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ÖSSZEFOGLALÁS A világháló elterjedése , széleskörű használata 
megváltoztatta a tájékozódási gyakorlatot és egyben a könyv

tárhasználatot is. Elképzellletetlenül nagy mennyiségű, komoly 
értéket képviselő h1dományo adat és sajnos nagyon sok tudo
mánytalan pontat lan, feltevéseken alapuló, nem kristályosodott 
ismeretanyag kerül a világhálóra. Ezek az adattárak drámaian 
megváltoztatták az irodalmi adatok keresését és feUelését, és az 
emészthetetlenül nagy mennyi égü adat között az érdeklődőt 

megpróbálják eligazítani. Ma már egyetlen orvos , érdeklődő 
egészségügyi dolgo zó sem nélkülözheti a világháló adta hihe
tetlen lehetőségeket A tájékozódás azonban nem kön11yű 

összefoglaló munkánkban ebben akarunk irányvonalat mutatni. 

Kulcsszav ak orvosi irodalom , elektronikus források , nőgyó

gyászati onkológia 

BEVEZETÉS A világháló (internet) elterjedése, széleskörű hasz
nálata megváltoztatta a tájékozódási gyakor latot és egyben a 
könyvtárba ználatot is ( 1 ). Elképzelhetetlenül nagy mennyisé
gü komoly értéket képvi elő tudományos adat és sajnos na
gyon sok tudománytalan , pontatlan feltevéseken alapuló , nem 

kristályosodott ismeretanyag kerül a világhálóra nap mint nap 
(2). Az orvostudomány számos szakterületének világhálón köz
zétett adatait főleg orvosok, egészségügyi szakemberek vala
mint egyetemi hallgatók keresik és hasznosítják , de nem hagy 
hatók figyelmen kívül azok sem, akik csak „szörfözgetnek" a 
számukra érdekesnek tíinő orvosi felvilágosítá okért . Az orvo

sok szakmai tájékozódásának legfontosabb alapfeltétele a tu
dományterűletbez tartozó valamennyi tájékoztará i forrás szé
leskörű ismerete , valamint a zorosan vett szakmai tájékozódás 
szempontjábó l fontos fon-á anyagok lelőhelyeinek feltárása. 

A h1dományos kutatói igérmyel végzett forrásfeltárás annyiban 

egyértelmü, amennyiben a kutató maga képes meghatározni 
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legpontosabban érdeklődését (3). Mivel a könyvtáros dolga a 
szakma sokrétűségének és fejlődésének forrásanyag szintű is
merete , Cikkünkben kísérletet teszünk arra , hogy bemutassuk a 
világhálón fellelhető felvilágosítások sokszínüségét , elérhető
ségét , valamint ízelítőt nyújtsunk azokból , amelyek a szakem
berek számára fontosak lehetnek, és segítik a cé lzott fotTás
feltárást (4) . Ajelen közleményben közölt forrásanyagok jegy
zéke azonban korántsem teljes , ezért minden bírálatot és kiegé

szíté t köszönettel fogadunk . 

Bár az elektronikus források a vi lághálón tartalmuk , szolgál
tatásaik é a tájékoztatni kívánt olva ók szakképzettségét te
kintve igen szerteágazóak, megkíséreltük rendszerbe szedni a 
vonatkozó foJTásokat szolgáltatásaik szerint. 

A SZAKMAI TÁJÉKOZÓDÁS ELEKTRONIKUS FORRÁSAI 1. Egészség
ügyi é n1dományos keresők, 2. orvosi irodalmi adatok és tel
jes szövegű adattárak 3. egészségügyi jegyzék oldalak és kap
csolódások (linkek), 4. elektTonikus folyóiratok könyvek 5. 
vita anyagok és/vagy levelezési jegyzékek. 

A nőgyógyászati onkológia előfordulási gyakoriságát néhány 
elektronikus forrás esetében minta keresé ekkel vizsgá ltuk. 
Keresőszó gyanánt a „gynecologic oncology "- t alkalmaztuk -
aho l lehetett, tárgyszó gyanánt is. 

