
 

 

WARSZTATY Z TŁUMACZEŃ MEDYCZNYCH  

Cele kursu : 

 zapoznanie się z podstawową terminologią medyczną w języku polskim i w języku 

obcym oraz technikami tłumaczeń dokumentów medycznych, farmaceutycznych oraz 

tekstów naukowych z zakresu medycyny i nauk pokrewnych;   

 praktyczna nauka tłumaczenia dokumentacji medycznej, formularzy i opisów badań 

diagnostycznych, wypisów ze szpitali, wskazówek dotyczących stosowania leku, 

artykułów naukowych; 

 zapoznanie się ze źródłami informacji na temat terminologii medycznej i nauka 

wykorzystywania ich w pracy z tekstem.  

Metodyka:  

 wprowadzenie teoretyczne 

 ćwiczenia leksykalne i tłumaczeniowe 

 zwrócenie uwagi na  trudności w tłumaczeniu niektórych terminów 

 analiza i tłumaczenie dokumentów 

 przygotowanie obszernego glosariusza tematycznego 
 

Zakres programowy warsztatów : 

I. Klasyfikacja nauk medycznych 

1. Nauki podstawowe 

2. Nauki praktyczne 

3. Nauki teoretyczne 

4. Klasyfikacja dziedzin i dyscyplin naukowych 

II. Specjalizacje lekarskie 

III. Anatomia człowieka (glosariusze pojęć oraz schematy) 

1. układ mięśniowo-szkieletowy 

2. układ nerwowy 

3. układ oddechowy 

4. układ krwionośny 

IV. Klasyfikacja jednostek chorobowych ICD-10 (podział, analiza kodów) a związek 

z rozpoznaniem klinicznym  

V. Badania 

 laboratoryjne 



 mikrobiologiczne 

 radiologiczne  

 diagnostyczne  

VI. Przekład tekstów medycznych  

1. Rodzaje dokumentów (polskie/ angielskie; przepisy) 

2. Problemy przekładu:  

a) terminologia 

b) skróty i skrótowce 

c) język trzeci 

d) przedrostki, przyrostki i rdzenie 

e) synonimy 

3. Kompetencja tłumaczeniowa a kompetencja tłumacza 

4. Jakość przekładu a błędy w tłumaczeniu i ich konsekwencje 

5. Źródła do wykorzystania 

 

 

 

Harmonogram zjazdów 
 

Sekcja języka angielskiego:  

I. 7 lutego – godz. 9:30-13:30 

II. 27 lutego – godz. 10 :00-16 :00 

28 lutego – godz. 9:30-13:30 

III. 23 kwietnia – godz. 10 :00-16 :00 

24 kwietnia – godz. 9:30-13:30 

 

Sekcja języka niemieckiego:  

I. 7 lutego – godz. 9:30-13:30 

II. 12 marca – godz. 10 :00-16 :00 

13 marca – godz. 9:30-13:30 

III. 2 kwietnia – godz. 10 :00-16 :00 

3 kwietnia – godz. 9:30-13:30 

 

Sekcja języka rosyjskiego:  

I. 7 lutego – godz. 9:30-13:30 

II. 27 lutego – godz. 10 :00-16 :00 

28 lutego – godz. 9:30-13:30 

III. 23 kwietnia – godz. 10 :00-16 :00 

24 kwietnia – godz. 9:30-13:30 

 


