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ÖSSZEFOGLAlÁS A tudományos közlemények az orvos lás pillé
rei, az orvoslás és a tudományo közlés elvála zthatatlan. A 
közlemények je lentik a képzést a kutatá t é az előrehaladást, 
őt még a gyakorló orvo teljesítményének mércéjét is. A köz
lemények között azonban óriá i különb égek vannak, és nem 
mindegy, hogy milyen nívót képviselnek . A tudományos köz
lemények nívóját a bírálók bizto ítják, hiszen a közlemények 
csak akkor kerülhetnek nyomtatásba, ha az adott terü let függet
len szakértői erre megfele lő minőségűnek ítélik azokat. Sajnos 
ebben a vonatkozá ban is túltenne lésben van a világ, aminek 
óhatatlan velejárój a a silányság. A mérhetetlen számú közle 
mény csak úgy lesz valamelyest áttekinthető , ha azt a zámító
gépek valamilyen rendszerbe szervezik. A közlemények világa 
tehát szerteágazó, és nap m int nap változik. A tájékozódás 
ugyanakkor a gyakorló orvos számára nélkülözhetetlen. 

Kulcsszavak folyóiratok, tudományos közlemények, előbírála

lok világháló, tájékoztatási rend zerek 

BEVEZETÉS Az olvasó talán először kic it értetlenül nézhet , és 
kérdezheti, hogy egy olyan orvosi folyóirat, mint a „Nőgyó
gyá zati Onkológia" miért foglalkozik az orvosi közlemények 
kérdésével. A válasz egyszerű. Ez a kérdés bizonyo értelem
ben önálló tudománnyá alakult , szakmává vált, amit úgy hív
nak, hogy „tudománymérés " (tudománymetria, scientometria) 
és amihez mindenkinek valamelyes t érteni kell különben út
vesztőbe téved, és nem tud tájékozódni. 

A tudományos közlemények az orvoslás pillére i. Egyesek 
csak támaszkodnak ezekre a pillérekre mások építik is azo 
kat Bármelyiket is nézzük, az orvos lás és a tudományos köz-
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lés elválaszthatat lan. Ez a felismerés az ősidők.re megy vis za. 
A kezdeti fe ljegyzé eket ok zor titokban őrizték, és csak 
apáró l fiúra szá llt, máskor kisebb-nagyobb ny ilvánosságot 
kapott. A fej lődés ezen a területen ís kiszélesedett, elé11e az 
egé z orvo társadalmat , és az írá os tudományos munkák az
zal a cé llal zü lettek , hogy a zerzett ismereteket továbbad
ják, egymással megvitassák azért, hogy a gyógyítás eredmé
nyesebb legyen . A mérleg nyelve azonban kilendült, ' ma
nap ág a tudományos közlés felfoghatatlan méreteket öltött. 
Sok vonatkozásban az indítékok is megváltoztak. A bőség za
vara itt is összevisszaságot teremtett , és többekbe n e üggedt-
éget is. Áttekinthetetlenné és követhete tlenné vált az orvosi 

irodalom , amely miatt többen is elfordu ltak tőle. Lépten -nyo
mon felmerült a kérdés, hogy miért kell a rengeteg közle
mény, miért a rengeteg orvosi folyóirat , és vajon mi lyen ha
tása van ennek a köz lemények minőségére. A töprengé jo
gos, a cél pedig nem mindig nemes. 

AZ ORVOSI FOLYÓIRATOK FAJTÁI Az orvosi folyó iratok kora 
széles határok között változik nem egy már matuzsálemi kor
ban van, l 00 évnél jóval idősebb, nagy többségük azonban na
gyon fiatal, a gyermekéveket tapos a. ap mint nap újabb fo
lyóiratok zülemek - jóllehet a piac megtelt - , és rövid i dő 

alatt megszűnnek . Kegyetlen a ver eny és a küzdelem a fenn
maradásért. incs annyi orvo , és nincs an11yi idő hogy a köz
leményeket el lehessen olvasni . A legtöbb folyóirat új kutatási 
eredményeket, új megfigye léseket é klinikai tapaszta latokat 
közöl. Kezdetben az ilyen jellegű folyó iratok az orvo tudo
mány egészét átfogták, majd fo lyamatosan zako odtak. Né
hány azonban, mint pl. a „La ncet ' vagy az „Orvosi Hetilap" 
megtartotta ezt az arculatát, de folyamatosan kiegé ·zü lt. Híre
ket , beszámolókat és összefoglaló munkákat is közzé tesz, 
hogy olvasói érdeklődé ét jobban felkeltse . Ma már nem fenn
tartható egy olyan folyó irat, amely csak száraz kutatá si ered
ményeket közöl. Tet zik, nem tetszik a lapot el kell adni. Az 
átfogó folyó iratok, külö nö en a nemzetiek , általában az ország 
tulajdonát képez ik, és jelképes értékük is van, múltat é ha
gyományt képvi elnek. Másokat több társaság együttesen 
vagy egy-egy intézet tart fent. Előfordul azonban, hogy ma

gánkézbe kerü lnek. 
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Bősze P 