A kere é ek a 2001 . január l -jétől november 15-ig terjedő idő
szakot ölelték fel. A folyamatosan felfri sített adattárak anya

gait elemeztük. 

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS TUDOMÁNYOS KERESŐK Ezek a keresők - vagy 
keresőgépek - kiindulási pontként szolgálnak a világhálón tör
ténő szakmai, cé lzott tájékozódáshoz . 

SUPERSEARCHERS ON HEAlTH AND MEDICINE (http:/ /www.infotoday.com/ 
supersearchers /ssmed.btm) Ez egy összekapc olt adatgyűjte
mény , olyan iroda lmi hivatkozások gyűjteménye, amely 187 
világhálós címet tartalma z, 14 csoportba osztva . Ezek között 
van 16 orvostudományi honlap vagy „keresőmotor", 16 zöm
mel betegközpontú honlap , a 4 legkeresettebb orvostudom á
nyi újdonság, 28 orvostudományi lap és hírlevél (newsletter) 

10 orvosi vagy egészségtudományi társaság, 35 egyesült álla
mokbeli szövetségi és állami egész égügyi -orvosi adattár, 26 
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egyéb adattár, adattár kiboc átók , illetve forgalmazók Jegyzé
k é az lektronikus vitalehető égek jegyzéke. Közülük né
hány bejelentkezéskötele honlap. A 16 OJvostudományi hon
lap és kereső közül próbakeresésre a ,WebMedLit"-et válasz
tottuk ki (6) ahol a „gynecologic oncology " keresőszóra 92 
találatot kaptunk (honlapokat , címeket és írá os anyagokat) , a 
keresőszóhoz v iszonyított előfordulás gyakorisága szer inti 
sorrendben. 

sc1Rus http ://www.sci.ru .com/ egye temes, tudományos kereső

eszköz az Elsev ier Science kiadásában. Előnye, hogy csak a tu
dományos tartalmú (egye temi vagy szerzői) világhálós helye
ket vizsgá lja. Bár nem korlátozódik az orvostudományra és 
határterLiletei re, de kiemelten kezeli azokat , és keresőszavak 

segítségéve l szakterü letek kutatására i kiválóan alka lmas . 
„Gy11ecologic oncology" keresőszó bevitelére .10851 találatot 
adott. Leszűkítve a keresést bon lapokra , 713 7 találatot kap
tunk. Ha tovább finomítlmk a „gynecologic oncology"-ra mint 
tárgyszóra , a talá latok száma ,,mindössze" 4458. Ezek vona t
kozó hivatkozások intézmények honlapjai , különböző frissí

té i időpontokkal. 

IRODALOMJEGYZÉK! ÉS TEUES SZÖVEGŰ ORVOS- ÉS ÉLITTUDOMÁNYI 

ADATTÁRAK 

EMBASE A MEDLINE mellett a legfontosabb orvostudományi 
irodalomjegyzéki adatbáz is. Több, miut 1000, a MEDLI E
ban nem feltá11 európai tudom ányos folyóiratot tart nyilván, 
ez k közül 3 magyar nőgyógyászattal és/vagy onko lógiával 

foglalko zó időszaki kiadványt: Magyar Nőorvosok Lapja , 
ME Joumal of Gynecologic Oncology , Pathology Oncology 

Re earch. Az OTKA könyvtártámogatási te1vfela dat támoga
tott pályázata révén az összes magyarors zág i érdekelt fel őok
tatási intézm ényben és orvostudományi kutatóintézetben ren
delkezésre áll, s a Semmelweis Egyetem Központi Könyvtárá
nak honlapjáról (http: //www.Liv.sote.hu) el érhető. A viz gá lt 
időszakban „gynecolog ic oncology" keresőszóra 473 találatot 

adott, ugyanez a keresőszó közlemény címben 37 esetben for
dult elő. 

