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El TERMCAT publica en línia el Diccionari de sinologia
Coincidint amb el Dia Mundial del Càncer de Mama, el TERMCAT publica en línia (www.termcat.cat) una selecció terminològica del

Diccionari de sinologia, projecte en curs en què participen els metges Pere Culell, Adelaida Fandos i Maribel Nieto, vinculats a la Secció
Col·legial de Sinologia del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona.
El projecte del Diccionari de sinologia, que compta amb el suport del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, es troba en
una fase d’elaboració molt avançada i suposa l’ampliació i actualització del Vocabulari de sinologia, dels mateixos autors, editat l’any
2005 amb l’assessorament del TERMCAT.
El diccionari en línia recull prop de dos-cents cinquanta termes catalans amb la definició i els equivalents en castellà, francès i anglès,
relatius a l’anatomia i la fisiologia de la mama. Es preveu que el contingut consultable s’anirà completant en actualitzacions posteriors
amb la incorporació progressiva de la resta de termes del futur diccionari (inclosos en les àrees temàtiques de diagnosi, patologia
mamària i terapèutica).
L’obra s’integra en la col·lecció Diccionaris en Línia, que aplega reculls de terminologia sobre diversos àmbits d’especialitat, com ara la

Terminologia dels videojocs o el Diccionari dels mercats financers. La interfície utilitzada permet consultar les denominacions en l’índe
alfabètic de cada llengua o bé fer una cerca en el quadre de diàleg, tant d’una denominació com d’un mot de la definició o la nota.
El TERMCAT és un organisme amb participació de la Generalitat de Catalunya, l’Institut d’Estudis Catalans i el Consorci per a la
Normalització Lingüística, que s’encarrega de coordinar i promoure les actuacions terminològiques en llengua catalana.
TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari de sinologia [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2010.
(Diccionaris en Línia)
< http://www.termcat.cat/dicci/sinologia/index.html >
Més informació a www.termcat.cat.
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