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Wstęp
Celem! niniejszego! artyku u! jest! om$wienie! sposob$w! wykorzystania!
korpus$w! j#zykowych! w przek adzie! medycznym! oraz! w! dydaktyce! j#zyka!
medycznego! zar$wno! na! studiach! medycznych,! jak! i! filologicznych! (w! tym!
w! kszta ceniu! podyplomowym! t umaczy! medycznych).! W! pierwszej! cz#%ci!
artyku u!przedstawione!zostan"!propozycje!zmian!w kszta ceniu!t umaczy!medycznych! oraz! kilka!refleksji!na! temat!edukacji!przysz ych!lekarzy! w zakresie
kompetencji!j#zykowych!w!medycznym!j#zyku!angielskim.!Po!tej!dyskusji!teoretycznej – w drugiej!cz#%ci!artyku u!– zaprezentowane!zostan"!wybrane!oprogramowania!oferowane!przez!j#zykoznawstwo!korpusowe!i!komputerowe,!kt$re!
mog"! by&! wykorzystane! przez! t umacza! medycznego, dydaktyka! j#zyka! medycznego!czy!te'!przez!autor$w!naukowych!tekst$w!medycznych.
Na!wst#pie!trzeba!stwierdzi&,!'e!spo%r$d!wielu!odmian!j#zyka!specjalistycznego (technicznego, prawniczego, akademickiego, hotelarskiego itp.),
j#zyk! medyczny! jest! z pewno%ci"! jednym! z trudniejszych do opanowania.
Wynika!to!z!faktu,!'e!dyskurs!medyczny!charakteryzuje!si#!du'ym!nasyceniem!
termin$w!fachowych.!Terminy!te!to!zwykle wyrazy!rzadko!u'ywane!poza!dyskursem! medycznym,! powsta y! one! bowiem! g $wnie! na! bazie! aciny! i greki
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i!w!takiej!te'!formie!w!du'ym!stopniu!profesjolekty!funkcjonuj"!w!obecnej angielszczy*nie!medycznej.!Je%li!chodzi!o!inne!cechy!dyskursu!naukowego!medycznego,!to!trzeba!wspomnie&!te'!o!typowym!dla!tekst$w!medycznych!neutralnym,!
bezosobowym!tonie,!dba o%ci!o!precyzj#!wypowiedzi,!a!tak'e!o!cz#stym!u'yciu!
strony!biernej,!z o'onej!sk adni,!skondensowanym!i!oszcz#dnym!stylu,!wysokiej!frekwencji!skr$t$w!tworzonych!ad hoc,!skr$towc$w!i!akronim$w.!
J#zyk!medyczny!zosta !ju'!opisany!przez!wielu!autor$w.!Aspekty!j#zykowe!i!terminologiczne!om$wili!m.in. tacy autorzy, jak Elliot Mishler (1985),
Henri van Hoof (1998a), Andrew Hutton (2002), Melodie Hull (2010), Joanna
Ciecierska i Barbara!Jenike!(2015),!Ewa!Ko%cia kowska-Oko+ska!(2015,!2017);!
j#zykiem!komunikacji!klinicznej!zajmowali!si#!m.in.!Debra!Roter!i!Judith!Hall!
(2006) czy Peih-ying Lu i!John!Corbett!(2012),!a!procesem!przek adu!medycznego – Vincent Montalt i Maria Gonzalez Davies (2007). Elementy stylistyki angielskich!tekst$w!medycznych!(g $wnie!tekst$w!farmaceutycznych!oraz!dokumentacji medycznej) w oparciu o metodologi#!j#zykoznawstwa korpusowego
analizowali!m.in.!Daniel!Paiva!(2000)!i!/ukasz!Grabowski!(2014,!2015).!Przeprowadzono!r$wnie'!analizy!por$wnawcze.!Maurizio!Gotti!(2016)!por$wnywa !stylistyk#!angielskiego!i!w oskiego!akademickiego!j#zyka!angielskiego!u'ywanego w tekstach medycznych publikowanych w czasopismach naukowych.
W!swoich!interesuj"cych!badaniach!zauwa'y !on,!'e!angielski!j#zyk!medyczny!
cechuje!u'ycie!strategii!argumentacyjnych!maj"cych!na!celu! agodzenie!kategoryczno%ci!wypowiedzi.!St"d!w!tekstach!pisanych!po!angielsku!mo'na!zauwa'y&!u'ycie!modalno%ci,!zw aszcza!czasownik$w!modalnych!(may, would), czasownik$w!i!przymiotnik$w!sugeruj"cych!niepewno%&!(appear, suggest; likely),
co! nie! wyst#puje! we! w oskich! tekstach! medycznych! (Gotti! 2016).! Van! Hoof!
(1998b)! z! kolei! por$wna ! medyczny! j#zyk! angielski! z! medycznym! j#zykiem!
francuskim na poziomie leksyki, w odniesieniu!do! aci+skich!i!greckich!wyraz$w,!od!kt$rych!w!du'ej!mierze!pochodz"!terminy!medyczne.!Doszed !on!do!
wniosku,!'e!angielskie!i!francuskie!terminy!medyczne!s"!cz#sto!myl"ce!z!uwagi!
na!istnienie!wielu!„fa szywych!przyjaci$ ”!(false friends,!tj.!wyraz$w!takich, jak
angielskie eventually,!kt$re!nie!oznacza!wcale!„ewentualnie”, tylko!„w!ko+cu”,!
czy sympathetic nieoznaczaj"ce!„sympatyczny”, tylko!„wsp$ czuj"cy”!itp.).!Jack!
Segura!(1998)!przedstawia!swoje!refleksje!dotycz"ce!t umaczenia!terminologii!
medycznej!z!j#zyka!angielskiego!na!j#zyk!hiszpa+ski!w!pracach!leksykograficznych.!Jego!zdaniem!bilingwalne!s owniki!medyczne!wydawane!w!Stanach!Zjed-
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noczonych nie uwzgl!dniaj" rodzimych odpowiednik#w w j!zyku hiszpa$skim, co prowadzi do upowszechniania si! termin#w pochodzenia angielskiego.
Edukacja w zakresie medycznego języka angielskiego
Jak wiadomo, aby prawid%owo przet%umaczy& tekst, nale'y go wpierw
zrozumie&. T%umacz to lingwista, znaj"cy j!zyk, ale nie lekarz znaj"cy jednostki
chorobowe i procedury leczenia, zatem zrozumienie tekstu medycznego stanowi dla t%umacza du'" trudno(&. Nie b!d"c lekarzem, nie jest on w stanie
w pe%ni samodzielnie odda& sensu tekstu )r#d%owego nasyconego wysokospecjalistyczn" terminologi", dlatego te' t%umaczenia medyczne cz!sto wymagaj"
konsultacji z lekarzami danej specjalizacji. Trudno wymaga& od lingwisty znajomo(ci medycyny, zatem powstaje pytanie: czy kszta%cenie t%umaczy tekst#w
medycznych ma w og#le uzasadnienie?
Wydaje si!, 'e – w przeciwie$stwie do niekt#rych odmian specjalistycznego j!zyka angielskiego *np. dotycz"cego fryzjerstwa, spawalnictwa, ogrodnictwa, politologii, filozofii, pedagogiki, psychologii+, gdzie lingwista po wdro'eniu si! w dan" dziedzin! jest w stanie dokona& prawid%owego przek%adu tekstu
– s" takie dziedziny specjalistycznego j!zyka angielskiego, w kt#rych t%umacz ma
niewielkie szanse wykaza& si! prawid%owym przek%adem. Takimi dziedzinami s"
zapewne zaawansowane teksty techniczne (z zakresu mechaniki, mechatroniki,
elektroniki, informatyki itp.+. W przypadku tekst#w medycznych natomiast zwyk%y filolog, nawet po specjalizacji/profilu przek%adu medycznego, w starciu
z tekstami medycznymi musi si! zmierzy& z wieloma wyzwaniami.
Patrz"c na problem z drugiej strony, mo'na by si! zastanowi&, czy teksty
medyczne powinny by& w og#le t%umaczone, czy raczej nie powinny by& pisane
w j!zyku angielskim przez autor#w tekst#w, tj. lekarzy-naukowc#w. Merytorycznie z du'ym prawdopodobie$stwem tekst nie zawiera%by uchybie$, jednak
uwzgl!dniaj"c poziom j!zyka angielskiego uzyskiwany przez student#w medycyny podczas lektorat#w oferowanych w trakcie studi#w medycznych, mo'na
mie& powa'ne w"tpliwo(ci, czy lekarz jest w stanie napisa& tekst z zakresu medycyny w j!zyku angielskim. Student medycyny *lub lekarz+ powinien by& co
najmniej na poziomie C1 wed%ug skali CEFR, tymczasem po zako$czeniu lektoratu oczekuje si! od studenta znajomo(ci j!zyka obcego na ni'szym poziomie
B2, kt#ry i tak nie zawsze jest osi"gany przez student#w.
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Pytanie, czy to lingwista posiadaj"cy szerok" wiedz! medyczn" powinien t%umaczy& teksty medyczne, czy raczej lekarz bardzo dobrze znaj"cy j!zyk
angielski, zadawa%a ju' sobie Marla O’Neil *1998+. Na podstawie swoich bada$
ankietowych i analizy ich wynik#w, tj. odpowiedzi udzielonych zar#wno przez
lekarzy-t%umaczy medycznych, jak i lingwist#w-t%umaczy medycznych, dosz%a
ona ostatecznie do wniosku, 'e i jedni i drudzy mog" by& dobrymi t%umaczami
tekst#w medycznych. W obliczu jednak powy'szych rozwa'a$ w kontek(cie
polskim wydaje si!, 'e ani t%umacz-lingwista ani autor-lekarz *znaj"cy j!zyk angielski co najwy'ej na poziomie B2+ nie s" odpowiednio przygotowani do takiego przek%adu, zatem wydaje si!, 'e nie powinni oni zajmowa& si! przek%adem/pisaniem tekst#w medycznych. Mo'na zaproponowa& kilka rozwi"za$
w tej sytuacji. Tekst medyczny mo'e by& t%umaczony przez zesp#% co najmniej
dwuosobowy, sk%adaj"cy si! z lingwisty i lekarza o danej specjalizacji. Jest to
rozwi"zanie najcz!(ciej chyba obecnie stosowane. Drugie mo'liwe rozwi"zanie polega%oby na tym, 'e tekst pisany jest przez samego lekarza, kt#ry zna j!zyk angielski na poziomie co najmniej C1 lub wy'szym *kt#ry ewentualnie
przekazuje tekst do sprawdzenia t%umaczowi+. Kolejnym wyj(ciem by%oby t%umaczenie tekstu przez lingwist!, kt#ry ko$czy studia podyplomowe z zaawansowanego przek%adu medycznego.
Drugie rozwi"zanie zaproponowane powy'ej wydaje si! potencjalnie
osi"ga& lepsze skutki, jednak wymaga%oby wprowadzenia zmian w prowadzeniu zaj!& z j!zyka angielskiego na poziomie studi#w lekarskich, tj. zwi!kszenie
liczby godzin z zakresu j!zyka angielskiego specjalistycznego *JAS+, przy czym
przez j!zyk specjalistyczny rozumiem nie tylko j!zyk angielski medyczny
*JAM+, oferowany przez podr!czniki do nauki j!zyka angielskiego dla student#w medycyny *np. Hutton 2002, Hull 2010, Ciecierska i Jenike 2015+, kt#ry jest
og#lnym j!zykiem angielskim medycznym (dalej OJAM+, ale te' j!zyk angielski
akademicki (JAA+, aby nauczy& ju' student#w medycyny, jak pisa& teksty medyczne planowane do publikacji w czasopismach naukowych. Skuteczn" form"
nauczania j!zyka angielskiego specjalistycznego medycznego wydaje si! te'
by& wprowadzenie w ramach modu%u JAM zaj!& po(wi!conych czytaniu oryginalnych artyku%#w medycznych i ich t%umaczenie w trakcie zaj!&, przy czym
preferowane by%yby teksty o tematyce, kt#r" student medycyny zrealizowa%
ju' w ramach studi#w medycznych na I czy na II roku, tj. np. dotycz"ce anatomii
(teksty z zakresu ortopedii), cytologii (teksty z zakresu np. ginekologii), patomorfologii (teksty z zakresu np. onkologii) czy embriologii (teksty z zakresu gi-