WEB OF SCIENCE IWOS) Az lnstitute for Scientific lnformation ter
méke . A három fő tudományterületből (bö lcsészettudomány, 

természet- és műszaki tudom ány, illetve társudalomtudomány) 
a termés zettudományi rész köze l 6000 lapot elemez, és az iro
dalomjegyzéki adatokon túl az egyes közlem ényekre vonat 
kozó hivatkozásokat is tartalmazza. Értéké t növeli, hogy he
tente frissítik és így tartalma zza a legutóbbi adatokat is. Az 
El Z-rendszer keretében az utolsó öt évfo lyam az ország vala 
mennyi fe l sőoktatási intézményében és az akadémiai intéze

tekben hozzáférhető a világhálón keresztül. Itt is megviz gál
tuk a „gynecologic oncology" előfordulá át: szűrés nélkül l 52 
hivatkozás, közlemény címben 35 volt el érhető a vizsgált idő

szakban . 

PUBMED (7) A MEDLINE világhálór ól térítésmentesen hozzáfér
hető változata a National Library of Medicine (NLM) gondo-
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zásában készül. MeSH böngészője megkönnyíti a szakok sze
rinti témakörökbe tartozó találatok kiválas ztásál. 

CANCERUT ® (8) Irodalomjegyzéki adattár, ame ly a rákkal kap
csolatos irodalomból több, mint 1,5 millió idézetet é közle
mény kivonatot tartalma z. Az Amerikai Nem zeti Rák Intézet 
(NCl) Nemzetköz i Rák .Információ Központja (Lnternational 
Cancer lnforma tion Center) gondozza havonta mintegy 8000 
adattal bővül. A „gynec ologic oncology" kere őszóra 207 hi

vatkozás t adott . 

SPRINGER FOLYÓ IRATOK A Spr inger fo lyóiratok világháló kereső 

szolgáltatása http ://liuk. priuger.de /sear ch.htm. A „gynecology 
and oncology " keresőkérdésre (egyszerü keresés i módban) 114 
talála tot adot t. 

SCIENCE DIRECT Az El SZ rendszer keretében érhető el a Wo -hoz 
ha onló módon ugyanazon felhasználói kör számára. Az össze 
Elsevier kiadású folyóira t a Pergamon és Academic Press ki
adók válogatott folyóiratainak teljes szövegű, hálózaton ke
re ztül való hozzáfé rését biztosítja. Lehet böngés zni a fo lyó
irat-füzetek tartalomjegyzékében, vagy szabad szavas keresé -

se! lehet a vonatkozó hivatko záso khoz jutni. A „gynecologic 
oncology " tárgyszóra való keresésnél 49 adatot kaptunk. 

EGÉSZSÉGÜGYI NÉVJEGYZÉK-OLDALAK ÉS HIVATKOZÁSOK Az egész
ségügy i névjegyzék oldalak és hivatkozások tárháza színesebb, 
mint az előzőkben jell.emzett, főleg tudományos igényü forrá

soké . 

GU IDE rn INTERNET RESOURCES FOR CANCER Több mint 100 világhálós 
oldalon és 4259 hivatko záso n keres ztül ad rákkal kapc olatos 
felvilágosítá t, külön csatlakozá i po ntokkal a nem szakembe 
rek, az egészségügy i dolgozók és a kutatók számára. Rendsze
resen fri sít:ik (utolsó fri ·síté : 2001 november). Ta1talmazza a 

legfontosabb daganatgyógyás zati tárgyú szakfo lyóira tok jegy
zékét (181 tétel) , továbbá a villany posta és a vitalehetőségek 
jegy zéké t (132 hivatkozás) . Más hasznos , erre vonatkozó tájé
kozódá i l ehetőségeket i kínál , többek között hivatkozásokat 
9 nőgyógyászati ráktípusra. Egyé b felv ilágosítás a honlapról 
kiindulva nyerhető (9). 

