _7 |a Współwystępowanie chorób |2 DBN
655 _7 |a Opracowanie |2 DBN
655 _7 |a Praca zbiorowa |2 DBN
658 __ |a Medycyna i zdrowie

650 - deskryptory przedmiotowe 
są bardziej szczegółowe, niż w 
podręczniku – dostosowane do 
zakresu i poziomu szczegółowości 
omawianego materiału

Zaburzenia lipidowe / |c redakcja naukowa Marcin Wełnicki, Wiesława B. Duda-Król, Daniel Śliż i 
Artur Mamcarz.

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052735707105066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=MyInstitution1&adaptor=Local Search Engine&tab=BN&query=any,contains,Zaburzenia lipidowe / redakcja naukowa Marcin We%C5%82nicki, Wies%C5%82awa B. Duda-Kr%C3%B3l, Daniel %C5%9Ali%C5%BC i Artur Mamcarz.&offset=0


655 - książka ma wielu autorów, 
jest zbiorem artykułów 
dotyczących różnych aspektów 
pielęgniarstwa

Publikacje fachowe: praca zbiorowa

Link do katalogu 
BN

046 __ |k 2018
380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje fachowe
385 __ |a Pielęgniarki i pielęgniarze
388 1_ |a 2001-
650 _7 |a Pielęgniarstwo |2 DBN
650 _7 |a Służba zdrowia |2 DBN
655 _7 |a Praca zbiorowa |2 DBN
658 __ |a Medycyna i zdrowie

Wybrane aspekty opieki pielęgniarskiej / |c pod redakcją Mariusza Wysokińskiego, Zofii 
Sienkiewicz, Ewy Kobos, Wiesława Fideckiego ; Warszawski Uniwersytet Medyczny.

650 – najczęstszy przykład pracy 
zbiorowej: bardzo ogólne 
deskryptory przedmiotowe, 
szeroki zakres tematów w  
publikacji

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052493719505066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local Search Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Wybrane aspekty opieki piel%C4%99gniarskiej / pod redakcj%C4%85 Mariusza Wysoki%C5%84skiego&offset=0


655 – praca zbiorowa może być 
też zbiorem artykułów na bardzo 
wąski temat

Publikacje fachowe: praca zbiorowa

Link do katalogu 
BN

046 __ |k 2021
380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje fachowe
385 __ |a Lekarze
388 1_ |a 2001-
650 _7 |a Choroby jamy ustnej |2 DBN
650 _7 |a Diagnostyka laboratoryjna (medycyna) |2 DBN
650 _7 |a Farmakoterapia |2 DBN
650 _7 |a Śluzówka |2 DBN
655 _7 |a Praca zbiorowa |2 DBN
658 __ |a Medycyna i zdrowie

Kliniczne aspekty leczenia farmakologicznego zmian błony śluzowej jamy ustnej 
/ |c Małgorzata Radwan-Oczko, Irena Duś-Ilnicka, Joanna Owczarek-Drabińska.

650 – deskryptory określają jak 
najdokładniej meritum publikacji 

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052967252505066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=MyInstitution1&adaptor=Local Search Engine&tab=BN&query=any,contains,Kliniczne aspekty leczenia farmakologicznego zmian b%C5%82ony %C5%9Bluzowej jamy ustnej


655 – poradnik fachowy zawiera 
krótkie, zwarte informacje  
dotyczące postępowania w 
stanach nagłych

Publikacje fachowe: poradnik

Link do katalogu 
BN

046 __ |k 2020
380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje fachowe
385 __ |a Neurolodzy
388 1_ |a 2001-
650 _7 |a Choroby układu nerwowego |2 DBN
650 _7 |a Diagnostyka medyczna |2 DBN
650 _7 |a Leczenie |2 DBN
650 _7 |a Neurologia |2 DBN
650 _7 |a Stany nagłe |2 DBN
655 _7 |a Poradnik |2 DBN
658 __ |a Medycyna i zdrowie

Stany nagłe : |b neurologia / |c pod redakcją Haliny Sienkiewicz-Jarosz.

650 – deskryptory przedmiotowe 
precyzują o jakie stany nagłe 
chodzi

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052717514405066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=MyInstitution1&adaptor=Local Search Engine&tab=BN&query=any,contains,Stany nag%C5%82e : neurologia / pod redakcj%C4%85 Haliny Sienkiewicz-Jarosz&sortby=date_d&facet=frbrgroupid,include,9054059888879351452&offset=0


658 – deskryptor dziedzinowy 
Medycyna i zdrowie raczej w 
aspekcie utrzymania zdrowia, niż 
leczenia

Publikacje fachowe: poradnik

Link do katalogu 
BN

046 __ |k 2021
380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje fachowe
385 __ |a Fizjoterapeuci
388 1_ |a 2001-
650 _7 |a Ból |2 DBN
650 _7 |a Ciało ludzkie |2 DBN
650 _7 |a Ćwiczenia siłowe |2 DBN
650 _7 |a Dysfunkcje (medycyna) |2 DBN
650 _7 |a Fizjoterapia |2 DBN
650 _7 |a Leczenie bólu |2 DBN
650 _7 |a Rehabilitacja medyczna |2 DBN
655 _7 |a Poradnik |2 DBN
658 __ |a Medycyna i zdrowie

Rekonstrukcja Milona : |b jak w treningu siłowym uporać się z urazami, 
pokonać problemy ruchowe i poprawić wyniki / |c dr Aaron Horschig, dr Kevin 
Sonthana ; przekład: Jakub Sytar.

650 – deskryptory związane z 
fizjoterapią

655 – poradnik jako zbiór 
praktycznych wskazówek i 
instrukcji

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052982671905066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=MyInstitution1&adaptor=Local Search Engine&tab=BN&query=any,contains,Rekonstrukcja Milona : jak w treningu si%C5%82owym upora%C4%87 si%C4%99 z urazami, pokona%C4%87&offset=0


658 – publikacja z 
pogranicza kilku dziedzin

Publikacje fachowe: materiały konferencyjne

Link do katalogu 
BN

046 __ |k 2020
380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje fachowe
385 __ |a Pielęgniarki i pielęgniarze
385 __ |a Położne
388 1_ |a 2001-
650 _7 |a Organizacja |2 DBN
650 _7 |a Pracownicy służby zdrowia |2 DBN
650 _7 |a Służba zdrowia |2 DBN
655 _7 |a Broszura |2 DBN
655 _7 |a Materiały konferencyjne |2 DBN
655 _7 |a Praca zbiorowa |2 DBN
658 __ |a Medycyna i zdrowie
658 __ |a Prawo i wymiar sprawiedliwości
658 __ |a Zarządzanie i marketing

IV Ogólnopolskie Szkolenie Pielęgniarek Oddziałowych, Położonych 
Oddziałowych, Kierowników i Koordynujących "Wyzwania organizacyjne i 
interpersonalne" Międzyzdroje, 17-20 lutego 2020 r.