A folyóiratok nagy többsége szakmákra szakosodott. Ezek kö
zül egyesek átfogó jellegűek, mint például a daganatgyógyá
szat területén a „CANCE R", mely a daganatok mindegyik faj
tájával foglalko zik. Mások a nagy szakmákon belül c ak ki
sebb részeket , önállóvá vált „alszakmákat" ölenek fel mint pl. 
a , őgyógyászati Onkológia". Átfedések azonban óhatatlanul 
előfordulnak, mint abogy az orvosi szakmák között sincs éles 
batár. Az ún. ,,orvos szakmák" szerinti folyóiratok zárna roha
mosan megnőtt, és egyre több olyan folyóirat látott napvilágot , 
mely kisebb teriileteket fogott át olyanokat melyek rész szak
mák vagy sokszor még azok sem. Értelemszeriien minél ki
sebb egy zakterület , amellyel egy folyóirat foglalko zik, annál 
ki ebb az olvasótábora i , és ezért aztán folyamatosan ismétlé
sekre kényszeriil. em véletlen , hogy leginkább ezek a lapok 
tiszavirág életűek. Az orvos szakmák szerin ti lapok álta lában 
orvos társaságok kiadványai, melyek lehetnek nemzetköziek , 
pl. ,,Jntemational Joumal of Gynecologic Cancer" mely a nem
zetközi Nőgyógyász Rák Társaság tulajdona , vagy egy-egy 
földrészre kite1jedők, pl. ,,European Journal ofGynaecological 
Oncology" , mely mostanáig az Európai Nőgyógyászati Onko
lógiai Tár aság kiadványa volt illetve nemzetiek, mint pl. a 
,,Magyar Nőorvo ok Lapja", amely a Magyar Nőorvos Társa 
ság hivatalos lapja. 

Egyre sokasodnak az összefoglaló folyóiratok, melyek alap
vető célja a képzés. Néhányuk neves szakember által Ílt össze
foglaló közleményeket tartalma z gyakorlati útmutatóval. Ezek 
nagyon hasznosak lehetnek, el ősorban rohanó orvosok szá
mára , akik legalább így próbálják tudásukat naprakészen tar
tani . Hátránya , hogy más szemüvegén keresztül jut el hozzájuk 
a tájékoztatás , amely téves is lehet . Nagy a piaci sikere az 
olyan összefoglaló lapoknak, amelyek máshol megjelent köz
leményeket mutatnak be, tehát nem saját szerzők által írtakat , 
és rendszerint felkérnek valakit, hogy véleményt is fűzzön hoz
zájuk. Következésképpen sokan szerepelnek betme, rendsze
rint fényképpel , ami népszerűségüket nagymértékben fokozza. 
Az ilyen folyóiratok a , szemlék" , pl. ,, őgyógyászati és Szü
lészeti Továbbképző Szemle ". A szemlék általában a legtelje
sebb mértékben jövedelemérdekeltek , annak piaci megnyilvá 
nulásaival , és okszor ismerette1jesztő megjelenítéseik vannak. 
Előnyük, hogy az olvasó az idézett szerző összefoglalása mel
lett egy hazai szakember véleményét is olvashatjá. Az össze 
foglaló közlemények természetesen nem tárgyalhatják az adott 
témát minden ré zletébe n terjedelmi megkötöttségük miatt. 
Ezétt részleteket ill etően irndalmi utalásokat adnak, javasolják 
a szerzőknek, hogy azokat is nézzék meg . Nyilvánvaló, hogy 
ez időigényes és nehézkes . Ez adta az ötletét egy teljesen új
fajta továbbképző folyóirat megszületésének. Ennek lényege , 
hogy terjedelmi korlátok nélküli. fejezetekből áll, és egy-egy 
fejezet csak egy témával foglalkozik, de azt az alapoktól a leg
utóbbi eredményekig tárgyalja. A fejezeteket többen , a szakma 
rangos képviselői írják, és nagyon sok az ismétlés. Az i métlés 
nem csak a tanulás alapja, de különböző szerzők véleményei
nek, álláspontjainak megismerését is jelenti . A fejezetek szer
kesztői a bevezetőkben rávilágítanak a lényeges kérdésekre é 
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az ellentmondásokra, az összefoglalókban pedig gyakorlati út
mutatást próbálnak adni. Ilyen folyóirat a „CME Journal of 
Gynecologic Oncology". 