HEALTHWEB A HealthWeb (10) több mint 20 nyugati orvostudo 

mányi könyvtár együttműködési vállalkozása szakma ilag el
lenőrzött orvos-egész égi.igyi ada tok nyerésére és zolgáltatá
sára. A honlapon feltü ntetett címen megje lenő témakörökben 
lehet böngészni. Az „onco logy' témakörben a http://healt h
web.org/search .cfm világhálós helyen feltett „gynecologic 011-

cology " kere őkérdé re 9 hivatkozást adott . 

OMNI - YOUR GUIDE TO QUAUTY INT ERNET RESOURCES IN HEALTH AND MEDICINE 

( 11) Angol világháló források gyűjteménye az egészségügyi 
dolgozók és betegek számára is hasznos felvi lágosításo kkal 
és l evelező jegy zékkel. A szakemberek a Biores (http ://bio
res earch.ac .uk) kapun keresztül találhatnak kere őkérdésükre 
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hivatkozásokat. Ez a cím 6 találatot adott a nőgyógyászati on
kológia keresőszóra. 

LINKS OF INTEREST IN GYNECOLOGIC ONCOLOGY (12) Az lnternational 
Gynecologic Cancer Society és az American Cancer Society ál
tal közreadott hivatkozások gyűjteménye. Közöttük az Onco
links Gyneco logical Database (http://www.Oncolink.com/) 

adattárban 7 nőgyógyászati dagana tfajt ára lehet adatokat ke
resni. 

ELEKTRONIKUS FOLYÓIRATOK ÉS KÖNYVEK 

ELEKTRONIKUS lAPOK GYŰJTEMÉNYEI ÉS SZOLGÁLTATÓI Ezek megkönnyítik 
az elektrnni.kus forrásokra való keresést és sokszor a hozzáfé
rést is. Tartalmukban és szolgá ltatásaikban is mutatnak átfedé

seket. A Pittsburghi Egyetem által közzétett http:/ /w~. 
library.pitt.edu/resources/journals.html világhálócímen , az 

Electronic Journal Aggregators and Services cím zó alatt 26 
elektronikus újsággyűjtemény é szolgá ltató legfontosabb ada
tai érhetők el. Ugyanitt egyéb adatok mellett 4500 elektroniku 

új ág cím szerinti jegyzéke is megtalálható. A http ://www. lib
rary.pitt.edu/research/tutorials / világhálós olda lon pedig útmu
tató található a kereséshez . A PITTCAT ( 13) a Pittsburghi Egye
tem könyvtárainak hálózati nyilvántartási rendszere. 

Kizárólag elektron ikus úton (nyomtatás nélkül) megjelenő on
kológiai folyóiratok 

/ . Electronic Joumal ofOnco logy (http:/ /www.elecjoncol.org/) 

egy bírált és ellenőrzött (lektorált) világhálós folyóirat. 

Tájékozódás a nőgyógyászati onkoló g ia elektronikus forrásai közöl/ 

2. The Internet Journal of Oncology (http ://www.ispub .com/ 
jouma ls/ijo.htm). 

3. Brea t Cancer Researcb (http ://brea t-cancer-re earch .com 
/defau lt/defau lt.asp ). 

Elektronikus folyóiratok nyomtatott változattal: az/. táblázat
ban megadjuk néhány nőgyógyászati, illetve daganatgyógyá
szati folyóirat világháló címét. A megadott címeken a szüksé
ges felvilágosítások megtalálhatók. 