650 – deskryptory 
przedstawiające stronę 
organizacyjną służby zdrowia

655 – multidyscyplinarne
materiały z konferencji/szkolenia

380 – publikacja nie ma walorów 
naukowych, przedstawia 
praktyczne fachowe rozwiązania 

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052614151705066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=MyInstitution1&adaptor=Local Search Engine&tab=BN&query=any,contains,IV Og%C3%B3lnopolskie Szkolenie Piel%C4%99gniarek Oddzia%C5%82owych, Po%C5%82o%C5%BConych Oddzia%C5%82owych, Kierownik%C3%B3w


655 - wytyczne, opracowane 
przez autorytety w danej 
dziedzinie, przedstawiają zasady 
postępowania klinicznego w 
konkretnych zagadnieniach. 
Deskryptor gatunku/rodzaju 
opracowany dla medycyny

Link do katalogu 
BN

046 __ |k 2020
380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje fachowe
385 __ |a Lekarze
388 1_ |a 2001-
650 _7 |a Antygeny i przeciwciała |2 DBN
650 _7 |a Czynniki krzepnięcia krwi |2 DBN
650 _7 |a Krew |2 DBN
650 _7 |a Przetaczanie krwi |2 DBN
650    _7 |a Środki krwiopochodne |2 DBN
655 _7 |a Opracowanie |2 DBN
655 _7 |a Wytyczne |2 DBN
658 __ |a Medycyna i zdrowie |2 DBN

Wytyczne w zakresie leczenia krwią i jej składnikami oraz produktami krwiopochodnymi w podmiotach 
leczniczych / |c opracował zespół ekspertów: dr hab. n. med. prof. nadzw. Jolanta Korsak prof. nadzw. WIM 
(Zakład Transfuzjologii Klinicznej WIM Warszawa), dr hab. n. med. prof. nadzw. Jadwiga Fabijańska-Mitek 
prof. nadzw. CMKP (Zakład Immunohematologii CMKP Warszawa), prof. dr hab. n. med. Wiesław W. 
Jędrzejczak (Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych SP CSK Warszawa), dr n. med. 
Elżbieta Nowacka, prof. dr hab. n. med. Piotr Radziwon (Regionalne Centrum Krwiodawstwa i 
Krwiolecznictwa Białystok), prof. dr hab. n. med. Piotr Rzepecki ; Ministerstwo Zdrowia, Narodowe Centrum 
Krwi.

Publikacje fachowe: wytyczne

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/search?query=any,contains,Wytyczne w zakresie leczenia krwi%C4%85 i jej sk%C5%82adnikami oraz produktami krwiopochodnymi w podmiotach leczniczych&tab=BN&search_scope=MyInstitution1&sortby=date_d&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&facet=frbrgroupid,include,81694364831457117&offset=0


655 Monografia: „Publikacja książkowa, o 
charakterze oryginalnym i twórczym, 
opatrzona stosownym aparatem 
naukowym, której zadaniem jest 
całościowe i wyczerpujące przedstawienie 
jednego określonego zagadnienia zgodnie 
z najnowszym wynikami badań 
naukowych” *

Publikacje naukowe: monografia

Link do katalogu 
BN

046 __ |k 2021
380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje naukowe
388 1_ |a 2001-
650 _7 |a Choroba Alzheimera |2 DBN
650 _7 |a Gerontologopedia |2 DBN
650 _7 |a Osoby w wieku starszym |2 DBN
650 _7 |a Specjalne potrzeby komunikacyjne |2 DBN
650 _7 |a Zaburzenia mowy |2 DBN
655 _7 |a Monografia |2 DBN
655 _7 |a Praca zbiorowa |2 DBN
658 __ |a Medycyna i zdrowie *przepisy.bn.org.pl

W 650 deskryptory szczegółowo 
ukazujące przedstawienie tematu

Zaburzenia sprawności leksykalno-semantycznej w otępieniu alzheimerowskim na tle starzenia 
się fizjologicznego / |c Justyna Antczak-Kujawin.

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052945178905066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=MyInstitution1&adaptor=Local Search Engine&tab=BN&query=any,contains,Zaburzenia sprawno%C5%9Bci leksykalno-semantycznej w ot%C4%99pieniu&offset=0


655 Ta monografia omawia szerokie 
zagadnienie, a mimo to przedstawia je 
całościowo i wyczerpująco 

Publikacje naukowe: monografia

Link do katalogu 
BN

046 __ |k 2018
380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje fachowe
380 __ |a Publikacje naukowe
385 __ |a Ginekolodzy
388 1_ |a 2001-
650 _7 |a Ciąża |2 DBN
650 _7 |a Fizjologia patologiczna |2 DBN
650 _7 |a Łożysko (anatomia) |2 DBN
655 _7 |a Monografia |2 DBN
655 _7 |a Praca zbiorowa |2 DBN
658 __ |a Medycyna i zdrowie

*przepisy.bn.org.pl

W 650 deskryptory szczegółowo 
ukazujące przedstawienie tematu: 
łożysko w aspekcie anatomicznym i 
patologicznym w przebiegu ciąży

Łożysko : |b podstawy i znaczenie kliniczne / |c redakcja Berthold Huppertz, Ekkehard
Schleußner ; tłumacz i redaktor polskiego wydania Sebastian Kwiatkowski.

