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Preface

The process of European integration also involves the medical profession. True inte-
gration can only be achieved by the free circulation of medical students and doctors 
within Europe.

Various organisations, such as the International Federation of Medical Students’ 
Associations (IFMSA) and the Euro pean Medical Students’ Association (EMSA) are 
keen to improve communication and co-operation between European medical fa-
culties. One way of achieving this is to promote the development of international 
exchange programmes, electives and hospital clerkships for medical students.

However, a student on his or her first visit to another European country may not 
have had the opportunity to acquire an adequate medical vocabulary in the host lan-
guage. Linguistic competence is essential for a foreign elective to be successful because 
a medical students’ ability is judged, at least partly, on how well he or she can com-
municate with patients and fellow medical personnel. The problem is compounded 
by the fact that the medical curriculum is very full and students have little spare time 
to improve their language skills. Working in a foreign language can be very tiring and 
there are a large number of distractions in a foreign land which make further demands 
on students’ spare time.

The aim of this book is to help medical students and doctors to quickly increase 
their medical vocabulary in English and Polish. The first part of the book provides  
the basic vocabulary required to obtain a full history and perform a thorough exam-
ination. Part 2 contains twenty-one case histories which cover a wide variety of  
emergencies commonly encountered by junior doctors and medical students. The 
questions asked by the doctor in each case are not exhaustive but are all pertinent to 
the manage ment of the patient. The examination findings are displayed in a similar 
form to  those written by British junior doctors in case notes and on casualty cards. 
Following each case history there are lists of differential diagnoses, vocabulary lists 
and lists of descriptive words in the form of word sets or “collocates”. Part 3 enriches 
the new edition by providing some longer and more varied conversations than those 
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contained in Part 2. The fourth and fifth parts of the book contain several types of 
word lists, all aimed at quickly enhancing the readers’ vocabulary, and the sixth part 
contains lists of important medical conditions. Part 7 provides a comprehensive list  
of medical abbreviations and several examples of medical correspondence and the last 
part consists of an extensive collection of colloquial words and phrases with which 
a doctor would be expected to be familiar. It is clear that in some ways the book re-
sembles a thesaurus and indeed one can use it to track down a medical term in one’s 
own language that has been temporarily forgotten.

The book provides practical help to a student or doctor who wants to find a more 
appropriate word, a word that is more formal, vivid, simple or precise than he or she 
can recall unaided.

In writing this book an attempt has been made to equate medical terms in two  
different languages. Each language has its own social, cultural and historical determin-
ants and while undertaking a translation it is often not possible to make a simple 
substitution of one word for another. Doctors in various countries may use the same 
medical term quite differently and with widely divergent frequencies. If the reader 
identifies any discrepancies in the text the section “Suggestions for Improvement” at 
the back of the book provides a means of recording them.

The authors welcome any constructive criticism. This book assumes that the reader 
has a fair degree of medical knowledge and a basic understanding of English. The 
book cannot be used as a factual medical textbook but should be used to overcome 
the “poverty of words” which may handicap medical students and doctors working in 
foreign countries.

Jonathan Murray
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Przedmowa

Proces jednoczenia się Europy dotyczy również lekarzy. Prawdziwą integrację można 
jednakże osiągnąć tylko wtedy, gdy studenci medycyny oraz lekarze będą mieli możli-
wość nieskrę powanych kontaktów w całej Europie.

Takie organizacje, jak: IFMSA (Międzynarodowa Federacja Stowa rzyszeń Studen-
tów Medycyny), a także ostatnio powstała EMSA (Europejskie Stowarzyszenie Stu-
dentów Medycyny) są żywo zaintere sowane poprawieniem kontaktów i współpracy 
między europejskimi ośrodkami medycznymi. Jednym ze sposobów osiągnięcia tego 
celu jest promocja programów wymiany międzynarodowej, praktyk i stażu dla stu-
dentów medycyny.

Znajomość języka obcego jest dla kandydata podstawowym warun kiem osiągnięcia 
sukcesu w wybranym kraju, ponieważ przynajmniej częściowo umiejętności studenta 
medycyny ocenia się z punktu widzenia możliwości porozumienia się z pacjentem 
i personelem medycznym. Niestety, program uczelni kształcących lekarzy jest już i tak 
przecią żony i studenci nie mają dodatkowego wolnego czasu na doskonalenie znajo-
mości języka.

