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Konferencja na temat przekładu medycznego 

„TŁUMACZENIA MEDYCZNE – PERSPEKTYWY I WYZWANIA” 

 

CEL PRZEWODNI KONFERENCJI: 

- otworzenie dyskusji na temat potrzeby doskonalenia zawodowego tłumaczy przysięgłych i 

specjalistycznych w zakresie terminologii medycznej przy współpracy z medycznymi ośrodkami 

naukowymi i środowiskiem lekarskim.   

 

ZAŁOŻENIA DŁUGOFALOWE KONFERENCJI: 

- zacieśnienie współpracy pomiędzy tłumaczami przysięgłymi i specjalistycznymi oraz 

przedstawicielami świata medycznego; 

- profesjonalizacja medycznych usług tłumaczeniowych świadczonych dla osób fizycznych, szpitali i 

szkół wyższych oraz przedsiębiorstw medycznych; 

- profesjonalne przygotowanie tłumaczy do transferu wiedzy medycznej poza granice kraju; 

- promocja zdobyczy naukowych i rozwiązań technologicznych powstałych na bazie współpracy nauki 

z biznesem; 

- doskonalenie kadr Lubelszczyzny i ich promocja jako lokalnego kapitału ludzkiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

HONOROWY PATRONAT:

 

 
 

 
 

 
 

 

KONFERENCJA NA TEMAT PRZEKŁADU MEDYCZNEGO 

„TŁUMACZENIA MEDYCZNE – PERSPEKTYWY I WYZWANIA” 

 *** 

6 lutego 2016 r., Aula w Collegium Novum Uniwersytetu Medycznego w 

Lublinie, Al. Racławickie 1 

 

PROGRAM 

 
10:30 – 11:00 Rejestracja uczestników  

11:00 – 11:15 Powitanie gości i otwarcie konferencji przez Irminę Daniłowską, 

Prezesa Lubelskiego Stowarzyszenia Tłumaczy  

11:15 – 11:30  Klaster Lubelska Medycyna. Rola profesjonalnych tłumaczeń w 

rozwoju środowiska Klastra 

Prelegent: Marzena Strok-Sadło, Główny specjalista w Wydziale 

Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin, Członek Zarządu 

Klastra Lubelska Medycyna 

11:30 – 12:00 Kierunki rozwoju współczesnej medycyny – Olga Diacova, lekarz-

stażysta i tłumacz medyczny języka rosyjskiego, angielskiego, 

niemieckiego i rumuńskiego  

12:00 – 13:00  Wprowadzenie do tłumaczenia tekstów medycznych jako 

specjalistycznych 

Prelegent: dr Ewa Kościałkowska-Okońska 

13:00 – 13:15 Przerwa kawowa 

13:15 – 13:45 Kompetencja tłumaczeniowa a kompetencja tłumacza 

Prelegent: dr Konrad Łyjak 

13:45 – 14:15 Jakość przekładu a błędy w tłumaczeniu i ich konsekwencje 

Prelegent: mgr Michał Berski 

14:15 – 15:00 PANEL DYSKUSYJNY z udziałem przedstawicieli świata medycznego 

oraz doświadczonych tłumaczy medycznych. Dyskusja panelowa ma 

udzielić odpowiedzi na pytanie czego obecnie rynek medyczny 

potrzebuje od tłumaczy i jakie działania powinien poczynić tłumacz, 

żeby stać się specjalistą w zakresie tłumaczeń medycznych.  
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Moderator: Artur KALICKI, Redaktor TVP Lublin 

Uczestnicy: 

 Marzena STROK-SADŁO - Członek Zarządu Klastra Lubelska 

Medycyna 

 Dorota KARCZEWSKA – Prezes Zarządu Żagiel Med Sp. z o.o. 

 Mariusz SZMIT - Dyrektor ds. Marketingu, Zakład Leczniczy 

„Uzdrowisko Nałęczów” 

 Kamil DĘBIŃSKI – Sekcja ds. Wdrażania Projektów, 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

 Ewa KOŚCIAŁKOWSKA-OKOŃSKA, tłumacz medyczny języka 

angielskiego z uprawnieniami tłumacza przysięgłego  

 Konrad ŁYJAK – tłumacz medyczny języka niemieckiego 

 Michał BERSKI – tłumacz medyczny języka angielskiego z 

wykształceniem medycznym 

 Olga DIACOVA – lekarz, tłumacz medyczny jeżyka rosyjskiego, 

angielskiego, niemieckiego i rumuńskiego 

 Stefanie BOGAERTS – tłumacz medyczny języka 

niderlandzkiego z uprawnieniami tłumacza przysięgłego 

 Rafał AUGUSTYN - kierownik studiów podyplomowych w 

zakresie Tłumaczeń Poświadczonych i Specjalistycznych 

realizowanych w Zakładzie Lingwistyki Stosowanej UMCS 

 

15:00 Podsumowanie i zakończenie konferencji 

 