28

Korpusy językowe w języku specjalistycznym medycznym jako narzędzie…

nekologii i radiologii+. Ten modu% zaw!'a%by JAM do tekst#w z zakresu okre(lonych specjalizacji, by%by to etap ostatni w nauczaniu j!zyka angielskiego
w ramach lektoratu – specjalizacyjny j!zyk angielski medyczny *SJAM+.
Ponadto, opr#cz tekst#w artyku%#w naukowych z danej tematyki, nale'a%oby
r#wnie' naucza& pisania *i rozumienia) dokumentacji medycznej, np. opis bada$ obrazowych, epikryz, wypis#w ze szpitali itp.

Wydaje si! te', 'e zwi!kszenie liczby godzin z j!zyka angielskiego specjalistycznego powinno by& wprowadzone r#wnie' na studiach doktoranckich,
gdzie opr#cz JAA mo'na by ju' prowadzi& w ramach specjalistycznego j!zyka
angielskiego zaj!cia z j!zyka poszczeg#lnych specjalizacji, do kt#rych wcze(niej
przygotowywali si! nauczyciele angli(ci specjalizuj"cy si! w danej specjalizacji
medycznej *lub kilku z nich+. Dla przyk%adu, mo'na by prowadzi& oddzielne zaj!cia specjalistycznego j!zyka angielskiego z zakresu onkologii, okulistyki, laryngologii, ginekologii, diabetologii, radiologii itp.
Trzecie rozwi"zanie wspomniane powy'ej to studia podyplomowe dla
t%umaczy medycznych. W za%o'eniu, w ramach zaj!& s%uchacze ucz" si! nie
tylko og#lnego j!zyka angielskiego medycznego *tj. tre(ci przekazywane studentom medycyny w trakcie lektorat#w+ oraz j!zyka angielskiego medycznego
z danej specjalizacji medycznej *nauczanego przez lingwist!+, ale te' ucz!szczaj" na zaj!cia z zakresu podstaw medycyny, prowadzone przez wyk%adowc#w-lekarzy o r#'nych specjalizacjach, kt#rzy przekazuj" wybrane zagadnienia
*np. najcz!stsze jednostki chorobowe i protoko%y post!powania w ich leczeniu+
na temat danego dzia%u medycyny. Podobne rozwi"zania stosuje si! obecnie na
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niekt#rych studiach podyplomowych dla t%umaczy tekst#w prawnych przygotowuj"cych do zdania egzaminu pa$stwowego na t%umacza przysi!g%ego, bowiem teksty obowi"zuj"ce na ww. egzaminach s" tak daleko specjalistyczne,
'e aby je zrozumie& i prawid%owo przet%umaczy&, najlepiej by%oby by& po studiach prawniczych i zna& j!zyk angielski na poziomie zaawansowanym. Angli(ci specjalizuj"cy si! w j!zyku prawnym i prawniczym maj" z takimi przek%adami o wiele wi!cej problem#w ni' prawnicy bardzo dobrze znaj"cy j!zyk
angielski. Wzorem takich studi#w z przek%adu prawniczego i prawnego, mo'na
by utworzy& podobny program zaj!& prowadzony przez specjalist#w zar#wno
od przek%adu jak i medycyny na studiach z przek%adu medycznego.
Wzorem te' przek%adu prawnego i prawniczego *gdzie ten pierwszy
oznacza t%umaczenie tekst#w prawnych, np. akt#w prawnych czy kodeks#w,
natomiast ten drugi - t%umaczenie tekst#w dotycz"cych prawa+, mo'na by si!
zastanowi&, czy nie mia%oby uzasadnienia rozr#'nienie tekst#w medycznych
od tekst#w medycyny. Przez teksty medyczne rozumiem takie teksty, kt#re
zawieraj" terminologi! medyczn" o r#'nym stopniu nasycenia terminami specjalistycznymi, jednak b!d"ce na tyle zrozumia%e, 'e t%umacz, przy u'yciu s%ownika, jest w stanie je przet%umaczy&. Takie teksty napisane s" tak, aby osoby
interesuj"ce si! dan" dziedzin", ale nieb!d"ce lekarzami, mog%y je zrozumie&
*np. czasopismo nienaukowe po(wi!cone zdrowiu, ulotki dla pacjent#w+. Przez
teksty medycyny rozumiem teksty napisane *lub wyg%oszone, np. na sympozjach naukowych+ przez lekarzy i skierowane do lekarzy, zatem u'ywane do
komunikacji z innymi specjalistami *np. epikryzy, opisy bada$ obrazowych TK,
USG itp., dokumentacje bada$ klinicznych, dokumentacje szpitalne+. Wydaje
si!, 'e w trakcie lektorat#w na kierunku lekarskim, medycznych studiach doktoranckich oraz na podyplomowych studiach z przek%adu medycznego naucza
si! przede wszystkim og#lnego j!zyka medycznego, natomiast do prawid%owego t%umaczenia zaawansowanych tekst#w medycznych *tj. nie tekst#w
o medycynie czy tekst#w z podr!cznik#w s%u'"cych edukacji w zakresie j!zyka
medycznego+ potrzebna jest bardziej zaawansowana wiedza, tj. znajomo(& j!zyka medycyny *zatem r#wnie' w jakim( stopniu wiedza z zakresu medycyny).
Poniewa' jednym ze sposob#w nauczenia si! j!zyka wybranej wiedzy
z zakresu medycyny jest czytanie, analiza i t%umaczenie oryginalnych, naukowych tekst#w medycznych, w dalszej cz!(ci artyku%u zostanie przedstawionych kilka przyk%ad#w &wicze$, kt#re do nauki j!zyka medycyny oraz do
kszta%cenia t%umaczy specjalistycznych w zakresie medycyny wykorzystuj"
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teksty medyczne opublikowane w medycznych czasopismach naukowych,
kt#re stanowi" swoist" baz! danych, czyli korpus tekst#w medycznych.
Zaproponowana metoda nauczania j!zyka medycznego i kszta%cenia t%umaczy wpisuje si! zatem z jednej strony w tzw. korpusowe badania stosowane
(ang. corpus-based applied studies), kt!re wykorzystuj" autentyczne teksty specjalistyczne w opracowywaniu materia#!w dydaktycznych i w praktyce t#umaczy (Laviosa 2010: 84), a z drugiej strony w tworzenie korpus!w dla potrzeb