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052889602205066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=MyInstitution1&adaptor=Local Search Engine&tab=BN&query=any,contains,%C5%81o%C5%BCysko : podstawy i znaczenie kliniczne / redakcja Berthold&offset=0


650 – bardzo szerokie 
zagadnienie; doprecyzowanie, 
jakie tematy są omawiane w 
publikacji

Link do katalogu 
BN

W 658 dodatkowo 
ujęcie Historia

Publikacje naukowe: opracowanie

046 __ |k 2020
380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje naukowe
388 1_ |a 2001-
650 _7 |a Kobieta |2 DBN
650 _7 |a Płodność |2 DBN
650 _7 |a Prawa reprodukcyjne |2 DBN
650 _7 |a Seksualność |2 DBN
650 _7 |a Zdrowie reprodukcyjne |2 DBN
655 _7 |a Opracowanie |2 DBN
655 _7 |a Praca zbiorowa |2 DBN
658 __ |a Historia
658 __ |a Medycyna i zdrowie

Problemy zdrowia reprodukcyjnego kobiet. |n T. 3, |p Zdrowie reprodukcyjne w kontekście 
zmian społeczno-kulturowych na przestrzeni wieków / |c pod redakcją Aleksandry 
Szlagowskiej.

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052870102505066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=MyInstitution1&adaptor=Local Search Engine&tab=BN&query=any,contains,Problemy zdrowia reprodukcyjnego kobiet.  T. 3, Zdrowie reprodukcyjne w kontek%C5%9Bcie zmian spo%C5%82eczno-kulturowych na przestrzeni wiek%C3%B3w&offset=0


655 – materiały konferencyjne z 
konferencji naukowej (informacja w polu 
500). Dodatkowo deskryptor 655 Praca 
zbiorowa

Publikacje naukowe: materiały konferencyjne

Link do katalogu 
BN

650 – szeroka tematyka konferencji; 
publikacja bardziej dotycząca 
reumatologii w służbie zdrowia, niż 
leczenia chorób reumatycznych, co 
jest widoczne w użytych 
deskryptorach przedmiotowych

046 __ |k 2020
380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje naukowe
388 1_ |a 2001-
500 __ |a Materiały z konferencji 18-21 listopada 
2020 r., Warszawa.
650 _7 |a Choroby reumatyczne |2 DBN
650 _7 |a Innowacje |2 DBN
650 _7 |a Reumatologia |2 DBN
650 _7 |a Służba zdrowia |2 DBN
650 _7 |a Zdrowie publiczne |2 DBN
651 _7 |a Polska |2 DBN
655 _7 |a Materiały konferencyjne |2 DBN
655 _7 |a Praca zbiorowa |2 DBN
658 __ |a Medycyna i zdrowie

Choroby reumatyczne w nauce, publikacjach i w systemie ochrony zdrowia.

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052878497405066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=MyInstitution1&adaptor=Local Search Engine&tab=BN&query=any,contains,Choroby reumatyczne w nauce, publikacjach i w systemie ochrony zdrowia.&offset=0


650 – wąski temat publikacji 
655, 046, 388 - antologia artykułów 
naukowych  z wielu lat
658 drugie ujęcie Psychologia

Publikacje naukowe i fachowe: antologia artykułów naukowych

Link do katalogu 
BN

046 __ |k 2011 |o 1992 |p 2010
380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje fachowe
380 __ |a Publikacje naukowe
385 __ |a Psychoterapeuci
388 1_ |a 2001-
388 2_ |a 1901-2000
388 2_ |a 1989-2000
388 2_ |a 2001-
650 _7 |a Nerw błędny |2 DBN
650 _7 |a Przywiązanie (psychologia) |2 DBN
650 _7 |a Teoria poliwagalna |2 DBN
650 _7 |a Uczucia |2 DBN
655 _7 |a Antologia |2 DBN
655 _7 |a Artykuł naukowy |2 DBN
658 __ |a Medycyna i zdrowie
658 __ |a Psychologia

Neurofizjologiczne podstawy emocji i przywiązania w teorii poliwagalnej / |c Stephen W. Porges ; 
tłumaczenie Aleksander Gomola ; [redaktor naukowy dr n. med. Małgorzata Klecka].

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052878497405066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=MyInstitution1&adaptor=Local Search Engine&tab=BN&query=any,contains,Choroby reumatyczne w nauce, publikacjach i w systemie ochrony zdrowia.&offset=0


658 drugie ujęcie Kultura fizyczna i sport

Publikacje naukowe, dydaktyczne i fachowe: podręcznik

Link do katalogu 
BN

046 __ |k 2021
380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje dydaktyczne
380 __ |a Publikacje fachowe
380 __ |a Publikacje naukowe
385 __ |m Poziom nauczania |a Szkoły wyższe
385 __ |a Lekarze sportowi
385 __ |a Trenerzy i instruktorzy sportowi
388 1_ |a 2001-
650 _7 |a Genetyka |2 DBN
650 _7 |a Medycyna sportowa |2 DBN
650 _7 |a Sport |2 DBN
650 _7 |a Sprawność fizyczna |2 DBN
655 _7 |a Podręcznik |2 DBN
658 __ |a Kultura fizyczna i sport
658 __ |a Medycyna i zdrowie |2 DBN

Genetyka sportowa / |c redakcja naukowa prof. dr hab. Paweł Cięszczyk.

650 – zakres treści to przede 
wszystkim medycyna sportowa 

380 – stosunkowo rzadki przypadek 
publikacji jednocześnie fachowej, 
dydaktycznej i naukowej

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052900015505066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=MyInstitution1&adaptor=Local Search Engine&tab=BN&query=any,contains,Genetyka sportowa / redakcja naukowa prof. dr hab. Pawe%C5%82 Ci%C4%99szczyk.&offset=0


655 - w poradnikach związanych z 
odżywianiem Poradnik często razem z 
Przepisami kulinarnymi 

Poradniki i przewodniki: poradnik

Link do katalogu 
BN

650 - zazwyczaj jest tu deskryptor choroby, z 
którą walczy się za pomocą diety; tu 
dodatkowe deskryptory związane z  
bakteriami jelitowymi i profilaktyką

046 __ |k 2021
380 __ |a Książki
380 __ |a Poradniki i przewodniki
388 1_ |a 2001-
650 _7 |a Choroby jelita cienkiego |2 DBN
650 _7 |a Choroby jelita grubego |2 DBN
650 _7 |a Flora bakteryjna jelit |2 DBN
650 _7 |a Leczenie dietą |2 DBN
650 _7 |a Profilaktyka zdrowotna |2 DBN
650 _7 |a Zdrowe odżywianie |2 DBN
655 _7 |a Poradnik |2 DBN
655 _7 |a Przepisy kulinarne |2 DBN
658 __ |a Kulinaria  
658 __ |a Medycyna i zdrowie

Zdrowie zaczyna się w jelitach : |b jak zadbać o mikrobiom, jak leczyć choroby jelit : poznaj najnowsze 
terapie, wsparcie z natury i diety korzystne dla dobrych bakterii / |c [Katarzyna Kaczorowska].