Publikacja ma na celu pomóc studentom i lekarzom poszerzyć w szybkim czasie 
słownictwo z dziedziny medycyny w języku angiels kim i polskim. Część pierwsza 
książki dostarcza czytelnikowi pod stawowe słownictwo, potrzebne do zebrania wy-
wiadu chorobowego i przeprowadzenia gruntownego badania lekarskiego. Część dru-
ga zawiera 21 ostrych przypadków chorób, z którymi lekarze i studenci medycyny 
spotykają się najczęściej. Pytania zadawane pacjentowi przez lekarza, choć nie są wy-
czerpujące, dotyczą ściśle postępowania z pacjentem. Opis badania klinicznego i jego 
podsumowanie podane są według schematu, przypominającego sposób prowadzenia 
historii cho roby przez lekarzy brytyjskich. Po wywiadzie chorobowym następuje roz-
poznanie wstępne i różnicowe, a następnie słownictwo i lista słów opisowych zebra-
nych w zestawy. Część trzecia wzbogaca nowe wydanie o dodatkowe konwersacje, 
które są dłuższe i bardziej zróżnicowane w porównaniu z dialogami w części drugiej. 
Czwarta i piąta część zawiera listy wyrazów pogrupowanych tak, aby szybko wzbo-
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gacić słownictwo czy telnika, natomiast część szósta przedstawia listy ważnych „med-
ical conditions”. W części siódmej znajdują się skróty i przykłady korespon dencji 
medycznej, podczas gdy rozdział ostatni zawiera roz budowany zbiór słów i wyrażeń, 
których znajomość może się przydać. Nietrudno zauważyć, że w pewnym stopniu 
książka ta przypomina leksykon synonimów i terminów medycznych i rzeczywiście 
można się nią w ten sposób posługiwać.

Publikacja ta oferuje czytelnikowi praktyczną pomoc w szukaniu bez pomocy  
z zewnątrz właściwszego, prostszego lub bardziej precyzyjnego wyrażenia, słowa czy 
zwrotu.

Podczas pisania tej książki podjęto próbę znalezienia w obu językach dokładnych 
odniesień w zakresie słownictwa medycznego, jednakże każdy język ma swoje społecz-
ne, kulturowe i historyczne uwarun kowania. Toteż w procesie tłumaczenia nie zawsze 
wystarczy wyraz angielski zastąpić wyrazem polskim. Ponadto, jeśli lekarze z różnych 
krajów używają tej samej terminologii, to często w innym znaczeniu i z różną często-
tliwością.

Autorzy tej publikacji są otwarci na konstruktywną krytykę ze strony czytelników 
i proszą o wszelkiego rodzaju uwagi. Należy je kierować bezpośrednio pod adresy po-
dane na końcu książki w części zatytułowanej „Suggestions for Improvement”.

Zakłada się, że czytelnik tej publikacji ma zadowalający poziom wiedzy medycznej 
i podstawową znajomość języka angielskiego. Książ ka ta nie powinna być używana 
jako podręcznik medycyny, ale jako środek do wzbogacania słownictwa w języku an-
gielskim, którego niedostatek może być istotną przeszkodą dla studentów i lekarzy 
w ich pracy za granicą.

Jonathan Murray
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Słowo wstępne od autorów polskich 
Polish authors’ preface

Jonathan Murray zaprosił nas do współpracy nad książką, kiedy pracowaliśmy ra-
zem w Rauceby Hospital niedaleko Lincoln, uroczym zakątku wschodniej Anglii. 
Obydwaj pracowaliśmy już od kilku lat w Wielkiej Brytanii (Manchester, Lei cester) 
i mieliśmy za sobą trudny okres adaptacji w obcym, acz przyjaznym i bardzo cywili-
zowanym kraju. Choć nasz angielski nie był zły „na wejściu”, to posługiwanie się nim 
w codziennej pracy lekarza, badanie pacjenta, prowadzenie historii chorób, demon-
stracje przypadków w czasie ob chodów i konferencji klinicznych, komunikowanie się 
z kolegami lekarzami i innym personelem medycznym, a także rodzinami pacjen tów 
nastręczało wiele problemów.

