
 

 

dr Ewa Kościałkowska-Okońska 

Wprowadzenie do tłumaczenia tekstów medycznych jako specjalistycznych 

Wprowadzenie 

 krótki rys historyczny 

 odbiorca tekstów medycznych: pracownicy sektora medycznego (czy tylko?) 

 aspekty użytkowe:  

a) język pisemnej komunikacji medycznej (analiza/synteza informacji) 

b) komunikacja z pacjentem 

c) wygłaszanie prezentacji na międzynarodowych konferencjach naukowych  

 dlaczego potrzebne jest tłumaczenie tekstów medycznych:  

a) członkostwo Polski w Unii Europejskiej zobowiązuje do implementacji prawa 

unijnego do polskiego ustawodawstwa, np. w celu wprowadzenia wyrobów 

medycznych do obrotu 

b) kilka uwag do dyrektyw 

c) mobilność obywateli 

d) uczestnictwo w międzynarodowym życiu naukowym 

e) prowadzenie działalności gospodarczej na terenie UE (oraz poza UE) 

 

1. Definicja i klasyfikacja tekstów medycznych 

a) cechy języka medycznego: konkretność, terminologiczność, złożoność, fachowość, 

precyzja 

a) tekst medyczny jako tekst specjalistyczny/naukowy: funkcja informatywna, nieobecne 

inne funkcje języka, brak odniesień kulturowych, charakterystyczna leksyka i składnia 

b) Typy tekstów: wypisy szpitalne, artykuły naukowe w czasopismach medycznych, 

ulotki informacyjne dla pacjenta (PILs), epikryzy, wyniki badań diagnostycznych, 

instrukcje użytkowania środków czy wyrobów medycznych (IFU), dokumentacja 

przebiegu leczenia, deklaracje zgodności, certyfikaty 

 

2. Tekst medyczny jako tekst specjalistyczny: wymagania, standardy, styl 

 etapy tłumaczenia tekstu medycznego (analiza potrzeb klienta, zrozumienie tekstu 

wyjściowego, tworzenie glosariusza, sporządzenie pierwszej wersji tłumaczenia, 

korekta i edycja, konsultacja ze specjalistą, końcowa weryfikacja przez klienta) 

 potrzeby odbiorcy: stopień zrozumienia tekstu, sposób wykorzystania tekstu 

 ‘złote zasady’ tworzenia tekstów’ - jak pisać? 

 

 

 

 



dr Konrad Łyjak 

Kompetencja tłumaczeniowa a kompetencja tłumacza 

Zakres tematyczny wystąpienia: 

 Uwagi na temat wykształcenia filologicznego – główne problemy programu studiów 

filologicznych w odniesieniu do praktyki tłumaczeniowej 

 Tekst medyczny jako tekst specjalistyczny – co jest charakterystyczne dla tłumaczenia 

tekstów medycznych na tle innych dziedzin (prawo, administracja, technika, nauki 

ścisłe)? 

 Dychotomia forma/treść – Czy forma tekstu medycznego ma znaczenie? 

 Problemy związane z przekładem – źródła, słowniki, język trzeci, teksty paralelne, 

konsultacja z lekarzem, ICD-10 

 Tłumaczenia przysięgłe a tłumaczenia zwykłe – wpływ regulacji ustawowych na tekst 

tłumaczenia przysięgłego 

 

 

Michał Berski 

Jakość przekładu a błędy w tłumaczeniu i ich konsekwencje 

Zakres tematyczny: 

1. Specyfika tekstów medycznych i ich typy, jako wprowadzenie 

2. Dostępne dla tłumaczy zasoby papierowe, cyfrowe i internetowe 

3. Przykłady najczęstszych błędów i ich możliwe konsekwencje 

4. Specyfika tłumaczeń związanych badaniami klinicznymi, rejestracją leków i przemysłem 

farmaceutycznym 

 

 