A lá!ZIRATOK ELBÍRÁLÁSA Jim G. Thornto11, aki a „European Jo. 
urna! of Obstetrics and Gynaecology and Reproductive Bio
logy' (EJOGRB) főszerkesztője fejti ki véleményét, és foglaija 
össze a jelenlegi próbálko zásokat a kéziratok elbírálásával 
kapcso latban (123-124 oldal). Külön kiemeljük legelső két 
mondatát, melyek az egész kérdést meghatározzák: ,,Ha a tar
talmuktól eltekintünk a tudományos folyóiratokat el ősorban 
a kéziratok ellenőrzése, bírálata különbözteti meg az ö szes 
többi kiadványtól. A közlemények csak akkor ke1iilhetnek 
nyomtatásba , ha az adott terület független szakértői erre meg
felelő minőségűnek ítélik azokat" . Ezt a rendszert nevezik 
,,peer-review system-nek" . Az új utak keresése ellenére a fo. 
lyóiratokba küldött kéziratok elbírálása ma is így történik. Ál
talában két független , szakértő bíráló kapja meg a kéziratot, 
akik értéke lés után, meghatározott nyomtatványok felhaszná
lásával küldik vissza a szerkesztőségnek. 

Vannak azonban má rends zerek is, és talán nem érdektelen az 
olvasó számára , ha egy példán keresztül bemutatjuk:, hogy ez 
egy nagyon rangos folyóiratnál milyen szigorúan működik. 

Roy M. Pit/dn ( 1) szerkesztőségi közleményben ismerteti az 
„Obstetrics and Gynecology" szerkesztő égének módszerét. A 
kéziratokat a főszerkesztőnek küldik, aki mindegyiket továb
bítja a Szerkesztő Bizottság valamelyik tagjának és két, ritkáb
ban csak egy, nagyon elvétve 3 szakbírálónak is. A szakbírá
lók vé leményalkotása az általános szabályok szerin t történik. 
A Szerkesztő Bizottsági tagokból kiválasztott bfráló nem tör
vényszerííen zakértője az adott kéziratban tárgyalt kérdésnek. 
Ennek ellenére azért bírálja valamelyik Szerkesztő Bizottsági 
tag i mert 1. ily módon olyan bíráló is értékeli , aki tisztában 
van a folyóirat célkitűzéseivel , szerkesztési elveivel és olvasó
táborával , 2. aki részt vesz az évente megrendezett Szerkesztö 
Bizottsági üléseken , é naprakészen ismeri a gondokat, a be
küldött kéziratok számát, az elfogadá i arányt és, hogy milyen 
témájú közleményekből van túl sok vagy hiány, 3. aki átnéz 
évente több , mint 100 kéziratot és ezért hihetetlen gyakorlat
tal rendelke zik. A bírálók értékelik a kéziratot egy nyomtatott 
rendszer szerint, és javaslatot tesznek a kézirat elfogadásáról, 
pl. 1. elfogadható változat lan formában , 2. elfogadJrntó kicsiny 
javítások vagy részletes átdolgozás után, és 3. nem javasolt el
fogadásra. A bírálók javításokat i végeznek és megírják ja
vaslatukat a szerzőknek a szükséges változtatások rövidítések, 
javítások vonatkozásába!l. Ezt a szerzők a bírálók nevének is
merete nélkül kapják meg. Ha a bfráló alapos munkát végez, a 
bírálatból a szerzők nagyon sokat tanulha tnak. A főszerkesztő
höz visszaérkezett kéziratokat a főszerkesztő vagy helyettese a 
bírálatok ismeretében áttanulmányozza (negyedik ellenőr), és 
ez után dönt az elfogadá ról. Az „Obstetrics and Gynecology"
hoz küldött kéziratok egy jelentős része a beküldött fonnában 
nem fogadható el, de van lehetőség arra, hogy a szerzők átdol
gozzák é talán elfogadásra keriiljön. Ezeket vis zaküldik a 
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szerzőknek és azok eldön tik, hogy elvégzik-e a kért vá ltozta
tásokat. Az átdo lgozott kéziratokat a főszerkesztő átnézi , és el
dönti hogy megtörténtek -e a kért módosítások és, hogy jelen 
formájukban elfogadhatók-e. Nagyon ritkán a szakbírá lónak is 
elküldi má odik véleményezésre. A kéziratok többségét eluta
sítják, az elfogadási arány 15-20%. 

Semelyik bíráló móds zer sem tökéletes , és mindig előfordul 
hogy a birálókjó dolgozatot elutasítanak , illetve rosszabbat el
fogadnak. Ezek jóhiszemű tévedések . Ennek ellenére, a rend

szer jól működik, és a legtöbb elfogadott dolgo zat jobb , ami
kor közlésre kerül , mint ami lyen beküld éskor volt. 

