
ÉRTESÍTÉS 

A MAGYAR ORVOSI NYELV 
Egy új, szabadon választható tantárgy a Semmelweis Egyetem 
és az ELTE bármely évfolyamának hallgatói számára 

Örömme l ad unk hírt aITól, hogy 2004. februártól egy új , hián y

pót ló, sza badon vá lasz tható féléves ( 15 előadás), vizsgakö teles 
tantá rgy kezdődik, amelyre a Semmelweis Egyete m, Bőr- és 

Nem ikórtan i Klinika tantermében (Bp. Már ia u. 41 .) kerül sor 

szerda i napokon, 12-14 óra között. Jelentkezés: Pro f. dr. Bősze 

Péter (06 309 199 238, távmáso ló: 2752 1 72, villanyposta: 
bosze@axe lero. hu). 

A ma orvosának az orvosi nyelvvel kapcso latban számos kihí
vása van, mint pé ldáu l a be tegek megfele lő tájékoz tatása, fel

világosí tás az egészség megőrzésével kapcso latban , érthető tu

dományos közlés, jogi elvárások stb. Mindez csak magya r 

nyelven lehetsége s. Az orvos i nyelvet elözö nlik az angol kife
jezések, ame lyek lassan nemcsak a szakmák közötti , de egy

egy szakmán be lüli párbes zédet is érthetet le1mé teszik, az or

vos és a nem szakembe r közti párbe széd pedig még inkább le

hetetlenné válik . Az angol rövidítések elte rjedése már teljes 

zűrzavart eredményez. Ennek a lehetetlen helyze tnek az egye t
len mego ldása a magyar orvosi nyelv ápo lása és fejlesztése. 

Ezért hoztuk létre ez t a tantárgyat , amely az alapvető nye lvi 

kérdések mellett , az orvosi nye lvve l, az orvos i irodalom műve

lésével és tanulm ányozásával kapcso latos egyéb fontos szem
pontokat is tarta lmazza. 

ELŐADÓK: Prof. dr. Bertók Lóránd, 

Prof. dr. Bősze Péter , 

Dr. Dános Korné l, 
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Prof. dr. Donáth Tibor, 
Prof. dr. Fábián Pál, 
Prof. dr. Fehér Ján os, 

Prof. dr. Grétsy Lász ló, 

Dr. Grétsy Zsombor, 

Dr. Gyarmat i Zsuzsanna, 

Prof. Dr. Keszler Borbá la, 
Prof. dr. Lapi s Károly , 

Dr. Micsán yi Atti la, 

Prof. dr. Palkovits Mik lós, 
Dr. Tekes Kornélia, 

Dr. Törőcsik Beáta , 

Dr. Varga Zoltán , 
Dr. Vasas Lívia , 

Prof. dr. Vécse i Lász ló 

FONTOSABB TÉMÁK: 1. A magyar orvosi szaknye lv fej lődésének, 

müvelésének története , sza knye lvünk je len legi helyzete, nap 
ja ink nehézségei , a szaknye lvm üve lés cé lja, lehetőségei , 

2. A magyar orvos i sza knyelv művelésének szervezetei, for

mái, a magyarítás kérdése , 3. A magyar helyesírási és stilári s 

ismeretek alapjai, 4 . Globa lizáció és anyanye lv, európai ta

pasztalatok - az anyanye lv és az önazonosság, 5. Lehet -e, ér
demes-e , kell-e magyar orvosi nye lven közöln i? 6. Az ana
tómiai nevek írása és magyarítása , 7. Az ango l és latin sza 

vak írásának elvei , 8. Hogyan ta11sunk tudomán yos előadást? 

9. A nemzetközi és a magya r tudományos folyó iratok a klini 

kus szemével, 10. Orvos-orvo s párbeszéd , orvos-nővér párbe

szé d, orvos-beteg-párbes zéd, 11. Hogya n írjunk tudományos 
köz lemény t? 12. A szakiro dalom helyes értésének, é11éke lésé

nek, fordí tásának nehézsége i, 13. A szaknye lvi helyes írás i 
és stilá ris ismeretek alapja i, 14. A dagan atgyógyász at szak 

nye lve, különös tekintette l a tájéko ztatásra , 15. Az élettan és 

a társ tudom ányok szaknye lve, 16. A gyógyszernevek és a 
gyógyszerhatás ú kész ítménynevek írása. 17. A tudományos 

tevékenység mérése - tudomá nymérés, 18. Orvosi szaknye lv: 

ahogy az orvos tanha llgatók látják, 19. Iroda lomkeresés - a 

könyvtár és a világháló sze repe (Index Medicu s, Med line, 

PubM ed stb .), 20. A molekuláris biológia és az alapkutatás 
szaknyelve, 2 1. Az orvos i szótárak készítés ének szempont j ai , 
buktatói , 22. Az orvos i iroda lom tanulm ányozásának gyakor

lat i lehetőségei a könyvtáro s sze mével , 23. A szakfol yói ratok 
szerkesztése, a szerkesztő helye stb . 

Pro/ d1'. Bősze Péter 
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