ELEKTRONIKUS KIADÁSÚ SZAKKÖNYVEK 

1. REPRORISK A Micromedex Healthcare Series „szakkönyve". 

Az adaqár a Semmelweis Egyetem Központi Könyvtárának 
honlapjáról használható . A szülészeti és nőgyógyászati szakte
rület egyik legfontosabb , de talán kevésbé ismert teljes szö
vegií adattára. Gyógyszerek vegyszerek fizikai behatások és 
környezeti tényezők termékenységre gyakorolt hatásáról nyújt 
széles körű, naprakész felvi lágosítást. Négy alegységből áll: a) 
Reprotext adattár , b) Reprotox Reproductive Hazard lnforma
tion, e) Shepard's Catalogue of Teratogenic Agents és d) TE
RlS (Teratogen [nformation System). Mindegyik alegységhez 
kitűnő irodalomjegyzék csatlakozik, amelyek a „szakkönyv
ben" található adatok eredeti forrásmunkái. Az adatokat közlő 
nevét és villanyposta címét feltüntetik , s szükség esetén kérde
zési lehetőséget ajánJanak fel. 

A nyitólapon olvashatjuk az adattárakra és a célszerű keresési 

módokra vonatkozó tájékoztatásokat. A keresőkérdés általában 

/. Táblázat. Válogatott, nyomtatott és elektronikus változatban is megjelenő daganatgyógyászati és nőgyógyászati folyóiratok világháló címe és 2000-e impakt 

faktorának énéke 

Folyóirat címe 

Anti Cancer Drugs 
The Breast 

Breast Cancer Research and Trealment 

Cancer Biotherapy and Radiopharrnaceuticals 
Cancer Chemotherapy and Phannacology 

Clinical Oncology 

Gynecologic Oncology 

Evidcnce-Based Obstetrics and Gynaecology 
lntegrative Cancer Therapies 

ln1ema1ional Joumal of Radiation Oncology 
Biology Physics 

lnvestigational ew Drugs The Joumal ofNew 
An1icancer Agents 

Joumal of Mammary Gland Biology and Neoplasia 

Joumal of1he National Cancer lnstitutc Online 
Lancet Oncology 

Pathology Oncology Re earch 
Psycho-Oncology 

Seminars ín Breast Disease: Diagnostic lmaging, 
Medical Oncology, Pathology, Radiation 
Oncology, Surgery 

Teratogenesis, Carcinogenesis and Mutagenesis 
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Világháló cím Impact faktor 

http://www.anti-cancerdrugs.com/ 

http://www.harcourt-intemational.com/joumals/brst/default.cfm?jhome.html 
http:/fwww.wkap.nl/joumalhome.htm/0167-6806 

http://www.liebe11pub.com/cbr/defaultl .asp 

http://link.springer.de/línkfservice/journals/00280/index.htm 

hnp://link.springer.de/1 ink/ ervice/joumals/00 l 741index .htm 

h11p://www.apnet.com/www/joumal/go.h1m 

http://www.harcourt-intemational.com/joumal ebog/ 

http:/lwww.sagepub.co.uk/frame.html?http://www.sagepub.eo.uk/joumals/details/j0391.html 

1,57 

0,588 

2,72 

0,989 
2,081 

1,972 

http:/lwww.elsevier.cmn/locate/ijrobp 3.058 

http://www.wkap.nl/joumalhome.htm/Ol 67-6997 1,322 

http://kapis.www.wkap.nl/joumalhome.htrn/l 083-3021 2,493 
http://jnci .oupjoumals.orgt· 14.459 

http://www.thclancet.com/ 

htrpJ/www.harcourt-intemational.com/joumals/paor/ 
http://www. interscience. wiley.com/jpages/ 1057-9249/ 

htrp://www.harcourthcalth.com/fcgi-bin/displaypage.pl?isbn= 10924450 

http:/fwww.interscicncc.wiley.com/jpages/0270-3211 / 1.106 
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anyagnév, növénynév vagy valamely fizikai behatás neve. A 
leggyorsabban akkor kapunk választ kere őkérdésünkre, ha az 
Jntegrated Index System-ben dolgo21mk, és a keresőszó bevi
tele után a Reproductive risk alcím alatt található REPRORISK 
alegységekbe lépünk. Csak azok az alegységek jelennek meg, 
amelyekben a keresőkérdésre vonatkozóan adatok vamrnk. 
Mindegyik alegységet célszerű végignézni , mert más-má 
szempontok jutnak bennük előtérbe és mások a csatolt irodalmi 
hivatkozá ok. Ha nem ad mind a 4 alegység felvilágosítást , ak

kor több rokon értelmű (szinonim) néven is kell keresni, és an
nál a névnél folytatni a keresést , ahol a legtöbb alegység jelenik 
meg és kereshető. Ezt még akkor is ajánlatos megtemli, ha az 
adatok egy része fedi egymást. 