Az elmondottakból is látható , hogy a kéziratok elbírálá sa rend
kívüli munka és időigényes tevékenység , ame ly megfelelő 
szakértelme t is megkövetel. A mindent átolvasó főszerkesztő 

teljes munkaidőt tölthet ezze l. Ezért vannak olyan folyóiratok , 
melyek területi szerkesztőket alkalmaznak „receiving editors" . 
Ilyen például a „European Journal of Obstetrics and Gyna eco
logy and Reproductive Biology ". A kéziratok többsé gét a terii

leti szerke ztők kapják, és ők végzik az elbírálási folyamatot 
szakbírálók bevoná ával. A teriileti szerkesztő dönt a közl e
mény elfogadásáról, ezt a főszerkesztő csak kivételesen bí.rálja 
felül. A munka tehát megoszlik . Ennek hátránya, hogy a fő

szerkesztő nem lát minden kéziratot és ezért kénytelen a terii
leti szerkesztőkre hagyatkozni. 

A bírálók a rends zer névtelen katonái. Legfőképpen ők segíte

nek a szerzőkuek, és mégi névtelenül maraduak. Munkájukért 
nem kapnak fizetséget , csak erkö lcsi megbecsülést. Helyzetük 
nem könnyű, mert a határidő szorításában vannak . Ma már el
várható, hogy egy bíráló 2 héten belül elbírálja a kéziratot. 

Mindnyájan tudjuk , hogy az elvégzendő feladatok okszor azt 
sem engedik meg, hogy két hét alatt egy új feladatnak kezd
jünk. A határidő pedig fonto , mert különben egy dolgozat át
futási ideje azaz a szerkesztőséghez küldéstől a megjelenési g 
eltelt idő, adott esetben több év is lehet. A cél az, hogy egy dol
gozat 6 hónap alatt jelenjen meg . Az elektro nika itt is nagyon 
sokat segíthet, pl. a kéz iratok villanypo stán történő küldés e stb. 
Régóta vitatott a bírálók ,,névte len égének " kérdése , és vannak 
más elképzelések is. Ma azonban ez az általános. 

em lehet elégé hangsúlyozni a kéziratok megfelelő elbirálá
sának jelentőségét, mert ettől válik egy közlemény hiteles sé. A 
hangsúly a megfelelőn van . Tessék -Iá sék elbírálás, látszat ele

get tevés a kívánalmak egy folyóirat eladhatósága , ,,sza lon
képessé tétele " miatt többet árt mint használ. Sajnos , ennek el

lenére nem tarto zik a kivételek közé. A legnagyobb veszélyt 
a világháló jelenti , melyen ellenőrizetlenül, tömegestül j eleu
nek meg a „tudományo s" közlemények, beláthatatlan károkat 

okozva. Ezért i nagyon fontosak a megfelelő tájéko ztatási 
rendszerek. 

koztatja az érdeklődő emberiséget. Ennek érdekében megala
kult a emzetközi Dokumentáció Szövetség (Federation 
lnternationa le de Documentation , FID) , amely a jogelődj e által 
kifejle sztett Egye temes Tizedes Osztá lyozás (ETO) ápo lója, 
fejlesztője . Az ETO első, francia nyelvű kiadá ára 1905-ben 
keriilt sor, hazánkban 1912 után fokozatosan terjedt el. Az 
Egyeteme Tized s O ztályozás az emberi tudás , ismeretek és 

tevékenység egészét kivétel .nélkül felölelő osztályozá si rend
szer. Az egyete messég biztosítja , hogy egyik tudomány sem 
keriilhet kieme lt helyzetbe , a tizedesség pedjg a számokkal, ti

zedesekk el történő osztályozást jelenti , ami lehetővé tesz i, 
hogy nyelvtől , írásmódtól és mindentől függetlenül érthető le
gyen . A rendszer részletes ismerete csak szakember számára 

jelentős léfezéséről azonban azért is fontos tudni , mert az or
vostudomány osztályozása, felmérése és értékelése is végső 
soron ennek keretében é alapján valósul meg. Magyarorszá 
gon az ETO rend szert a Magyar Szabványügyi Hivatal gon
dozza. 

Az orvosi , egészségügyi kiadványok számbavétele , elemzé se 
és az ezze l kapcsolatos tájékoztatá s is a fenti rendszer kereté
ben fogalmazódott meg . A nemzetközi nyilvántartó és elemző 
rendsz erek már nagyon régóta léteznek , a leggyakrab ban hasz
náltak angol nyelven. Az Index Medicus a legátfogóbb nem 
számítógépes tájékoztató rends zer, mely ma is teljes terjedel 
mében , és állandó bővítésse l kerül kiadásra . A világháló forra

dalma azonban itt i átvette a vezető szerepet , és az Index 
Medicus elektronikus vá ltozata a MEDLlNE lett a l egjelentő -

ebb és leggyakrabban használt adattár. Majd gomba módjára 
nőttek , és újabb és újabb rends zerek készültek melyekről 

