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Diccionari d’otorinolari
d
ringologia ((2a ed.) offereix la te
erminologiaa essencial de les
El D
disciplines que conformen
n l’otorinolaaringologia: l’otologia, la rinolog ia, la faring
gologia i
la la
aringologia,, a més a més d’a lgunes de les discip
plines conn
nexes, articulades
conc
ceptualmen
nt a partir de les especialitats mèdiq
ques d’anaatomia, fis
siologia,
semiiologia, exp
ploració, patologia i terapèutica
a. Aquesta
a estructuraa queda re
eflectida
en l’arbre de ca
amp.
ccionari co
onté 1.079 termes, qu
ue correspo
onen a 1.427 denomiinacions en
n català,
El dic
amb definició, notes com
mplementàrries (si escau) i les equivalènciees en caste
ellà i en
anglè
ès. En el cas
c
de term
mes anatòm
nta la deno
ominació
mics, a més a més, es presen
equiv
valent de la
a Terminolo
ogia Anatò mica (TA).
articles es presenten
n ordenats a partir del
d terme català, qu
ue figura en
e ordre
Els a
seqü
üencial (sign
ne del tragus a la lletrra s, i no trragus, signe del). L'orrdenació alfabètica
segu
ueix el siste
ema discon
ntinu, en eel qual els espais en blanc preceedeixen els
s signes
no alfabètics com els apò
òstrofs i el s guionets, i els signes no alfab
bètics prec
cedeixen
abètics, de
e manera que els termes d’una mateixxa sèrie ap
pareixen
els ssignes alfa
segu
uits.
ex.
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d’in
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aquest dicc
cionari s’inclou un co
onjunt de neologisme
es que han
n estat objjecte de
En a
norm
malització, ja
j sigui am
mb motiu d
de la prime
era edició o posteriorm
ment, per part del
Conssell Superv
visor del TERMCAT
E
, un
n òrgan perrmanent co
onstituït pe r representtants de
la Secció Filològica de l'Institut d
d'Estudis Catalans,
C
representan
nts del TER
RMCAT i
ecialistes de
e l’àmbit ciientífic i tè cnic. Així, s’ofereix una
u alternattiva catalan
na per a
espe
angliicismes com peep sh
how test (p
prova de l’iincentiu vis
sual), tone decay test (prova
d’ada
daptació aud
ditiva) o pittch (altura tonal, sin. tonia).
La d
documentac
ció que ha servit de base per a l’elaborac
ció i l’actu
ualització de l’obra
eix citada a la bibliografia, classsificada en
e tres apa
artats: obrees especiallitzades,
apare
utilitzades princ
cipalment per
p a la seleecció de le
es informac
cions, obress terminolò
ògiques i
àfiques, nec
cessàries p
per a la seva compleció i revisió.
obres lexicogrà
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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.
TERMCAT
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