przek#adoznawczych (ang. translation-driven corpora), tj. tworzonych i wykorzystywanych przez t#umaczy (Zanettin 2012: 8).
Korpusy językowe
Korpusy j$zykowe, czyli bazy danych tekstowych, to uporz"dkowane
(zwykle ustrukturyzowane) i indeksowane (zawieraj"ce kody dotycz"ce np.
oznacze% morfosyntaktycznych) teksty w formacie elektronicznym. Dzi$ki
kodowaniu mo&liwe jest ich bardzo szybkie przeszukiwanie za pomoc" program!w komputerowych z wbudowanymi narz$dziami do analizy plik!w tekstowych (wi$cej na ten temat np. w Lewandowska-Tomaszczyk 1996, P$zik 2013,
B"czkowska 2016). Korpusy mo&na wykorzysta' do efektywnej i wiarygodnej
analizy j$zyka r!&nych typ!w dyskursu (por. na przyk#ad artyku#y dotycz"ce
analizy j$zyka medi!w za pomoc" korpus!w j$zykowych (Baker 2006, Baker
i in. 2008; Bednarek 2006; B"czkowska 2016, 2017, w druku a, b), analizy korpusowej tekst!w farmaceutycznych i paramedycznych (Lu i Corbett 2012; Grabowski 2014, 2015) czy tekst!w prawnych (Go*d*-Roszkowski 2011; Biel
2010, 2014).
Narzędzia korpusowe w analizie języka medycznego
Proste wyszukiwanie w korpusie, tj. pojedynczych wyraz!w (np. ból) lub
ich kolokacji (ból pleców, rwący ból) czy te& konkretnych struktur gramatycznych (np. regret to say vs. regret saying, „z przykro+ci" zawiadamia'” vs. „&a#owa', &e co+ si$ powiedzia#o”), nie wymaga u&ycia szczeg!lnych narz$dzi. Inaczej ma si$ sytuacja, kiedy chcemy wyszuka' klasy wyraz!w i klasy typ!w
struktur sk#adniowych w korpusach j$zykowych, czyli na przyk#ad r!&nych
przymiotnik!w wyst$puj"cych do trzech miejsc przed danym wyrazem
(np. przymiotnik w prepozycji + ból), albo r!&nych czasownik!w wyst$puj"cych w postpozycji w stosunku do konkretnego czasownika w bezokoliczniku
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oraz w gerundium (np. regret / bezokolicznik lub gerundium). W!wczas potrzebne ju& s" bardziej zaawansowane sposoby wyszukiwania danych. Do tego
celu s#u&" tzw. wyra&enia regularne (regex, skr!t od regular expression) wykorzystywane w informatyce, j$zykoznawstwie komputerowym i korpusowym.
Wyrażenia regularne. Wyra&enia regularne pozwalaj" na wyszukiwanie rozmaitych struktur sk#adniowych, np. u&ycia niekt!rych wyraz!w w stronie czynnej lub biernej. Poni&ej przedstawiono kilka przyk#ad!w wyrazu
patient („pacjent”) u&ytego w stronie biernej dowolnych czasownik!w, dzi$ki
czemu mo&na szybko znale*' typowe leksemy #"cz"ce si$ z tym wyrazem. Interesuj"ce jest to, &e t#umaczenie niekt!rych zwrot!w jest niedos#owne. Warto
naucza' student!w medycyny i przek#adu medycznego oraz autor!w tekst!w
naukowych z zakresu medycyny ekwiwalent!w, kt!re nie tylko s" poprawne,
ale te& brzmi" naturalnie dla rodzimych u&ytkownik!w danego j$zyka i4lub
kt!re s" typowe dla dyskursu medycznego czy innego profesjolektu. Poni&sze
przyk#ady (pochodz"ce z korpusu czasopism DOAJ, podkorpusu tekst!w na temat onkologii utworzonego na potrzeby niniejszego artyku#u) trafnie pokazuj", &e na przyk#ad czasownik zakwalifikować mo&e przyj"' szereg odpowiednik!w w j$zyku angielskim, w zale&no+ci od kontekstu, zatem zakwalifikować
do operacji b$dzie przet#umaczone jako render resectable, ale zakwalifikować
do badań radiograficznych mo&e ju& brzmie' evaluate for radiographic
response. Przy okazji warto zwr!ci" te# uwag$ na kolokacj$ radiographic
response, kt!ra w dos%ownym t%umaczeniu oznacza%aby odpowiedź radiograficzna, jednak w tekstach medycznych z zakresu radiologii u#ywa si$ tej kolokacji jako typowej dla tego j$zyka specjalistycznego, obok literalnego odpowiednika badanie radiograficzne (radiographic examination). Podobnie czasownik podzielić mo#e uzyska" r!#ne odpowiedniki w j$zyku angielskim, np.
plotted czy randomized, w miejsce u#ycia czasownik!w o wy#szej frekwencji,
jakimi s& divide czy group. Mimo i# u#ycie czasownik!w divide i group w t%umaczeniu na j$zyk angielski by%oby poprawne i zrozumia%e dla angloj$zycznego
odbiorcy tekstu medycznego, u#ycie czasownik!w rzadszych, o ni#szej charakterystyce frekwencyjnej, 'wiadczy o znajomo'ci terminologii danego j$zyka
specjalistycznego przez autora czy t%umacza. Dyskurs medyczny ma bowiem
swoje cechy charakterystyczne wspomniane ju# wy#ej, jedn& z najbardziej ewidentnych jest w%a'nie terminologia fachowa oraz kolokacje. Znajomo'" ww.
kolokacji specjalistycznych pozwala zrozumie" tekst czytany przez specjalist!w i t%umaczy, dlatego te# nale#y zaznajamia" t%umaczy tekst!w medycznych
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oraz specjalist!w z danej dziedziny nauk medycznych (najlepiej ju# na poziomie studi!w) z j$zykiem specjalistycznym.
Wybrane przyk%ady z rzeczownikiem patients:
Patients are rendered resectable – pacjenci zostali zakwalifikowani do operacji
Patients were evaluated for radiographic response – pacjenci zostali zakwalifikowani do badań radiograficznych
Patients were plotted into two groups – pacjenci zostali podzieleni na dwie grupy
Patients were randomized to treatment – pacjenci zostali losowo podzieleni na
grupy w badaniu