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052897103005066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=MyInstitution1&adaptor=Local Search Engine&tab=BN&query=any,contains,Zdrowie zaczyna si%C4%99 w jelitach : jak zadba%C4%87 o mikrobiom, jak leczy%C4%87 choroby jelit : poznaj najnowsze terapie, wsparcie z natury i diety korzystne dla dobrych bakterii&offset=0


650 – jeśli są to dobrze znane (np. reiki) 
elementy medycyny niekonwencjonalnej, 
to zamieszcza się takie deskryptory, jeśli 
temat publikacji jest zupełnie abstrakcyjny, 
zamieszcza się jedynie deskryptor 
Medycyna niekonwencjonalna

Link do katalogu 
BN

Poradniki i przewodniki: poradnik z medycyny niekonwencjonalnej 

046 __ |k 2018
380 __ |a Książki
380 __ |a Poradniki i przewodniki
388 1_ |a 2001-
650 _7 |a Medycyna niekonwencjonalna |2 DBN
650 _7 |a Reiki |2 DBN
650 _7 |a Samoleczenie |2 DBN
655 _7 |a Poradnik |2 DBN
658 __ |a Medycyna i zdrowie

Reiki : |b samodzielne uzdrawianie : jak bezpiecznie wyeliminować ponad 100 
dolegliwości / |c Karen Frazier ; [tłumaczenie: Katarzyna Stolba].

W 658 Medycyna i zdrowie

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052608519805066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=MyInstitution1&adaptor=Local Search Engine&tab=BN&query=any,contains,Reiki : samodzielne uzdrawianie : jak bezpiecznie wyeliminowa%C4%87 ponad 100&offset=0


655 – Opracowanie: „Publikacja 

książkowa o charakterze naukowym, 

popularnonaukowym, bądź fachowym 

omawiająca wyodrębnione 

zagadnienie w sposób cząstkowy i 

nieaspirujący do jego całościowego i 

wyczerpującego przedstawienia”*

Opracowanie popularnonaukowe jest 

dla wszystkich, nie tylko dla 
fachowców czy naukowców

Publikacje popularnonaukowe: opracowanie

Link do katalogu 
BN

046 __ |k 2020
380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje popularnonaukowe
388 1_ |a 2001-
650 _7 |a COVID-19 |2 DBN
650 _7 |a Epidemie |2 DBN
650 _7 |a Powikłania (medycyna) |2 DBN
650 _7 |a SARS (choroba płuc) |2 DBN
650 _7 |a Wirus SARS-CoV-2 |2 DBN
655 _7 |a Opracowanie |2 DBN
658 __ |a Medycyna i zdrowie

Koronawirus : |b covid-19, MERS, SARS : epidemiologia, leczenie, profilaktyka / |c Krzysztof L. 
Krzystyniak.

*przepisy.bn.org.pl

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052824544405066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=MyInstitution1&adaptor=Local Search Engine&tab=BN&query=any,contains,Koronawirus : covid-19, MERS, SARS : epidemiologia, leczenie, profilaktyka&offset=0


650 deskryptory określające 
funkcjonowanie mózgu od strony 
biologicznej i medycznej

Publikacje popularnonaukowe: opracowanie

Link do katalogu 
BN

046 __ |k 2017
380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje popularnonaukowe
388 1_ |a 2001-
650 _7 |a Choroby układu nerwowego |2 DBN
650 _7 |a Mózg |2 DBN
650 _7 |a Neurofizjologia |2 DBN
650 _7 |a Sen |2 DBN
655 _7 |a Opracowanie |2 DBN
658 __ |a Biologia
658 __ |a Medycyna i zdrowie

Mózg / |c Gary L. Wenk ; przekład Anna i Marek Binderowie.

658 Ujęcia Biologia oraz Medycyna i 
zdrowie

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052890346505066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=MyInstitution1&adaptor=Local Search Engine&tab=BN&query=any,contains,M%C3%B3zg / Gary L. Wenk ; przek%C5%82ad Anna i Marek Binderowie&offset=0


650  - deskryptory określające 
funkcjonowanie mózgu od strony 
psychologicznej  i medycznej

Publikacje popularnonaukowe: opracowanie

Link do katalogu 
BN

Instynkt świadomości : |b jak z mózgu wyłania się umysł? / |c Michael S. Gazzaniga ; przekład: 
Agnieszka Nowak-Młynikowska.

658 Ujęcia Psychologia, Medycyna i 
zdrowie, Filozofia i etyka

046 __ |k 2018
380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje popularnonaukowe
388 1_ |a 2001-
650 _7 |a Filozofia umysłu |2 DBN
650 _7 |a Mózg |2 DBN
650 _7 |a Neuronauka poznawcza |2 DBN
650 _7 |a Neuropsychologia |2 DBN
650 _7 |a Świadomość |2 DBN
650 _7 |a Umysł |2 DBN
655 _7 |a Opracowanie |2 DBN
658 __ |a Filozofia i etyka
658 __ |a Medycyna i zdrowie
658 __ |a Psychologia

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052899700105066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=MyInstitution1&adaptor=Local Search Engine&tab=BN&query=any,contains,Instynkt %C5%9Bwiadomo%C5%9Bci : jak z m%C3%B3zgu wy%C5%82ania si%C4%99 umys%C5%82&offset=0


385 – określona grupa odbiorców
655 – oprócz typowego Opracowania 
również Publikacja bogato 
ilustrowana, często spotykana w 
publikacjach dla dzieci i młodzieży

Link do katalogu 
BN

Publikacje popularnonaukowe dla dzieci i  młodzieży

658 – dodatkowe ujęcie Edukacja i 
pedagogika, którego nie ma w 
publikacjach dydaktycznych dla szkół 
wyższych

046 __ |k 2017
380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje popularnonaukowe
385 __ |m Grupa wiekowa |a Młodzież
385 __ |m Grupa wiekowa |a 9-13 lat
385 __ |m Grupa wiekowa |a 14-17 lat
388 1_ |a 2001-
650 _7 |a Anatomia człowieka |2 DBN
650 _7 |a Ciało ludzkie |2 DBN
655 _7 |a Opracowanie |2 DBN
655 _7 |a Publikacja bogato ilustrowana |2 DBN
658 __ |a Biologia
658 __ |a Edukacja i pedagogika
658 __ |a Medycyna i zdrowie

Ręka, noga, mózg... / |c [tekst Guy MacDonald ; ilustracje Paul Cemmick ; tłumaczenie z j. 
angielskiego Paulina Zaborek].