Pomysł napisania książki, która byłaby pomocna dla „overseas doctors”, powitaliśmy 
z uznaniem. Jak pisze w swojej przedmowie Jonathan, nasza książka nie jest podręczni-
kiem, ale raczej praktycznym przewodnikiem dla lekarzy i studentów wybierających się 
do pracy czy na stypendium lub studia medyczne do jednego z anglojęzycznych krajów. 
Napisana przez lekarzy klinicystów, a nie filologów czy języko znawców, nie uwzględnia 
zasad wymowy czy problemów gramatycz nych. Staraliśmy się czytelnikowi przybliżyć 
taki angielski, jakim posługują się lekarze i pacjenci w Wielkiej Brytanii.

Od początku napotkaliśmy na trudności w tłumaczeniu pewnych definicji czy wy-
rażeń. Część z nich nie miała jeszcze polskich od powiedników w dostępnej, dość skąpej 
literaturze słownikowej. Tam, gdzie nie dało się jednego słowa angielskiego zastąpić 
jednym słowem polskim, przekładaliśmy je w sposób opisowy. Tak było w przypadku 
wyrażeń w częściach zatytułowanych „descriptive words”. Na przykład terminu „al-
coholic behaviour” nie można przełożyć jako „zachowanie alkoholowe” – nasza pro-
pozycja to „zachowanie typowe dla alkoholi ka”. Pewne zwroty tłumaczyliśmy różnie, 
w zależności od kontekstu, np: „illicit drug” to „nielegalna substancja psychoaktywna” 
(za defi nicją WHO i ICD-10), ale w pytaniu lekarza zadanym pacjentowi występuje 
jako „środek odurzający” lub „narkotyk”.
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Ostatnie dwie części książki pozostawiliśmy tylko w wersji angiels kiej. Są to głów-
nie wzory dokumentów medycznych i kolokwializmy, których tłumaczenie (nota bene 
niezwykle trudne) wykracza poza zadania tej publikacji.

Pisząc tę książkę, korzystaliśmy z wielu cennych uwag życzliwych nam osób 
zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w Polsce. Szczególne podziękowanie nale-
ży się Panu Doktorowi Andrzejowi Sosnowskiemu, kardiochirurgowi, konsul-
tantowi Glenfield Hospital w Leicester, za konsultacje tekstów z zakresu chirurgii 
i specjalności zabiegowych, Pani Profesor dr hab. med. Halinie Sulestrowskiej* 
z Gdańska i Pani Kazimierze Myers, Dip. Ed. z Leicester za przejrzenie całego tekstu, 
zarówno części polskiej, jak i angielskiej oraz cenne uwagi, a także Pani Doktor Bar-
barze Mroziak z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w War szawie za pomoc z zakresu 
terminologii neuropsychologicznej.

Wiele korzyści odnieśliśmy z niezliczonych dyskusji z doktorem Jonathanem Mur-
ray’em, którego oddanie temu dziełu zasługuje na szczególne podkreślenie. Korzysta-
liśmy także z wielu pozycji literatury fachowej.

Jerzy Radomski – Lincoln
Włodzimierz Szyszkowski – Warszawa

* Profesor Halina Sulestrowska, wielce pomocna podczas pracy nad pierwszym wydaniem, zmarła jeszcze 
przed rozpoczęciem prac nad obecnym wydaniem rozszerzonym.
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Przedmowa autorów polskich  
do drugiego wydania

Minęło 12 lat od pierwszego wydania naszej książki. Mamy informacje od 
Wydawnictwa Lekarskiego PZWL i Czytelników, że książka spełnia swoje zadanie. 
J. Murray w swojej przedmowie z 1997 r. pisał: „...proces zjednoczenia Europy 
zaczyna również obejmować lekarzy. Jednakże prawdziwą integrację można osiągnąć 
tylko wtedy, gdy umożliwi się studentom medycyny oraz lekarzom nieskrępowane 
możliwości kontaktów w całej Europie”. Tak się właśnie stało. Polska przystąpiła do 
Unii Europejskiej, a polscy lekarze i studenci medycyny mogą swobodnie podróżować 
po całej Europie. Coraz częściej podejmują też pracę w krajach należących do Unii. 
Ufamy, że drugie, rozszerzone i uaktualnione wydanie naszej książki będzie im nadal 
dobrze służyć.

W obecnym wydaniu zmienił się układ książki. W części pierwszej, zatytułowanej 
„Czynności związane z przyjęciem pacjenta”, dodaliśmy m.in. słownictwo dotyczące 
uzależnień. W części trzeciej, noszącej tytuł „Sześć konwersacji w różnych sytuacjach 
medycznych”, umieściliśmy terminologię z zakresu m.in. poradnictwa genetycznego. 
Także część piątą, zatytułowaną „Wybrane słownictwo tematyczne” poszerzyliśmy 
o genetykę. W części szóstej wzbogacone zostało słownictwo naukowe. 