Nawet niewielki korpus, utworzony dla cel!w demonstracyjnych z dziedziny diabetologii (Diab), licz&cy ok. 15 tysi$cy s%!w i sk%adaj&cy si$ z zaledwie
5 artyku%!w naukowych, pozwala zauwa#y" tendencje s%!w do wsp!%wyst$powania z innymi typowymi dla danej dziedziny medycyny. Za pomoc& wyra#e*
regularnych zbadano wyst$powanie s%owa diabetes („cukrzyca”) z przymiotnikami w postpozycji. Poni#sze przyk%ady pokazuj&, #e ekwiwalenty kolokacji nie
s& oczywiste i mog& znacznie r!#ni" si$ od potencjalnych odpowiednik!w, kt!re
mog%yby si$ nasuwa" w pierwszej kolejno'ci. Jak wida", cukrzyca dzieci$ca to
juvenile diabetes (nie +child ~), cukrzyca ci$#arnych to gestational diabetes (nie
*pregnancy related ~, *~ of pregnant women itp.), insulinoniezale#na to noninsuline-dependent (nie +insuline nondependent), cukrzyca doros%ych to adult-onset
diabetes (nie *diabetes of adults).
Analiza kolokacji i struktur gramatycznych w tekstach medycznych za
pomoc& wyra#e* regularnych mo#e okaza" si$ przydatna zar!wno dla student!w lektorat!w na studiach medycznych, jak i ich wyk%adowc!w, kt!rzy pragn&
naucza" zaawansowanego j$zyka medycznego. Pos%uguj&c si$ tak& metod& wyszukiwania leksyki w naukowych artyku%ach medycznych mog& oni przygotowa" w&skoprofilowe zaj$cia po'wi$cone konkretnej tematyce z zakresu r!#nych specjalizacji medycznych. Regex jest naturalnie r!wnie# niezwykle przydatny t%umaczom tekst!w medycznych.
Automatyczna ekstrakcja terminów. Na podstawie korpusu Diab
mo#na te# utworzy" list$ najcz$'ciej wyst$puj&cych termin!w jedno- lub wielowyrazowych, w tym akronim!w. Jak wida" na rycinie poni#ej, typowe akronimy u#ywane w tekstach o tematyce diabetologicznej to: T1D (cukrzyca typu
pierwszego), T2D lub T2DM (cukrzyca typu drugiego), DKA (cukrzycowa kwa-
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sica ketonowa), CDVCs (przewlek%e choroby naczyniowe u chorych na cukrzyc$), HbA1c (hemoglobina glikowana, frakcja c) itd. Mo#na pomin&"
terminy stworzone przez autor!w okazjonalnie, ad hoc – dla potrzeb danego
artyku%u, np. SGC oznaczaj&cy grup$ kontroln& o standardowym poziomie glikemicznym (standard glicemic control group) czy IGC oznaczaj&cy grup$ eksperymentaln& w tym samym badaniu (intensive glicemic group). Warto jednak
zwr!ci" uwag$ na fakt, #e w tekstach medycznych publikowanych w czasopismach naukowych istnieje tendencja do tworzenia akronim!w wyst$puj&cych
tylko w danym tek'cie (skr!ty ad hoc), z pewno'ci& z uwagi na oszcz$dno'"
s%owa i konkretno'" – s& to cechy typowe dla akademickich tekst!w medycznych. Stosowanie takich skr!t!w jest istotn& wskaz!wk& dla t%umacza. Pojawiaj& si$ na tej li'cie r!wnie# terminy jednowyrazowe zwi&zane z tematyk& cukrzycy, kt!re dla student!w medycyny nie b$d& z pewno'ci& niczym nowym,
jednak dla t%umacza mog& okaza" si$ pomocne, np. ketoacidosis (kwasica ketonowa) czy nephropathy (nefropatia). Utworzenie takiej listy termin!w przez
t%umacza w ramach przygotowa* warsztatu swojej pracy mo#e znacz&co przyspieszy" p!/niejszy przek%ad. Poni#sze przyk%ady zosta%y wygenerowane za
pomoc& programu do automatycznej ekstrakcji termin!w dost$pnego w systemie Sketch Engine.
Oprogramowanie do tworzenia list termin!w sk"adaj#cych si$ z dw!ch
lub wi$cej wyraz!w jest niezwykle przydatne do tworzenia w"asnych glosariuszy z danej dziedziny. Jak podkre%la van Hoof (1996b: 62), t"umacz powinien
by& jednocze%nie swoim w"asnym leksykografem, mo'e on w!wczas dokonywa& cz$stych aktualizacji potrzebnych mu termin!w, wyra'e*, zwrot!w i fraz
koniecznych do prac translatorycznych w kontek%cie z jednej strony – ci#gle
uzupe"nianych informacji merytorycznych w medycynie i z drugiej strony –
zmieniaj#cych si$ typ!w zlece* i klient!w. Poniewa' terminy przedstawione
powy'ej ilustruj# fragment listy powsta"ej na skutek automatycznej ekstrakcji
danych, nie wszystkie z nich s# faktycznie terminami (por. +ukszyn i Zmarzer
2006) medycznymi w sensie dos"ownym. Mo'na raczej powiedzie&, 'e s#
to ci#gi wyraz!w, kt!re w danym korpusie najcz$%ciej wsp!"wyst$powa"y, zatem z du'# pewno%ci# mo'na ich u'y& w t"umaczeniu lub pisz#c tekst w"asny
w j$zyku angielskim (np. all-cause mortality, glucose cut-off, diabetes prevalence, diabetes management).
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Terminologi$ mo'na w ten spos!b ustali& dla dowolnej liczby tekst!w
i w obr$bie wybranej dziedziny medycyny lub kilku dziedzin jednocze%nie.
Dzi$ki temu uzyskujemy bardzo szybko dost$p do leksyki specjalistycznej, niezb$dnej dla autor!w tekst!w medycznych, student!w medycyny i lingwistyki
stosowanej o specjalno%ci t"umacze* medycznych, pozwalaj#cej rozumie&
artyku"y naukowe, pisa& je oraz t"umaczy&.
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Konkordancje. Kontekst dla ka'dego z powy'szych termin!w mo'na
rozszerzy& wy%wietlaj#c konkordancje, jak zaprezentowano poni'ej. To pozwala zauwa'y& wi$cej szczeg!"!w, na przyk"ad struktury gramatyczne i jednostki leksykalne, kt!re wsp!"wyst$puj# z analizowanym terminem1:

