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http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/148/docs/DL/OtorinolaringologiaArbreCamp.pdf
http://www.termcat.cat/ca/El_TERMCAT/Centre_De_Terminologia/#Supervisor
http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/148/docs/DL/OtorinolaringologiaBibliografia.pdf
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Confiem que aquesta edició actualitzada del Diccionari d’otorinolaringologia pugui 
continuar essent una eina vàlida per a tots els especialistes i els professionals que 
treballen en aquest àmbit del saber. A tots ells els convidem a utilitzar aquesta 
terminologia i a fer-nos arribar els seus suggeriments de millora a través de la bústia 
de suggeriments del TERMCAT. 
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