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052529307005066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=MyInstitution1&adaptor=Local Search Engine&tab=BN&query=any,contains,R%C4%99ka, noga, m%C3%B3zg... / [tekst Guy MacDonald&offset=0


650 W obszernym raporcie omówione 
są aspekty społeczne zdrowia 
publicznego w Polsce – stąd 
deskryptory medyczne, ale i 
socjologiczne

Link do katalogu 
BN

658 dwa ujęcia

046 __ |k 2020
380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje naukowe
388 1_ |a 2001-
648 _7 |a 2001- |2 DBN
650 _7 |a Chorobowość |2 DBN
650 _7 |a Epidemiologia |2 DBN
650 _7 |a Służba zdrowia |2 DBN
650 _7 |a Śmiertelność |2 DBN
650 _7 |a Zdrowie publiczne |2 DBN
650 _7 |a Zdrowotność |2 DBN
651 _7 |a Polska |2 DBN
655 _7 |a Dane statystyczne |2 DBN
655 _7 |a Praca zbiorowa |2 DBN
655 _7 |a Raport z badań |2 DBN
658 __ |a Medycyna i zdrowie
658 __ |a Socjologia i społeczeństwo

Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania 2020 / |c pod redakcją Bogdana 
Wojtyniaka i Pawła Goryńskiego.

Więcej ujęć: Medycyna i zdrowie oraz Socjologia i społeczeństwo 

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052876117905066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=MyInstitution1&adaptor=Local Search Engine&tab=BN&query=any,contains,Sytuacja zdrowotna ludno%C5%9Bci Polski i jej uwarunkowania 2020&offset=0


650 w bardzo wielu opisach 
bibliograficznych publikacji z 
psychiatrii występują zarówno 
deskryptory medyczne, jak i 
psychologiczne 

Link do katalogu 
BN

658 dwa ujęcia

Więcej ujęć: Medycyna i zdrowie oraz Psychologia

046 __ |k 2019
380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje fachowe
380 __ |a Publikacje naukowe
385 __ |a Psychoterapeuci
388 1_ |a 2001-
650 _7 |a Epigenetyka |2 DBN
650 _7 |a Neurobiologia |2 DBN
650 _7 |a Osoby z zaburzeniami psychicznymi |2 DBN
650 _7 |a Psychoneuroimmunologia |2 DBN
650 _7 |a Psychoterapia integratywna |2 DBN
650 _7 |a Zaburzenia psychiczne |2 DBN
655 _7 |a Opracowanie |2 DBN
658 __ |a Medycyna i zdrowie
658 __ |a Psychologia

Umysł - mózg - gen : |b w kierunku zintegrowanej psychoterapii / |c John B. Arden ; tłumaczenie 
Robert Andruszko ; [redaktor naukowy dr hab. Wojciech Dragan].

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052897582705066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=MyInstitution1&adaptor=Local Search Engine&tab=BN&query=any,contains,Umys%C5%82 - m%C3%B3zg - gen : w kierunku zintegrowanej psychoterapii&offset=0


610 deskryptor korporatywny, konkretny 
szpital, którego historia jest pokazana w 
publikacji
045 i 648 chronologia treści
650 deskryptory precyzują, o czym 
konkretnie mowa w publikacji dotyczącej 
historii szpitala

Link do katalogu 
BN

045 2_ |b d1829 |b d1968
046 __ |k 2020
380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje popularnonaukowe
388 1_ |a 2001-
610 27 |a Szpital św. Kazimierza (Radom) |2 DBN
648 _7 |a 1801-1900 |2 DBN
648 _7 |a 1901-2000 |2 DBN
650 _7 |a Leczenie szpitalne |2 DBN
650 _7 |a Lekarze |2 DBN
650 _7 |a Pielęgniarki i pielęgniarze |2 DBN
650 _7 |a Szpitale |2 DBN
651 _7 |a Radom (woj. mazowieckie) |2 DBN
655 _7 |a Opracowanie |2 DBN
658 __ |a Historia
658 __ |a Medycyna i zdrowie

651 deskryptor miejsca

Więcej ujęć: Medycyna i zdrowie oraz Historia 

Szpital św. Kazimierza w Radomiu : |b 1829-1968 / |c Robert Wiraszka.

658 dwa ujęcia

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052874308505066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=MyInstitution1&adaptor=Local Search Engine&tab=BN&query=any,contains,Szpital %C5%9Bw. Kazimierza w Radomiu : 1829-1968&offset=0


650 –jest wiele publikacji 
obejmujących regulacje 
prawne procedur i zagadnień 
medycznych; deskryptory 
przedmiotowe precyzują, jakie 
tematy medyczne są 
omawiane w ujęciu prawnym

Link do katalogu 
BN

046 __ |k 2021
380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje naukowe
388 1_ |a 2001-
490 1_ |a Prawa Człowieka i Prawo Międzynarodowe, |x 2300-3472 ; |v nr 12
650 _7 |a Etyka lekarska |2 DBN
650 _7 |a Eutanazja |2 DBN
650 _7 |a Prawa pacjenta |2 DBN
655 _7 |a Opracowanie |2 DBN
655 _7 |a Praca zbiorowa |2 DBN
658 __ |a Medycyna i zdrowie
658 __ |a Prawo i wymiar sprawiedliwości

490- dodatkowo seria z 
zakresu prawa 

Więcej ujęć: Medycyna i zdrowie oraz Prawo i wymiar sprawiedliwości

Człowiek a medycyna = |b Man and medicine / |c redakcja naukowa Katarzyna Grzelak-Bach.