Jak wynika z konkordancji, diabetic ketoacidosis "#czy si$ z takimi ci#gami wyraz!w, jak: the prevalence of ~ (wyst$powanie kwasicy ketonowej),
predictors of ~ (czynniki rokuj#ce, wskazuj#ce na), in children (u dzieci),
~ at diagnosis (kwasica ketonowa wykryta podczas diagnozy), czy episodes of
~ (epizody kwasicy ketonowej). Niewprawny autor czy t"umacz nieznaj#cy powy'szych kolokacji m!g"by uciec si$ do innych wyra'e*, kt!re teoretycznie,
w innym typie dyskursu, mia"yby racj$ bytu, t"umacz#c na przyk"ad „wyst$powanie” jako occurrence, kt!re r!wnie' oznacza „wyst$powa&”, cho& nie poci#ga za sob# konotacji dotycz#cej powszechno%ci wyst$powania jakiego%
stanu czy choroby. Z kolei „czynnik rokuj#cy” to m!g"by by& teoretycznie
factor czy indicator w po"#czeniu z czasownikiem prognosticate. Znajomo%&
wyra'e* wyst$puj#cych w konkordancjach jednak znacz#co u"atwia przek"ad
tekst!w medycznych oraz ich pisanie, a tak'e nadaje im form$ i stylistyk$ naukowych tekst!w medycznych.
Słowa kluczowe. Nie wszystkie s"owa istotne dla danej bazy tekst!w
mog# si$ pojawi& na li%cie automatycznie wygenerowanych termin!w, dlatego
w ramach tworzenia warsztatu t"umacza czy autora dobrze jest wygenerowa&
r!wnie' list$ s"!w kluczowych (Scott i Tribble 2006, rozdzia" 5). Pozwol# one
zapozna& si$ (studentom, lekarzom-autorom, t"umaczom, wyk"adowcom)
z jednostkami leksykalnymi nie tyle najcz$%ciej wyst$puj#cymi w danych tekstach, ile – co wa'niejsze – najbardziej dla nich istotnymi, swoistymi, typowymi.
S"owa kluczowe to takie jednostki leksykalne, kt!re s# nadreprezentowane
w danej bazie tekstowej w stosunku do j$zyka og!lnego. Dla tekst!w z bazy
Diab zawieraj#cej artyku"y z zakresu diabetologii, lista s"!w kluczowa wygl#da
nast$puj#co:

Zastosowanie konkordancji w nauczaniu j$zyka medycznego opisuje te' Laura Gaviolli 2005,
rozdz. 6.2.

1
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S owa!kluczowe!dla!korpusu!Diab