összefoglalóan Vasas Lívia és Hercsel Imréné „Táj ékozódás a 
nőgyógyászati onkológia elektronikus forrásai között" című 
nagysze1ű ö szefoglalójában olvashatunk . Az áttekintés első 

percben elrettentheti a jámbor olvasót. Kétségt elen, hogy az is
meretanyag rendszerek áttekinthetetlennek tűnnek vagy talán 
azok is. A „nyomtatott világhoz " a nyomtatott orvosi könyvek 
hez, folyóiratokhoz hozzászokott orvostársadalom nagyon jól 
megvolt egy-egy kiemelkedő folyóirat elo lvasásával , össze
foglaló könyvek tanulmányozásával, és csak a kutatók töltöttek 
hosszú időt egy-egy téma irodalmi adatainak átfogóbb össze
gyűjtésével. Szokványos , hogy a 40-60 éves koro sztály ha 
meg i prób ál a világhálón tallózni, előbb-utóbb rácsapja a 
számítógép tetejét „ez engem már nem érdekel" címszóval. 
Emészthetet lennek tt'.ínik az adathalmaz rengeteg átfedéséve l 
és kapcsolódásaival , amelyekben nagyon könnyű elveszni. A 

világhálónak nincs Ariadné fonala , csak rákapcsolások előre, 

vissza és mindenfelé. Ennek ellenére ezek az ismeretek tovább 
már nem nélkülözhetők. Soha ne próbáljunk egyszerre mindent 
megnézn i. Egy-egy szo lgá ltatás ré zletesebb tanulmányozása 
és megértése után kezdjünk bele egy másikba. Így csakhamar 
nyerhetünk egy irányvonalat , és kiválaszthatjuk, hogy mire 
van szükségünk. A szolgáltatások a felgyorsult világ képződ-
ményei , melyek a hónapos könyvtári búvárkodásokat órákra 

TÁJÉKOZTATÁS ÉS A TÁJÉKOZTATÁSI RENDSZEREK Az emberi tu- zsugorítják , és sokkal részletesebbek. Hihetet len előnyöket rej-
dás, ismeretanyag nyilvántartása , osztályozása régóta foglal- tenek magukban , csak tudni kell használui azokat. Senki ne 
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csüggedjell, a befektete tt energia és i dő megtérül, és a vi lág
háló rendszereinek használata a nem-kuta tó orvos zámára is 

nélkülözhe tetlenné vál ik Ha be lego ndo lunk, hogy-egy kereső 

zóra tízezres nagyságren dben kapunk hivatkozásoka t az 
anyag feldolgozhatat lanná vá lik. Ilyen mennyiségű adatra a 
gyakor ló orvosnak ni11cs zük ége, és nem is ez a cél. Finomí
tá okkal fokozato an szűkíthetjük a számunkra szük ége hi
vatkozások számát, míg el nem érjük azt, am it már fel tudunk 
dolgozn i. Természetesen ez veszteségge l is jár már csak azért 
i , mert a kere ők (ku lc szavak) nem mindig megfe l előek, é 

ezért nagyon fontos közlemények is kimaradhatnak. Az egyen-
úly a gyakorló orvos és a világháló között még nem alaku lt ki, 

hazánkban az első lépé eknél tmtunk. Bizto vagyok azonban 
hogy a fiatal orvostársada lom ezt a kérdést is megoldja. 

A nemzetközi folyóiratok és a tájékoztatási rendsze rek kap
e olata nagyon szorossá vá lt. Ez kü lönösen a MEDLTNE rend-
zen-e vonatkozik, me lyet a legtö bben hasz nálnak é , ame ly az 

iroda lomkutatás a lapvető forrása. Az irodalmi adatokat össze
gyűjtök, elemzők figyelmét elkeri ilik azok a folyó iratok, ame
lyeket a MEDLINE nem elemez, nem tart nyilván. Ez nem 
c ak azza l a hátránnyal jár , hogy a folyó irat kevé bé ismert ma

rad, é az előfizetők száma is keve bb, hanem az idézettsége 
is lényegese n alacsonyabb. Az idézettség pedig az impakt fak
tor meghatáro zója , ame ly viszont a folyóirat mérőj e . Rango 
sabb szerzők kevésbé írnak kis impakt faktorú újságokban , és 
fajsú lyo köz leményeke t is ritká bban vagy egyá ltalán nem kö
zölnek ilyen lapok ban. Ez rögtön fel eti azt a kérdést hogy a 
MEDLJNE miért nem idéz bizonyos fo lyói ratokat. Azé1t, mert 

azok színvonala alacsony vagy, mert a bíráló bizottság nem ta
lálja alkalmasnak, mondván , hogy nem teljesen felel meg a be
vála ztá feltéte leinek. Ilyen formán olyan folyóiratok i kies
hetnek a ro tán ame lyek meglehetősen magas zínvonalúak. 