Książka nasza jest adresowana do osób, które już znają język angielski przynajmniej 
w stopniu średnio zaawansowanym, dlatego uznaliśmy, że transkrypcja fonetyczna nie 
jest konieczna, a doskonalenie wymowy ułatwią dołączone do książki dwie płyty CD 
z nagraniami.

Jerzy Radomski, Lincoln
Włodzimierz Szyszkowski, Warszawa

Czerwiec 2009
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PART 1 – CZĘŚĆ 1 
Clerking the patient  Czynności  

zwią zane  
z przyjęciem 
pacjenta

PARTS OF THE BODY CZĘŚCI CIAŁA

head głowa
neck szyja
thorax klatka piersiowa
abdomen brzuch
pelvis miednica
upper limb kończyna górna
lower limb kończyna dolna
bone kość
nerve nerw
joint staw
muscle mięsień
artery tętnica
vein żyła
organ narząd
gland gruczoł
skin skóra
fascia powięź
tendon ścięgno
cartilage chrząstka
ligament więzadło
lymph node gruczoł, węzeł limfatyczny
mucosa błona śluzowa
submucosa warstwa podśluzówkowa
muscle layer warstwa mięśniowa
serosa błona surowicza
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Head Głowa

hair włosy
scalp owłosiona skóra głowy, skalp
forehead czoło
eye oko
eyebrow brew
eyelid powieka
eyelash rzęsa
nose nos
nostrils nozdrza
cheek policzek
mouth usta
tooth ząb
canine tooth kieł
incisor tooth siekacz
premolar tooth ząb przedtrzonowy
molar tooth ząb trzonowy
gum dziąsło
tongue język
palate podniebienie
lip  warga
jaw szczęka
chin podbródek
salivary gland ślinianka
thyroid gland tarczyca, gruczoł tarczowy
face twarz
tonsils migdałki
nape of neck kark
fontanelle ciemiączko

Thorax and abdomen  Klatka piersiowa i brzuch

chest klatka piersiowa
mediastinum śródpiersie
manubrium trzon mostka
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sternum mostek
main bronchus główne oskrzele
bronchiole oskrzelik
alveolus pęcherzyk płucny
breast (mammary gland) pierś (gruczoł piersiowy)
nipple brodawka piersiowa
areola otoczka brodawki
back plecy
abdominal wall ściana brzucha
umbilicus pępek
loin lędźwie
iliac fossa dół biodrowy
waist talia (kibić, pas)
groin pachwina
gut jelito
peritoneal cavity jama otrzewnej
small intestine (bowel) jelito cienkie
large intestine (bowel) jelito grube
lesser omentum sieć mniejsza
greater omentum sieć większa
aorta aorta, tętnica główna
inferior vena cava żyła główna/próżna dolna

Upper limb Kończyna górna

shoulder bark
axilla pacha
upper arm ramię
forearm przedramię
wrist nadgarstek
hand ręka
thumb kciuk
finger palec
palm of the hand dłoń, powierzchnia dłoniowa ręki
knuckle kostka ręki, knykieć
finger nail paznokieć
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Lower limb Kończyna dolna

leg  noga, podudzie
buttock pośladek
thigh udo
shin przednia powierzchnia goleni, piszczel
calf łydka
ankle kostka nogi, staw skokowy
heel pięta
foot stopa
sole of foot podeszwa stopy
toe palec u nogi
big toe paluch
toe nail paznokieć palca u nogi

A PATIEnT’S  DAnE OSOBOWE 
PERSOnAL DETAILS PACjEnTA

name nazwisko
age wiek
sex  płeć
date of birth data urodzenia
occupation zawód
home address adres
identification number (unit number) numer historii choroby
next of kin najbliższa rodzina
religion: beliefs and practices religia (wyznanie)
ethnic origin/race pochodzenie i rasa
 (a) mongoloid  a) rasa żółta
 (b) negroid  b) rasa czarna
 (c) caucasian   c) rasa biała 
marital status stan cywilny
 (a) single  a) wolny
 (b) married  b) żonaty
 (c) divorced  c) rozwiedziony
 (d) separated  d) w separacji

Murray-Eng-Medical01.indd   24 2009-10-12   13:58:46


	1.pdf
	Strona 1