Jest!to!jedynie!pocz"tek!wygenerowanej!listy,!kt#ry!zawiera!zar#wno!informacj$!o kluczowo%ci,!jak!i charakterystyk$!frekwencji!poszczeg#lnych!s #w!
kluczowych.! Jak! atwo! zauwa&y',! warto%ci! te! r#&ni"! si$! od! siebie,! bowiem
s owa,!kt#re!cz$sto! wyst$puj", nie!musz"!by'!s owami!charakterystycznymi!
dla!danego!typu!dyskursu!(tj.!kluczowymi).!Kluczowo%'!oblicza!si$!na!podstawie!por#wnania!analizowanych!tekst#w!do!korpusu!referencyjnego,!kt#ry!stanowi punkt odniesienia dla ustale*,!na!ile!dane!s owo!jest!typowe!dla!j$zyka!
danego!tekstu!(specjalistycznego),!a!nie!jest!typowe!dla!j$zyka!og#lnego.!S owa!
kluczowe!wyekscerpowane!przed!przyst"pieniem!do!t umaczenia!tekstu!czy!
jego!pisania!z!pewno%ci"!u atwi"!t umaczowi!czy!autorowi tekstu!wyb#r!jednostek!leksykalnych!w!docelowym!j$zyku!angielskim!(mog"!by'!do "czone!do!
glosariusza utworzonego na potrzeby t umaczenia!danego!tekstu).!Dydaktyk!
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nauczaj"cy!specjalistycznego! j$zyka!medycznego!z!kolei!mo&e!w!ten!spos#b!
sporz"dzi'!list$!s #wek!obowi"zuj"cych!student#w!dla!poszczeg#lnych!temat#w!medycznych!i!w!ten!spos#b!lista!s #w!kluczowych!mo&e!stanowi'!uzupe nienie!listy!termin#w.!Ponadto,!s owa!kluczowe!stanowi"!zwykle!du&"!wskaz#wk$!dotycz"c"!tematyki!tekstu!(Baker!i!in.!2008),!student!zatem!mo&e!spr#bowa'! przewidzie'! na! podstawie! tylko! s #w! kluczowych,! o! czym! jest! dany!
tekst.
Poniewa&!teksty!w!korpusie!Diab!sk adaj"!si$!m.in.!z!informacji!o!badaniach przeprowadzonych w szpitalu Ruijin w Szanghaju oraz na wyspach
Tonga, informacje te pojawiaj"!si$!cz$sto!w!bazie!Diab!i s"!dla!niej!istotne,!st"d!
te!nazwy!w asne!uj$te!s"!na!ww.!li%cie.!Nie!s"!one!naturalnie!istotne!dla!autor#w!tekst#w!czy!t umaczy!i!nale&y!je!pomin"'!podczas!analizy!j$zyka!medycznego,!jednak!mog"!by'!przydatne!podczas!zaj$'!dydaktycznych!prowadzonych!
na! podstawie!tekst#w!oryginalnych!artyku #w!medycznych!polegaj"cych!na!
streszczaniu!lub!antycypacji!tre%ci!artyku #w!w!oparciu!o s owa!kluczowe.!
Wizualizacja kolokacji. Program LancsBox (v.2.0) pozwala wyszukiwa'!w!korpusach!(wbudowanych!w!program!oraz!w asnych)!i!wizualizowa'!
sie'!kolokacji!z!jednym!lub!kilkoma!s owami!(Brezina!i!in.!2015,!Gablasova!i!in.!
2017).!Poni&szy!diagram (ryc. 1) ilustruje kolokacje wyrazu cancer („rak”)!z!innymi wyrazami (do trzech w prawym i lewym kontek%cie,!LR3).!Dzi$ki!strza kom! atwo! jest! odtworzy'! kolokacje,! w kt#rych! wyst$powa y! s owa! cancer
i endometria oraz early-stage lub!utworzy'!kolokacje,!w!kt#rych!mog"!one!potencjalnie!wyst$powa',!np.!uterine-confined endometrium, endometrial staging,
early-stage carcinoma, surgical endometrial cancer.!Wyb#r!kolokacji!oparty!jest!
na!cz$sto%ci!wsp# wyst$powania!badanych!s #w.!
Rycina 1 zawiera!niewielk"!liczb$!s #w!w!sieci,!bowiem!wygenerowana!
zasta a!z!bazy!demonstracyjnej!utworzonej!na!potrzeby!niniejszego!artyku u!
i! zawieraj"cej! jedynie! 5! tekst#w.! Przy! wi$kszych! korpusach! mo&na! tworzy'!
bardziej!skomplikowane!diagramy!poprzez!okre%lenie!wi$kszej!liczby!najcz$%ciej!wsp# wyst$puj"cych!s #w.!Umo&liwia!to!samodzielne!tworzenie!z!podanych!wyraz#w!fragment#w potencjalnych!zda*,!kt#re!mog y!wyst"pi'!w!oryginalnych tekstach w skompilowanym! korpusie.! Dla! przyk adu,! w! korpusie!
artyku #w!dotycz"cych!cukrzycy!zaznaczy am!s owo!cukrzyca!oraz!trzy!inne!
cz$sto! z! nim! wsp# wyst$puj"ce! s owa:! incidents, patients, diagnosed.! Dzi$ki!
temu!mo&liwe!jest!odtworzenie!na!przyk ad!nast$puj"cych!ci"g#w!wyraz#w:!
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patients’ mortality; diabetes incidence, prevalence, risk, complications; newly diagnosed patients; advance diabetes,!etc.!(por.!diagram!poni&ej).!Zakres!i liczb$!
wizualizowanych!s #w!mo&na!zmieni'!korzystaj"c!z!ustawie*!statystycznych!
wykorzystywanych w j$zykoznawstwie!korpusowym!(w!szczeg#lno%ci!do!parametru!prawdopodobie*stwa!wsp# wyst$powania!wyraz#w!w!danej!kolokacji!oraz!ich!si y!asocjacji),!kt#re!filtruj"!dane!i!wy%wietlaj"!wybrane!tylko!s owa!
(m.in.!loglikelihood.!MI,!MI3,!logDice!itd.)!i!tym!samym!dopasowuj"!zakres!s #w!
do!potrzeb!dydaktycznych!danych!zaj$'.!
Rycina 2 przedstawia kolokacje diabetes przy wykorzystaniu parametru
cz$sto%ci!wyst"pie*!(z!oknem!do!3!wyraz#w!w!prawym!i!lewym!kontek%cie).!
Je%li!sie'!po "cze*!oka&e!si$!zbyt!g$sta,!mo&na!ustawi'!inny!parametr!statystyczny! (na! przyk ad! cz$sto%'! mo&na! zast"pi'! statystyk"! MI3! – ryc. 3) lub
inny! zakres! kolokacji! (np.! zamiast! domy%lnego! ustawienia! do! pi$ciu! s #w!
w prawym!i!lewym!kontek%cie!mo&na!zmieni'!do!trzech!s #w,!tak!jak!w!przypadku ryciny 2).

Ryc. 1. Wizualizacja kolokacji cancer, endometrium, early-stage wed ug!cz$sto%ci!wyst"pie*!(LR3)
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Ryc. 2. Wizualizacja kolokacji diabetes, patients, incidence wed ug!cz$sto%ci!wyst"pie*!(LR3)

Ryc. 3. Wizualizacja kolokacji diabetes, patients, incidence wed ug!statystyki!MI3!(LR3)
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Wizualizacj$! kolokacji! mo&na! utworzy'! z! korpus#w! wbudowanych!
w!program!(nie!ma!jednak!korpusu!tekst#w!medycznych,!ale!jest!korpus!dotycz"cy!%rodowiska!naturalnego)!lub!te&!skompilowa'!w asny!korpus!i wykorzysta'!jedynie!narz$dzia!z!LancsBox!do!eksploracji!danych!i!generowania!wizualizacji!s #w!z dziedziny,!kt#ra!nas interesuje.!Mo&na!zatem!stworzy'!korpus!na!
przyk ad!z!artyku #w!medycznych!z!zakresu!laryngologii!i!sprawdza'!powi"zania semantyczno-leksykalne charakterystyczne tylko dla tej dziedziny.
W!trakcie!zaj$'!lektoratu!czy!zaj$'!dla!student#w/s uchaczy!studi#w o profilu
przek adu! medycznego! mo&na! analizowa'! znaczenia! leksykalne! i! semantyczno-konceptualne!wybranych!termin#w!i!s #w,!a tak&e!ich!najcz$stsze!kolokacje.! Mo&na! r#wnie&! poprosi'! student#w! o pogrupowanie! poszczeg#lnych!
s #w!wed ug!cz$%ci!mowy!i!w!ten!spos#b!tworzy'!oryginaln"!list$!s #w!dla!konkretnych!tekst#w.!Na!podstawie!takich!list!studenci!mog"!nast$pnie!pisa'!kr#tkie!teksty!w asne!opisuj"ce!jaki%!przypadek!choroby.!
Analiza tagów. System Sketch Engine pozwala r!wnie" sprawdzi# (za
pomoc$ narz%dzia Node tag) w jakiej formie gramatycznej u"ywane jest dane
s&owo, czyli jakie ma tagi2. Na przyk&ad wyraz diabetes („cukrzyca”) wyst%puje
w liczbie pojedynczej, rzadko jako nazwa w&asna (NP), a w liczbie mnogiej wyst%puje tylko w s$siedztwie innych rzeczownik!w w tej samej frazie nominalnej (NNS, np. disorders such as hypothyroidism or type I diabetes have…).