A MEDLINE az Amer ikai emzeti Orvosi Könyvtár (Nationa l 
Library of Medicine, ML) tu lajdona , és része a Könyvtár 

mindent átfogó „MEDLARS " rendszerének. A emzet i 
Könyvtár a feldolgozott fo lyóiratok adatait mindenki számára 
térítésmen tesen rende lkezésre boc átja. z azonban c ak egy 
nyers adattár, ebből rendszereket , mint amilyen pé ldáu l a 
MEDL E számítógépes programok egítségével szo lgáltató 

cégekké zítenek. A folyóiratok bevá lasztását a MEDLI!'J E-ba 
az Amerika i emzet i Egészségügyi Intézet ationa l lnstitute 
of Health, N lH) által felá llított bizottság (Literature Selectio n 
Technical Rev iew omm ittee , L TRC) javaslata alapján a 
Könyvt ár igazgatója dön ti el. Az elbírá lást tehát egy amerikai
akbó l álló bizottság végzi. A kérdés önkénte lenül felmerül 
hogy nem jelent-e ez hátrányt, pl. az európa i lapok számára. A 
bíráló bizottság (LSTRC) évente 3 a lkalomma l ülésezik és al

kalmanként 120-150 fo lyóiratot bírál el. Ezek többsége nem új 
folyóirat, hanem olyan amelyet az lndex Medicus /MEDLIN 
már ismertet. A folyóiratok tehát újra és újra elbírálás alá ke
rülnek. Az új folyóiratoknak hozzávető legesen 15%-a kerü l el
fogadásra, e lsősorban azok me lyek eredeti közleményeket, az 
adott szakma zempontjából fontos új adatokat tarta lmaznak. 
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Egy el nem fogadott folyóirat 3 év mú lva ajánlható ismét a bi
zottság figye lmébe . A MEDLJNE hozzávető legesen 4300-
4500 folyóirat könyvészeti adatait - több , mint 10 millió adat 
- és összefoglalóit tartalmazza és rendezi az igényeknek meg
felelően. Ezek messze nagy többsége angol nyelvű . A nem an
go l nyelvíí orvosi folyó iratok közül csak azok kerülhetnek be, 
melyek megfelelő ango lul í11 ö zefog lalókat i tartalmaznak. 
Számítá ok sze rint 14000 egész égügyi folyóira t létezik. 

Mint , Vasas és Hercse/ jelen kötetben Ílt közleményéből egy
értelműen kiderii l, vannak má fo l yóirat- i smertető rendszerek 
is, me lyek jelentős része európai. Legtöbbjük „önálló" kezde
ményezé , pl. kiadók zolgá ltatása (EMBA E, Blackwell 
Science) annak minden m gkötöttségével. Ezek i mertetése 
megha ladja összefog lalónk kereteit, egy-egy kiemelkedőt egy 

későbbi számban azonban bem utatunk. A tájékoztató é szol
gá ltató rendsze rek száma hatványozottan nő , é kezd teljesen 
áttekinthetet lenné válni. A helyzet megoldására a rendszerek 
ö szekapc olásáva l próbálkoztak. Van olya n rendszer pl. mely 
több mint 250 adattárat kapc ol ö ze hihetetlenül korszerú 
kapcsolá i rendszen-e l. Sok millió közleményt, adatot stb. fog 
össze, elemez, és kínál a kutatóknak és minden érdek lődőnek. 

Szolgálta tá on, tájékozta táson kívü l kereskedelemmel é még 

sok más al is foglalkozik. Ez a rend z r uralja a világot. Azok 
a folyóiratok melyek nem kerü lnek be le gyako rlatilag nem 
kerü lnek a vi lág figyelmébe . Jelentőségét tovább növeli, hogy 
nem csak könyvtárak, kórházak részére elérhető hanem bárki 
saját hazai számítógépével kapc olódhat hozzá. A rend zer te
hát egy tény leges vi lágháló . Mindenfajta zámítógépe mód
szerrel összekapcsolható és a szolgáltatások tára szinte végte
len. Elérhető a világhá lóhoz kapcso lódva (on- line zolgálta
tás), de megrendelhető lemezen i . Állandóan és folyamatosan 
felújítják , naprakésszé teszik. 