658 dwa ujęcia: Medycyna i 
zdrowie oraz Prawo i wymiar 
sprawiedliwości

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052974047905066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local Search Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains, Cz%C5%82owiek a medycyna %3D Man and medicine &offset=0


380 i 655 nietypowe dla 
medycyny 

Link do katalogu 
BN

658 Filozofia i etyka jako drugie ujęcie 
tam, gdzie w publikacjach są 
analizowane kwestie etyczne w 
medycynie

Inne publikacje związane z medycyną 

045 2_ |b d2009 |b d2020
046 __ |k 2020
380 __ |a Książki
380 __ |a Literatura faktu, eseje, publicystyka
388 1_ |a 2001-
648 _7 |a 2001- |2 DBN
650 _7 |a Dziecko nieuleczalnie chore |2 DBN
650 _7 |a Hospicja dziecięce |2 DBN
650 _7 |a Rodzice |2 DBN
650 _7 |a Śmierć |2 DBN
650 _7 |a Terapia uporczywa |2 DBN
650 _7 |a Wady rozwojowe |2 DBN
651 _7 |a Polska |2 DBN
655 _7 |a Antologia |2 DBN
655 _7 |a Wywiad dziennikarski |2 DBN
658 __ |a Filozofia i etyka
658 __ |a Medycyna i zdrowie

650 określa dodatkowe tematy 
poruszane w publikacji: uporczywą 
terapię, pobyt w hospicjum

Niedługie życie : |b rozmowy lekarza z rodzicami śmiertelnie chorych dzieci / |c 
Dariusz Kuć.

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052869219805066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=MyInstitution1&adaptor=Local Search Engine&tab=BN&query=any,contains,Nied%C5%82ugie %C5%BCycie : rozmowy lekarza z rodzicami %C5%9Bmiertelnie chorych dzieci&offset=0


650 odżywianie to temat z 
zakresu zdrowia

Link do katalogu 
BN

Więcej ujęć: Medycyna i zdrowie oraz Kultura fizyczna i sport

046 __ |k 2021
380 __ |a Książki
380 __ |a Poradniki i przewodniki
380 __ |a Publikacje fachowe
385 __ |a Sportowcy
388 1_ |a 2001-
650 _7 |a Jadłospis |2 DBN
650 _7 |a Piłkarze nożni |2 DBN
650 _7 |a Wysiłek fizyczny |2 DBN
650 _7 |a Zwyczaje żywieniowe |2 DBN
650 _7 |a Żywienie sportowców |2 DBN
655 _7 |a Poradnik |2 DBN
658 __ |a Kultura fizyczna i sport
658 __ |a Medycyna i zdrowie 658 dwa ujęcia

Football : |b żywienie i suplementacja piłkarzy / |c Wojciech Zep, Filip Michał 
Borys.

380 Poradnik fachowy: umieszczamy 
zarówno Poradniki i przewodniki, jak i 
Publikacje fachowe

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052867301705066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=MyInstitution1&adaptor=Local Search Engine&tab=BN&query=any,contains,Football : %C5%BCywienie i suplementacja pi%C5%82karzy&offset=0


Link do katalogu 
BN

Porównanie opisu przedmiotowego w DBN i w MeSH

Opis przedmiotowy jest bardzo podobny, choć 
deskryptory/hasła są wyrażone w nieco innej 
formie

Problemy pielęgnacyjne pacjentów z chorobą nowotworową i opieka interdyscyplinarna / |c redakcja 
naukowa dr n. med. Anna Koper, prof. WSG, dr hab. n. med. Krzysztof Jan Koper, prof. UMK.

MeSH
650 _2 |a Nowotwory |x leczenie.
650 _2 |a Nowotwory |x pielęgniarstwo.
650 _2 |a Opieka nad pacjentem zespołowa.
650 _2 |a Opieka ukierunkowana na chorego
650 _2 |a Stosunki personel medyczny-
pacjent.

DBN
650 _7 |a Leczenie onkologiczne |2 DBN
650 _7 |a Lekarze a pacjenci |2 DBN
650 _7 |a Nowotwór
650 _7 |a Pielęgniarstwo onkologiczne |2 DBN

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma9912080276705606&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local Search Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Problemy piel%C4%99gnacyjne pacjent%C3%B3w z chorob%C4%85 nowotworow%C4%85 i opieka interdyscyplinarna&offset=0


Opis bibliograficzny publikacji medycznych – pola 380 i 655 

W artykułach z medycyny stosuje się najczęściej:

380 Publikacje naukowe
655 Raport z badań
655 Artykuł problemowy
655 Artykuł przeglądowy
655 Case study (studium przypadku)



Katalogowanie artykułów z medycyny
1. Zazwyczaj w medycznym języku angielskim – trudne do 
zrozumienia.
2. Prostsze formalnie, trudniejsze przedmiotowo.
3. Meritum znacznie bardziej szczegółowe, niż w książkach. 
Wymaga od katalogera większej wiedzy/orientacji w 
medycynie.
4. Szczegółowość artykułu = szczegółowość opisu 
przedmiotowego.
5. Czym się posiłkować przy zrozumieniu tekstu?
6. Moja metoda na wybór 650: przeczytaj tytuł, abstrakt, 
przejrzyj całość tekstu. Spróbuj w jednym zdaniu 
powiedzieć, o co chodzi w tym artykule. Dobierz 
deskryptory przedmiotowe do tego zdania.
7. Pamiętaj o ujęciu – czy tylko Medycyna i zdrowie?



Link do katalogu 
BN

655 Raport z badań - tu analiza 
wyników doświadczenia 
wykonanego na myszach

Raport z badań

046 __ |k 2017
380 __ |a Artykuły
380 __ |a Publikacje naukowe
388 1_ |a 2001-
650 _7 |a Elektrowstrząsy |2 DBN
650 _7 |a Interakcje leków |2 DBN
650 _7 |a Leki przeciwpadaczkowe |2 DBN
650 _7 |a Myszy |2 DBN
650 _7 |a Padaczka |2 DBN
650 _7 |a Propafenon |2 DBN
655 _7 |a Artykuł z czasopisma medycznego |2 DBN
655 _7 |a Artykuł z czasopisma naukowego |2 DBN
655 _7 |a Raport z badań |2 DBN
658 __ |a Medycyna i zdrowie

Influence of propafenone on the anticonvulsant activity of various novel antiepileptic
drugs in the mouse maximal electroshock model / |c Kinga K. Borowicz-Reutt, Monika 
Popławska, Monika Banach, Dorota Wróblewska ; Independent Unit of Experimental
Neuropathophysiology. Department of Pathophysiology. Medical University of Lublin, 
Lublin, Poland.