Ryc. 4. Formy gramatyczne dla diabetes wyst%puj$ce w korpusie MWC

Natomiast wyraz cancer („rak”) wyst%puje najcz%'ciej w liczbie pojedynczej, ale w liczbie mnogiej r!wnie" jest u"ywany. Ponadto, odnotowano prawie
4 tysi$ce przypadk!w u"ycia tego s&owa jako nazwy w&asnej (nazwy jednostki
chorobowej).

Ryc. 5. Formy gramatyczne dla cancer wyst%puj$ce w korpusie MWC

Poni"sze dane pochodz$ z korpusu j%zyka medycznego – Medical Web Corpus (dalej MWC), licz$cego ok. 42 tysi%cy s&!w.

2
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S&owo patient („pacjent”), co ciekawe, wyst%puje najcz%'ciej w liczbie mnogiej,
nieco rzadziej w liczbie pojedynczej, rzadko jako nazwa w&asna, jednak dodatkowo u"ywane jest w funkcji przymiotnika, kiedy znajduje si% w prepozycji do
rzeczownika we frazie nominalnej (np. patient care, patient anxiety, patient
walk). Podobnego u"ycia rzeczownika w funkcji przymiotnika nie odnotowano
w przypadku wyraz!w diabetes i cancer.

Ryc. 6. Formy gramatyczne dla patient wyst%puj$ce w korpusie MWC

Analiza tag!w pozwala (z pewnymi ograniczeniami) prze'ledzi# form%
gramatyczn$, w kt!rej dane s&owo najcz%'ciej wyst%puje w analizowanych tekstach, i na przyk&ad wykluczy# jego zwyczajowe u"ycie w liczbie mnogiej (lub
pojedynczej) albo stosowanie go w prepozycji do rzeczownik!w.
Zbitki leksykalne. W celu nauczania zar!wno leksyki, jak i stylistyki
tekst!w naukowych tekst!w medycznych mo"na wykorzysta# kolejne narz%dzie, kt!re ekscerpuje z danego korpusu kilkuwyrazowe frazy, tzw. zbitki leksykalne (Biber 1996, Hyland 2008, Go*d*-Roszkowski 2011). Zbitki leksykalne
(czasami nazywane r!wnie" zbitkami wielowyrazowymi, por. Grabowski
2014) to niekompletne jednostki strukturalne (Biber 1996: 135), kt!rych sk&adowe nie s$ semantycznie zale"ne od siebie. Zwykle zbitki leksykalne nie s$ te"
idiomatyczne, s$ to ci$gi s&!w, kt!re cz%sto wyst%puj$ razem i stanowi$ fragmenty d&u"szych kontekst!w (zda+, wypowiedzi) oraz mog$ spe&nia# r!"ne
funkcje w dyskursie, np. organizowa# dyskurs, wyra"a# stosunek autora do tematu czy odwo&ywa# si% do czego' (Biber et al. 2004). Przyk&adowe tr!jwyrazowe zbitki leksykalne w j%zyku polskim to: na przykład w, jak powszechnie
wiadomo, w trakcie badań, w konsekwencji tego, można powiedzieć że, w takim
razie, możliwe jest "e, powinno się przeprowadzić, odnosi się do itp.
Generowanie zbitek leksykalnych opiera si% na okre'leniu tzw. n-gram!w, tj. minimalnej i maksymalnej liczby s&!w w zbitkach. Z listy zbitek leksykalnych przyszli autorzy tekst!w dowiedzie# si% mog$, jakich ci$g!w wyraz!w
najcz%'ciej si% u"ywa w tekstach akademickich (w ten spos!b naucza si% j%zyka
angielskiego akademickiego, czyli JAA) i jakie one mog$ pe&ni# funkcje (por. Biber i in. 2004 vs. Hyland 2008). W akademickich tekstach pisanych s$ to zazwy-
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czaj niekompletne frazy nominalne lub przyimkowe (Biber 1996). Z wygenerowanej listy trigram!w wyekscerpowanej z korpusu Diab wynika, "e bardzo cz%stymi zbitkami w analizowanych naukowych tekstach medycznych s$: as well as
(„jak r!wnie"”, mimo "e mo"na takie znaczenie wyrazi# innymi wyrazami, np. too
czy also), in the treatment of, the presence of, due to the, a number of, in the course
of, in the absence of, the case of, it may be, as a result, a variety of, itp.
Jak wida# na rycinie 7, najwy"ej odnotowana jest zbitka as well as, kt!ra
ma funkcj% organizacji dyskursu (discourse organisers). Podobnie zbitk$ organizacji dyskursu jest one of the uplasowana na drugim miejscu cz%sto'ci u"ycia.
Zbitk$ referencyjn$ (referential), odwo&uj$ca si% do miejsca, jest in the United States, do czasu – np. at the same time, a do ilo'ci – there is no. Zbitki should not be
czy can not be z kolei ilustruj$ zbitki leksykalne postawy (stance), czyli takie,
kt!re wyra"aj$ stanowisko autora wobec omawianego zagadnienia.

Ryc. 7. Trigramy zbitek leksykalnych wyekscerpowane z korpusu Diab
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N-gramy mo"na ustawi# r!wnie" na 4-wyrazowe, co jest zalecane przez niekt!rych autor!w (np. Go*d*-Roszkowski 2011). Tabela poni"ej przedstawia zbitki
leksykalne wyekscerpowane z korpusu tekst!w onkologicznych opublikowanych przez polskie czasopisma (korpus Oncol_pl) oraz wydawanych w Wielkiej
Brytanii (korpus Oncol_GB)3. Badania por!wnawcze tego typu pozwalaj$ zaobserwowa# r!"nice w u"yciu zbitek leksykalnych tekst!w medycznych, w tym
przypadku z dziedziny onkologii, napisanych przez polskich autor!w w por!wnaniu do autor!w brytyjskich lub pochodz$cych z innych kraj!w (wi%cej na ten
temat w: B$czkowska, w tym tomie). Korpus Oncol_GB stanowi niejako korpus
referencyjny dla korpusu Oncol_pl. Poni"szy diagram przedstawia fragmenty list
ze zbitkami leksykalnymi. Z pobie"nej analizy wynika, "e najcz%'ciej wyst%puj$ce
zbitki w obydwu korpusach s$ stosunkowo zbie"ne pod wzgl%dem strukturalnym. Zbitki te s$ r!wnie" w du"ej mierze zbie"ne z tymi analizowanymi powy"ej
i pochodz$cymi z korpusu Diab. Podobne analizy por!wnawcze mog$ by# dokonywane na podstawie tekst!w pisanych przez student!w w ramach zaj%# po'wi%conych nauczaniu pisania naukowych tekst!w medycznych (nauczania dyskursu akademickiego, specjalistycznego).
Korpus oncol_pl
on the basis of
in the case of
as well as the
on the other hand
as a result of
in the form of
is one of the
the basis of the
in the course of
at the same time
with the use of
in the area of
one of the most
the fact that the
the aim of this
the aim of the
in the treatment of