Kü lön kell még említeni az „TSI Database ' -t, az Jn titute of 
Sc ientific Information (ISI) rendkívül nagy adattárát. Ez a 
rendszer elemz i és é11ékeli a folyóiratoka t, évente 8 ezret. A fo
lyóiratok mellett könyveket , sőt ango l nyelvű ö szefoglalókat 
és szerzőket is viz gál. Az értékelés a tudománymérés módsze
reive l történik. Ez a rendszer határo zza meg a fo lyóiratok, köz
lemények idézettségét és impakt faktorát i ok má mutató 
mellett. A zerzőkre vonatkozó idéze ttség is ebből a rendszer

bő l nyerhető, de itt talá lható többek között a kiadók címjegy
zéke i . Az elemzé re kerülő folyóiratokat a Phi ladelphiában 
l évő intézet kije lölt bírá ló bizot tsága válogatja. Itt is szigoni 
feltételekl1ek kell megfele lni. A bíráló bizottság működé e 
egyé bként teljes n olyan, mint a MEDLJNE esetébe n, és az el
fogadott folyóiratok aránya sem haladja meg a 15%-ot. A zi
gorú válogatás gondo lata még az 1950-e évekből ered amikor 

S. C. Bradford felfigyelt aJTa hogy minden szakmára vonatko
zóan az iroda lom érdemi része néhány folyóiratra korlátozódik 
(Bradfo rd zabály) . Egy felmérés azt mutatta , hogy az idézett 
köz lemények fele nem több , mint 150 folyó iratból származik, 
é hivatkozások 95%-a 2000 újság közleményeiből adódik és 

csak 5% esik a másik 6000 folyó iratra. A folyóiratok elbírálá-
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ának legfontosabb szempontjai : a megjelenési idő betartása , 
a szerkesztőség mennyire alka lmazza a nemzetközileg elfo
gadott megállapodásokat pl. hasznalják-e az lntemat ional 

ommittee ofMedica l Joumal Editors (ICMJE) a.Ital összeál
lított szerke ztés szabályt az ún. ,,Uniform Requirements for 
Manuscr ipts (URM) Submitted to Biomedical Joumals '-t, és 

ezt feltüntetik -e a szerkeszté i utasítá ban, az angol nyelvií 
ö szefog lalók és címek elengedhetetlenek földrajzi elhelyez
kedés é a köz lemények két független bíráló által történő atné
zése. Az lnstitute of Scientific lnforma tion adattára a Crn1·ent 
Contents , melynek nyomtatott változatai hazankban is régóta 

ha ználato ak. 

Hazánk kullog a nemzetközi tájékoztatási rendszerek utan. En
nek szamos oka van, a legelső a nyelv. A tájékozott társadalom 
azonban a hazai orvo i-egészségügyi iroda lomban is elenged 
hetetlenül fontos. Ebben a vonatkozasban nagyon tai1ul ágo 
és elgondolko ztató Szekeres Zsuzsanna Magyar Orvosi Bib
liográfiáról í11 közleménye. Az olvasó talán első percben zá
raznak és egy kicsit részletekbe menőnek tarthatja , mondván 

hogy mi közöm nekem ehhez. Nagyon is sok, mert sok a te
endő, és ebben mindenkinek részt kell venni. Dicséretes a küz
delem, melyet az Országa Egészségügyi Jnformációs lntézet 
és Könyvtár folytat , a feladatokat egymagában azonban nem 
tudja mego ldani . A magyar orvos- és egészségtudományról tá
jékoztató egyet! n könyvészeti lap, a Magyar Orvosi Bibliog 
ráfia enyhén zó lva is hézagos , é csak részleteiben tájékoztat 
a hazai orvosi irodalomról. Áldatlan he lyzet, hogy az intézet 
dolgozói maguk szaladgá lnak és vá áro lgatják az orvosi , 
egészségügyi kiadványokat házilagos módszerekkel próbál
nak egy országos, sőt országhatái1 túllépő tevékenységet fel
mérni. Itt is a számítógépes feldo lgozás és szolgá ltatás jelenti 
az előrelépést, de sok más is zükséges, pl. minden könyvki

adónak, föszerke ztőnek, zerkesztőségnek elemi köteles ége 
lenne, hogy minden kiadvány egy példányát azonna l és térítés
mentesen elküldje az Országos Egészségügyi [nformációs In
tézet és Könyvtárba feldolgozás cé ljából. Ez mindnyájunk, be

leértve a főszerkesztőket, szerkesztőségeket és kiadókat is, és 
az egész magyar közö · ég érdeke határoktól függet lenül. Kell, 

hogy legyen annyi önbecsülésünk , hogy számba vesszük, és ér
tékeljük amit csinálunk , és enől másokat i tájékoztatunk. Ezt 
helyettünk úgy sem csinálja meg más , már csak a nyelvi sorom
pók miatt sem. A teendő sokrétű egyetlen meghatározott célla l: 
meg kell teremteni az egészségügyi -orvo tudományi szakterü 
let rendezett, egységesített , számítógépes fogalomtarát , és azt 

mindenki számára hozzáférhetővé kell tenni. Ezze l kapcsolat 

ban utalok Szekeres Zsuzsanna az Országos Egé zségügyi In
formációs Intézet é Könyvtár igazgatójának levelére: 