A következőkben bemuta tunk egy példát a Contergan néven i 
ismert erős magzati károsodást okozó Thalidomide-re való ke
resésre. Ha a Contergan-ra keresünk , a Reproductive risk alatt 
csak 3 alegység ad tájékoztatá t, a REPROTOX, a REPRO
TEXT é a SHEPARD 's. Ha módosítjuk a kereső zót Tha lido
mide-ra, mind a 4 alegy ég szolgáltat adatokat. Azok az alegy -
égek, amelyek mindkét keresőszóra válaszoltak , azonos vá

laszt/tájékoztatást adtak mindkét esetben. A kapott tájéko ztatás 
röviden: a REPROTEXT közli a hatóanyag rokon értelmű ne
veit, azonosítóit kép letét, károsító hatását és a fogamzás /ter
mékenységre vonatkozó kockázat besorolását , amely (A+). 
Nyo lcvankilenc irodalmi hivatko zást ad meg és ugrópontot ke
reszthivatkozásokra. A REPROTOX leírást ad a hatóanyag tör
ténetéről és alka lmazásáró l, továbbá utal az anyagcsere termé
kek esetleges szerepére a magzatkárosító hatás vonatkozásá
ban 5 irodalmi hivatkozá sal. A SHEPARD 'S ugyancsak közöl 
rokon é1telmű neveket é azonosítókat (kevesebbet, mint a 
REPROTEXT) , é 45 irodalmi hivatkozást ad meg. A TERlS 
az azonosító adatok után tömör összefoglalást ad az anyag 
gyógykeze lési alkalmazásáról , majd meghatározza a magzat
káro odás kockázatának mé1iékét, é végül 29 irodalmi hivat
kozá alapján a károsodásokat taglalja. 

2. YEAR eooK OF ONCOLOGY (http ://www.harcourthealth.com/ 
fcgi-bin/djsplaypage.pl?isbn = 10401741) Az évente megjelenő 
kötet a daganatgyógyászat jelenlegi kérdéseivel foglalkozik , 
beleértve a nőgyógyászat i onkológiát is. 

3. PATHOLOGY MANUAL: GYNECOLOGIC ONCOLOGY GROUP (http://www. 
vh.org/Provider s/Textbooks /OBGYNOnco logy/Patho logyMa
nualHome.html) Egy épület nélküli (virtuális) kórház honlap
ja, mely oktatá i célokat szolgál. 

4. GYNECOLOGIC ONCOLOGY (http ://www.gyn-oncology.org/) A New 
York körzetében dolgozó gyakorló szakorvosok név ora mel
lett kézikönyvként és tankönyvként is használható adatokat 
tartalmaz. Része a kolpo szkópiai at lasz (http:/ /www.gyn 
oncology.org/colpo copy.htm.). 

@VITALEHETŐSÉGI ÉSNAGY LEVELEZÉSI JEGYZÉKEK [magini .com 
BREAST HEALTH NEWSLETTER (http: //www.imaginis.com/pro /guide-
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lines/) A nögyógyá zati onkológia te1i.iletén dolgozó zakor
vo ok számára zolgáló tájékoztatás mellett a mell egészségvé 
delmével kapc olatosan a nem szakmabelieknek is zól. 