650 - doświadczenie 
dotyczące interakcji leków 
przeciwpadaczkowych

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991027869819705066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=MyInstitution1&adaptor=Local Search Engine&tab=BN&query=any,contains,Influence of propafenone on the anticonvulsant activity of various novel antiepileptic drugs in the mouse maximal electroshock model&offset=0


Link do katalogu 
BN

650 - w pracach dotyczących 
immunologii również 
deskryptory z biologii

Raport z badań

Effect of low dose IL-2 loaded chitosan nanoparticles on natural killer and regulatory T cell
expression in experimentally induced autoimmune type 1 diabetes mellitus / |c Salma
Aboelnazar, Hossam Ghoneim, Thanaa Shalaby, Eman Bahgat, Mai Moaaz.

046 __ |k 2019
380 __ |a Artykuły
380 __ |a Publikacje naukowe
388 1_ |a 2001-
650 _7 |a Chitozan |2 DBN
650 _7 |a Cukrzyca typu I |2 DBN
650 _7 |a Ekspresja genu |2 DBN
650 _7 |a Limfocyty T |2 DBN
650 _7 |a Nanomateriały |2 DBN
655 _7 |a Artykuł z czasopisma medycznego |2 DBN
655 _7 |a Artykuł z czasopisma naukowego |2 DBN
655 _7 |a Raport z badań |2 DBN
658 __ |a Biologia
658 __ |a Medycyna i zdrowie

658 - dwa ujęcia

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052884608705066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=MyInstitution1&adaptor=Local Search Engine&tab=BN&query=any,contains,Effect of low dose IL-2 loaded chitosan nanoparticles on natural killer and regulatory T cell&offset=0


Link do katalogu 
BN

650 temat artykułu: Czy 
wskaźnik NLR może 
sygnalizować wzrost ryzyka 
sercowo-naczyniowego u 
kobiet w okolicy menopauzy?

Raport z badań

046 __ |k 2020
380 __ |a Artykuły
380 __ |a Publikacje naukowe
388 1_ |a 2001-
650 _7 |a Biomarkery |2 DBN
650 _7 |a Choroby układu krążenia |2 DBN
650     _7 |a Czynniki ryzyka (medycyna) |2 DBN 
650     _7 |a Menopauza |2 DBN
650    _7 |a Ryzyko sercowo-naczyniowe |2 DBN 
650 _7 |a Trombocyty |2 DBN
650 _7 |a Wskaźnik NLR |2 DBN
655 _7 |a Artykuł z czasopisma medycznego |2 DBN
655 _7 |a Artykuł z czasopisma naukowego |2 DBN
655 _7 |a Raport z badań |2 DBN
658 __ |a Biologia
658 __ |a Medycyna i zdrowie

Relationship of the neutrophil/lymphocyte ratio with cardiovascular risk markers in 
premenopausal and postmenopausal women / |c Sebastián Carranza-Lira, Maryel Montes
Montiel, Karina Ocampo Camacho, Xiomara Hernández Santana, Sergio Rosales Ortiz, Eunice 
López Muñoz, Luis Claudio Erick Hernández Ángeles.

655 Raport z badań –
badania własne

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052864788105066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=MyInstitution1&adaptor=Local Search Engine&tab=BN&query=any,contains,Relationship of the neutrophil/lymphocyte ratio with cardiovascular risk markers in premenopausal and postmenopausal women&offset=0


Link do katalogu 
BN

046   __ |k 2020
380 __ |a Artykuły
380 __ |a Publikacje naukowe
388 1_ |a 2001-
650 _7 |a Częstoskurcz |2 DBN
650 _7 |a Czynniki ryzyka (medycyna) |2 DBN
650 _7 |a Wrodzone wady serca |2 DBN
655 _7 |a Artykuł problemowy |2 DBN
655 _7 |a Artykuł z czasopisma medycznego |2 DBN
655 _7 |a Artykuł z czasopisma naukowego |2 DBN
658 __ |a Medycyna i zdrowie

650 - analiza czynników ryzyka 
częstoskurczu przedsionkowego u 
chorych z wrodzonymi wadami serca 

Artykuł problemowy
Predictors of atrial tachyarrhythmias in adults with congenital heart disease / |c Esther
Cambronero-Cortinas, Pedro Moratalla-Haro, Ana E. González-García, Pablo Ávila, 
Alexandros Papachristidis, Montserrat Bret-Zurita, José Ruiz-Cantador, Natalia Rivero-
Jiménez, Rafael Peinado, José M. Oliver-Ruiz.

655 Artykuł problemowy omawia 

zagadnienie w sposób cząstkowy i 

nieaspirujący do jego całościowego 

oraz wyczerpującego 
przedstawienia* 

* przepisy.bn.org.pl

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052881590905066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=MyInstitution1&adaptor=Local Search Engine&tab=BN&query=any,contains,Predictors of atrial tachyarrhythmias in adults with congenital heart disease&offset=0


Link do katalogu 
BN

655 Artykuł problemowy z 
czasopisma 
popularnonaukowego

Artykuł problemowy

650 Analiza wpływu 
COVID-19 na węch –
wyjaśnienia na poziomie 
molekularnym

046 __ |k 2021
380 __ |a Artykuły
380 __ |a Publikacje popularnonaukowe
388 1_ |a 2001-
650 _7 |a COVID-19 |2 DBN
650 _7 |a Powikłania (medycyna) |2 DBN
650 _7 |a Węch |2 DBN
655 _7 |a Artykuł problemowy |2 DBN
655 _7 |a Artykuł z czasopisma popularnonaukowego |2 DBN
658 __ |a Medycyna i zdrowie

Jak COVID pozbawia nas węchu / |c Stephani Sutherland.