Korpus oncol_GB
as well as the
On the other hand
for the treatment
on the basis of
has been show to
are taken into account
in the treatment of
in the estimation of
as a result of
is one of the
equivalent isotropic displacement parameters
atomic coordinates and isotropic
or equivalent isotropic displacement
in terms of the
are estimated using the
used when they are
taken into account individually

Korpus tekst!w wydanych w Polsce liczy oko"o 22 mln s"!w, natomiast korpus tekst!w wydanych w Wielkiej Brytanii zawiera ok. 215 mln s"!w. Teksty pochodz# z naukowych czasopism
medycznych.
3
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Znajomo$% typowych zbitek leksykalnych u&ywanych w tekstach akademickich jest niezb'dna do prawid"owego t"umaczenia i pisania tekst!w naukowych, zatem nauczanie j'zyka angielskiego akademickiego (medycznych tekst!w naukowych), czyli wspomnianego w pierwszej cz'$ci artyku"u JAA,
mo&na oprze% na analizie zbitek leksykalnych.
Niedawno opracowano te& programy dost'pne online (http://writeaway.nlpweb.org; http://langtest.jp/awsum/), kt!re w oparciu o dane korpusowe wspomagaj# pisanie tekst!w naukowych, m.in. uzupe"niaj#c zbitkami
leksykalnymi tekst pisany online (opracowane przez Atsushi Mizumoto).
Listy słów. Istotnym punktem w rozwoju dyskursu medycznego by"o
opracowanie przez Wang i in. (2008), na podstawie korpus!w tekst!w medycznych, listy s"!w medycznych (Medical Word List, MWL) najcz'$ciej wyst'puj cych!w!naukowych!artyku"ach!medycznych.!Lista!ta!powsta"a!na!wz#r!listy!
s"#wek!typowych!dla!dyskursu!akademickiego!(Academic!Word!List,!AWL)!zaproponowanej! w! 2000! roku! przez! Coxhead! (zob.! te$! Coxhead! 2011),! kt#ra!
z!kolei!nawi zywa"a!do!GSL!(General!Service!List)!opracowanej!w!latach!pi%&dziesi tych!(West!1953)!– listy!wskazuj cej!liczb%!s"#w,!kt#r !nale$y!zna&!na!!
poszczeg#lnych!poziomach!j%zykowych.!MWL!stanowi!cenn !wskaz#wk%!dla!
dydaktyk#w!przy!opracowywaniu!program#w!nauczania!medycznego!j%zyka!
specjalistycznego na studiach medycznych i/lub na studiach z zakresu przek"adu!medycznego.!Wzoruj c!si%!na!MWL!i!korzystaj c!z!korpusu!j%zyka!akademickiego!reprezentuj cego!r#$ne!dyscypliny!wiedzy,!Simpson-Vlach i Ellis
(2010)!zaproponowali!Academic!Formulas!List!(AFL),!tj.!list%!utartych!wyra$e'!
najcz%*ciej!u$ywanych!w!tekstach!akademickich.!AFL,!a!tak$e!list% s"#w!najcz%*ciej!u$ywanych!w!m#wionym!j%zyku!akademickim!opracowan !przez!Danga!
i in. (2017). Mog !by&!one przydatnym!materia"em!dla!dydaktyk#w!ucz cych!
j%zyka!akademickiego,!w!tym!medycznego.!
Podsumowanie
W!artykule!przedstawiono!kilka!narz%dzi!wykorzystywanych!w!j%zykoznawstwie!korpusowym,!kt#re!mog !okaza&!si%!pomocne!w!zrozumieniu!i!pisaniu! naukowych! tekst#w! medycznych! w j%zyku! angielskim.! Mog ! one! by&!
przydatne!dla!lekarzy!i!naukowc#w!reprezentuj cych!nauki!oko"omedyczne,!
w!t"umaczeniu!takich!tekst#w!przez!lingwist#w-t"umaczy,!a!tak$e!w!dydaktyce!
angielskiego!j%zyka!medycznego!na!poziomie!studi#w!medycznych!(w!ramach!

45

Anna!B czkowska

lektorat#w)! i! studi#w! podyplomowych! z! zakresu! przek"adu! medycznego.!
Om#wiono! wykorzystanie! wyra$e'! regularnych! w! ekstrahowaniu! okre*lonych struktur gramatycznych i jednostek!leksykalnych,!automatyczn !ekstrakcj%!termin#w,!konkordancje,!wizualizacj%!kolokacji,!funkcj%!wyraz#w!w zdaniu
(tagi),!zbitki!leksykalne!oraz!listy!s"#w.!Ponadto,!w!artykule zasugerowano potencjaln !modyfikacj%!form!zaj%&!prowadzonych!dla!przysz"ych!lekarzy!w!zakresie!kompetencji!j%zykowych,!polegaj c !na!zwi%kszeniu!liczby!godzin!dydaktycznych!przeznaczonych!na!lektorat!j%zyka!angielskiego!tak,!aby!umo$liwi&!nauczanie!nie!tylko!og#lnego!j%zyka!medycznego,!ale!te$!zaawansowanego!
j%zyka! medycznego! charakterystycznego! dla! r#$nych! specjalizacji! medycznych;! rozumienia,! pisania! lub! t"umaczenia! dokumentacji! medycznej,! a tak$e!
nauczania!pisania!stylistycznie!poprawnych!tekst#w!naukowych.
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Using language corpora in teaching English for Medical Purposes
and in translation of research medical texts
Abstract: The aim of this paper is to discuss the problem of how corpus linguistics can be
used in the field of English for medical purposes (EMP), in particular in: teaching medical
English, teaching medical translation, assisting translators in rendering medical texts and
authors in writing medical academic texts. A number of corpus tools and ways of data analysis are presented, such as: automatic term extraction, data visualisation, collocation and tag
analysis, using regular expressions in data retrieval, function of lexical bundles and word
lists. On a more general note, some suggestions as regards the didactics of EMP are presented, such as increasing the number of teaching hours devoted specifically to advanced
EMP, along with the so-called general EMP, and designing classes devoted to the analysis of
academic discourse and the teaching of academic writing.
Keywords: English for Special Purposes, English for Medical Purposes, English for Academic
Purposes, language corpora, teaching medical English, translation of medical English, medical
academic discourse
Słowa kluczowe: profesjolekt, język medyczny, język angielski dla celów specjalistycznych,
korpusy językowe, nauczanie języka medycznego, przekład tekstów medycznych, medyczny
dyskurs naukowy
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