BRACHYTHERAPY (http: //www.cetmc.com/) és GYNECOLOGIC HDR 

BRACHYTHERAPY (http://www.cetmc.com/gynecologic .html) Mind
két utóbbi cím a Californía Endocurietherapy Cancer Center 
tájékoztatási kiadványa és levelezési jegy zéke. 

GOG (GYNECOLOGIC ONCOLOGY GROUP) (http://www.gog .org) A nő
gyógyászati onkológiával kapcsolatos kutatásokra és kezelésre 
szakosodott amerikai , több tudományágat magában foglaló 
zervezet. 

FREE MEDICAL JOURNALS Világhálóról i el rhető a Matweb é om1ai.1 
a genfi Matemité nőgyógyászati egészségügyi központ nőgyó
gyászati onkológiai adattára. (http://matweb .hcuge.ch/endo/ 
cours_ 4e _ mreg/Gynecologic _ oncology _guidelines.htm) (http:// 

matweb.hcuge.ch //Medicaljournals/Oncologyjouma ls.htm) 

ÁLTAlÁNOS TÁJÉKOZÓDÓ FORRÁSOK, MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI 

HONLAPOK Medicentrurn (http://www.me dicentrum.h u/ph/) 
Medi link (http://www.medilink.hu/) 

MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI HONLAP (http ://www.medicine.iif.hu/) 
Tartalmazza az egyetemek országos intézetek, kórházak világ
háló címeit, valamint az ol,,1:atás al, szakorvosképzéssel kapcso
lata forrásokat és egítséget ad a magyar és külföldi orvostudo
mányi szolgáltatások ha ználatához is. GYÓGYINFOK tatisz
tikai adatai, betegtájékoztatók, irodalomkutatási keresőrendsze
rek, hivatkozás gyűjtemények. Bemutatja az orvos-szakmai tár
saságok tevékenységét illetve a társa ágok folyóiratait. 

EGÉSZSÉGÜGY + ÜZLET (http://www.euuzlet.hu/) Tartalmazza az 
egészségipar híreit, lapszem léket, cégek adatait é tájékoztatá
sait, rendezvényeket szakemberek számára és általáno állam
polgári tájékozódásra alkalma adatokat. 

HTTP://WWW .PHARMA-LEXICON.COM/ Orvosi és gyógysze részeti 
témában ad eligazítást mintegy 35000 rövidítés felo ldásáról. 
A ,Jhe Scientific World" ponh·a kattintva 40 millió tudomá
nya cikk irodalomjegyzéki adata iról tájékozód hatunk. 

ORVOSI KONGRESS.ZUSOK NAPTÁRAI 

HTTP://WWW.MEDICALIMAGINGMAG.COM/ A „calendar" rovatá
ban a 2001 . év esemé nyeit mutatja be. 

HTTP://WWW.DOCGUIDE.COM/CRC.NSF/WEB-BYSPEC Tárgykörök 
szerint gyűj ti össze a nemzetközi rendezvényeket és a kapcso
lódó utazási felvilágo ításokat. 

INTERNATIONAL MEDICAL NEWSGROUP (http://www.imng.com/) 

ORVOSTUDOMÁNYI FOLYÓIRATOK SZERZŐI UTASÍTÁSAI Ezek az 
utasítások a http://www.mco .edu/líb/instr /libinsta.html címen 
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találhatók ahol részletes , teljes szövegü tájékoztatók vannak a 
közlési módokró l és az egyes témakörök impakt faktorairól. 

ZÁRÓ MEGJEGVZÉS A világhálós tájékozódá , az elektronikus 
forrá ok használata forradalmasította a hagyományo közlési 
fonnákat. Azonban a tudományos munkában továbbra is rend
kívül fontos az adatok hitelessége s azok ellenőrzése (5). A „tu
domány kapuőreinek", a zerkesztőlmek, bírálóknak e ak lát
szólag csökken a szerepük, a megfelelő szakmai színvonal biz
tosítása továbbra is az ő feladatuk. Tevékenységük biztosítja 
egy közlési forrás szakmai hitelességét. 
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