Tisztelt Professzor úr! Szemé lyes beszélgetésünkre való hivat 
kozással tájékoztatom , hogy az Országos Egészségügyi Infor 
mációs Intézet és Könyvtár (MEDINFO) elnyerte a Min isz
terelnöki Hivatal [nfonnatikai Kormánybizto sága álta l 200 l. 
őszén kiírt „A magyar nyelvi informatikai technológiák fej-
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leszté ének és alkalmazá ·ának támogatása ' címü pályázat meg
valósítását, ame lyet az egészségügyi-orvostudományi szakte 
rület szak iroda lmának feltarását szolgá ló - széleskörű szakmai 
megegyezésen alapuló - rendszerezett egy égesített fogalom
tár megalkotása érdekében pályázott meg. A pályázati kürá el

sőd leges követelménye , hogy a szakmai vita az intézet honlap
ján folyamatosan bemutatá ra ke1iiljön. A pályázatban válla l
tak elkészítése 2001 őszétől 2002 decemberéig négy ütemből. 
összesen nyolc szakaszból áll, amelyek a következők: 

1. Az első szakaszban elkészült a nyolc résztanulmánybó l álló 
tanu lmánykötet, amely a hazai szakirndalom feltárásának je

lenle~i he lyzetéről a haza i és külföldi tapasztalatokról a ta
pasztalatok elemzéséről, a tenn ivalókat i l lető következtetések
ről zól, 2002. február 21-tő l (www.medinfo.hu / forum/fonnn. 
html címen) a honlapunkon megtekinthető . 

2. 2002 márciusától az e célrn tervezett levelező szoftver alkal
mazásáva l vitafórumot hozunk létre az intézet honlapján elkü
lönítve a medi.nfo.my.bu címen az elemző tanulmányban felve

tett kérdések széles szakmai vitára bocsátása érdekében. 

3-4. Az elkülönített honlapot 2002. december végéig müköd
tetjük, a szakmai véleményeket folyamatosan gyűjtjük, ele
mezzük, majd újabb , e ldöntendő kérdé eket foga lmazunk meg. 

5. A beérkezett javaslatok alapján egy orvostudományi és egy 
egészségügyi témakör teljes fogalomrendszerét dolgozzuk ki. 

6. A kiválasztott két témakör Magyar Orvosi Bib liográfiában 
fellelhető 1998-2001. közötti időszaki gyarapodását tárgy za
vazzuk a javaso lt tarta lmi feltárási foga lmakkal. 

7. A kivála ztott témakörök tárgyszavakka l ellátott anyagát és 
a tarta lmi feltáráshoz haszná lt info1111ációkeresö nyelvet ismét 
bemutatjuk a honlapon . 

8. A szakmai és a felhasználói vélemények ismételt ütköztetése 
és elemzése után a modell kísérlet tapas ztalatait feldo lgozzuk , 
a jövőre vonatkozó temiivalókat megfoga lmazzuk. 

A teendőkkel kapcso latban kérdések merü ltek fel, ame lyeket 
az alábbiakban felsoro lunk: 

l . Szükség van-e egy egységes szerkezetű magyar orvosi kere

sőnyelvre? 

2. Hogyan lehetne az újo1man kia lakult szakterületek ( minő

ségbiztosítás, nővérképzés, labordiagnos ztika stb.) szakkifeje
zéseit kidolgozni és beépíteni a rendszerbe? 

3. Milyen mé11ékben segítheti a keresés hatékonyságát a ma
gyar nyelvű fogalomtárban i alkalmazásra java olt rangsor 
szerinti szerkezet (főtárgyszó, altáJ·gyszó, jelenté smódosítók) ? 
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4. Indokolt-e egy olyan keresőprogram kifejlesztése és alkal
mazása, amely a természetes nyelven beírt kereső-kifejezése

ket ö szekapcsolja, a kereséshez ha zná!t szabványos kifejezé
sekkel? 

S. Fontosnak tartaná-e, hogy a magyar orvosi fogalomtár is ré
sze legyen a „MEDLINE" keresőnyelvének? 

6. Van-e igény egy olyan magyar nyelvű ö szetett orvosi kere
sőszolgáltatásra, amely egyetlen keresőkérdésre többféle tájé
koztatási formát (bibliográfiai adattár világháló címek, kép 

1/4 

megjelenJtések, hirjeUegű adatok, tudományos rendezvények 
stb.) foglal magában? 

Kérjük olvasóinkat , hogy válaszoljanak a kérdésekre, tegyenek 
j avaslatokat, és azokat szerkesztőségünknek küldjék el. Csak 
ös zefogva valósíthatjuk meg terveinket. 

IRODALOM 

1. Pitkin RM. The peer-rev iew system. Obstet Gynecol 1993 ; 82:304-305. 

Nögyógyászati Onkológia 2001, 6. /0 9- 114 