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052883417305066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=MyInstitution1&adaptor=Local Search Engine&tab=BN&query=any,contains,Jak COVID pozbawia nas w%C4%99chu / Stephani Sutherland.&offset=0


Link do katalogu 
BN

655 Artykuł przeglądowy 
przedstawia 

opublikowane wyniki 
badań na dany temat,

nie ma badań własnych

Artykuł przeglądowy

The influence of body weight of patients with chronic plaque psoriasis on biological treatment
response / |c Anna Kisielnicka, Aneta Szczerkowska-Dobosz (Department of Dermatology, 
Venereology and Allergology. Medical University of Gdansk), Roman J. Nowicki (Department of 
Dermatology, Venereology and Allergology. Medical University of Gdansk).

046 __ |k 2018
380 __ |a Artykuły
380 __ |a Publikacje naukowe
388 1_ |a 2001-
650 _7 |a Leczenie biologiczne |2 DBN
650 _7 |a Łuszczyca |2 DBN
650 _7 |a Masa ciała |2 DBN
650 _7 |a Otyłość |2 DBN
650 _7 |a Przeciwciała monoklonalne |2 DBN
655 _7 |a Artykuł przeglądowy |2 DBN
655 _7 |a Artykuł z czasopisma medycznego |2 DBN
655 _7 |a Artykuł z czasopisma naukowego |2 DBN
658 __ |a Medycyna i zdrowie

650 - deskryptory 
sygnalizują najważniejsze 
zależności między 
omawianymi 
zagadnieniami 

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052822599605066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=MyInstitution1&adaptor=Local Search Engine&tab=BN&query=any,contains,The influence of body weight of patients with chronic plaque psoriasis on biological treatment response&offset=0


Link do katalogu 
BN

655 Przegląd wiedzy na 
temat epidemiologii 
antybiotykooporności

Artykuł przeglądowy

Antybiotykooporność : |b przyczyny i konsekwencje = Antimicrobial resistance : causes and 
consequences / |c Beata Mazińska (Zakład Epidemiologii i Mikrobiologii Klinicznej. Narodowy 
Instytut Leków, Warszawa), Waleria Hryniewicz (Zakład Epidemiologii i Mikrobiologii Klinicznej. 
Narodowy Instytut Leków, Warszawa).

046 __ |k 2020
380 __ |a Artykuły
380 __ |a Publikacje naukowe
388 1_ |a 2001-
650 _7 |a Antybiotykooporność |2 DBN
650 _7 |a Epidemiologia |2 DBN
650 _7 |a Służba zdrowia |2 DBN
655 _7 |a Artykuł przeglądowy |2 DBN
655 _7 |a Artykuł z czasopisma biologicznego |2 DBN
655 _7 |a Artykuł z czasopisma naukowego |2 DBN
658 __ |a Medycyna i zdrowie

650 Antybiotykoodporność  w 
kontekście epidemiologii i 
funkcjonowania służby zdrowia

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052825499905066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=MyInstitution1&adaptor=Local Search Engine&tab=BN&query=any,contains,Antybiotykooporno%C5%9B%C4%87 : przyczyny i konsekwencje %3D Antimicrobial resistance&offset=0


Link do katalogu 
BN

655 Case study (studium przypadku) –
częste w publikacjach medycznych

Case study (studium przypadku)

046 __ |k 2020
380 __ |a Artykuły
380 __ |a Publikacje naukowe
388 1_ |a 2001-
650 _7 |a Język (anatomia) |2 DBN
650 _7 |a Przerzuty nowotworowe |2 DBN
650 _7 |a Tłuszczakomięsak|2 DBN
655 _7 |a Artykuł z czasopisma medycznego |2 DBN
655 _7 |a Artykuł z czasopisma naukowego |2 DBN
655 _7 |a Case study (studium przypadku) |2 DBN
658 __ |a Medycyna i zdrowie

650 Najważniejsze w tym artykule są 
dsskryptory Przerzuty nowotworowe i 
Tłuszczakomięsak

Metastatic myxoid liposarcoma to the tongue : |b a unique intraoral metastasis / |c Dimitris 
Tatsis, Dimitris Deligiannidis, Styliani Papaemmanouil, Konstantinos Vahtsevanos.

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052829718605066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local Search Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Metastatic myxoid liposarcoma to the tongue : a unique intraoral metastasis&offset=0


Link do katalogu 
BN

610 - nazwa grupy ekspertów, ich 
afiliacja
650 - dotyczy nie tylko IBD, ale 
ogólnie chorób jelit
651 - eksperci wypowiadają się na 
temat szczepień w Polsce

Stanowisko grupy ekspertów

046 __ |k 2021
380 __ |a Artykuły
380 __ |a Publikacje naukowe
388 1_ |a 2001-
610 27 |a Polskie Towarzystwo Gastroenterologii |2 DBN
648 _7 |a 2001- |2 DBN
650 _7 |a Choroby jelita cienkiego |2 DBN
650 _7 |a Choroby jelita grubego |2 DBN
650 _7 |a COVID-19 |2 DBN
650 _7 |a Szczepienia ochronne |2 DBN
651 _7 |a Polska |2 DBN
655 _7 |a Artykuł z czasopisma medycznego |2 DBN
655 _7 |a Artykuł z czasopisma naukowego |2 DBN
655 _7 |a Stanowisko grupy ekspertów |2 DBN
658 __ |a Medycyna i zdrowie

Position statement of the Polish Society of Gastroenterology and the National Gastroenterology Consultant 
on vaccination against COVID-19 among patients with inflammatory bowel diseases / |c Piotr Eder (Chair 
and Department of Gastroenterology, Dietetics and Internal Diseases. Poznan University of Medical
Sciences. Swiecicki Clinical Hospital), Michał Łodyga (Department of Internal Diseases and Gastroenterology
with Subdivision for the Treatment of Non-Specific Inflammatory Bowel Diseases. Central Clinical Hospital of 
the Ministry of the Interior and Administration, Warsaw […]

655 Stanowisko grupy ekspertów 

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052896453305066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local Search Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Position statement of the Polish Society of Gastroenterology and the National Gastroenterology Consultant on vaccination against COVID-19&offset=0


Katarzyna Janiec
Zakład Katalogowania Dziedzinowego

Biblioteka Narodowa
e-mail: k.janiec@bn.org.pl


