
Co panu dolega?
Tytułjest.prowokacyjny. Ale rzea nie jest z cyklu porad ,,jakżyć

błogo".,To dość niezwykły podręcznik, adreiowany ao awOch tłegoiii
czytelników: studentów zagranicznych medycyny w Polsce oruii,h
wykładowców, pragnących przekazać swym słucńaczom pewną porcję
wiedzy z zakresu podstawowych dyscyptin medycznych po ungi,lrłu.
,,C0 panu dolega?" - to pytanie wprowadzające do pierwizej l.oiro*y
z nowym pacjentem.

Na okładte książki formatu A4,trzy autorki: Maria Chłopicka-Wiel-
gos, Danuta Pukas-Palimąka i RalarzynaTurek-Fornelska, iekomendu-
ją 

.wsparty.instytucjonalnie przez Centrum Języka i l(ultury Polskiej
w Swiecie Uniwersytetu Jagiellońskiego, ,,podięcznik do ńauczania
cudzoziemców języka polskiego na studiach medycznych''. Wydawcą
jest tundacja Wspierania l(ultury i Języka Polskiegó ir. l'l. n,lr,
a opiekę naukową sprawowal prof. Władysław Miodunła.

. 
Rzea jest przygotowana profesjonalnie, zarówno od strony me-

todo|ogicznej, jak i młytorycznej. Po wprowadzeniu noszącym tytuł
,,badanie lekarskie" w kilkunastu rozdziałach zwanych,,jednóstkami''
autorki symulacyjnie (utożsamiając się z postacią lekaiza) przepro-
wadl,ają.wywiad diagnostyczny na t€mat stanrL zdrowii pacjenta
w zakresie chorób serca, cukrzycy, pediatrii, anestezjologii i chirurgii,
położnictwa, dermatologii, reumatologii, neurologii, ćloril załaznyitr.
Rzecz końtzą r,ozdzialy poświęcone ordynowaniu ńków ora, organiiacji
sytemu zdrowia, poczynając od sposobów zapisywania historiiihorob|.

, . 
Tr,udn9 mi w krótkiej recenzji oddać specyfikę tej oryginalnej pozycji,

która jest de facto wprowadzeniem do nauki polskiego słowniawa meayci-
nego w szeregu specjalnościach, wskazuje na uwarunkowania wywiadu

1ntdycznego, 
podpowiadając pytania i sugerując polecenia dla pacjentów.

Niezmiernie interesujące są wskazówki dotyaąa iposobów udzielańia po-
rad lekarskich, uspakajania pacjenta, wpływania na jego reakcje, wresicie
każdy dział kończy repetytorium i zestaw ćwiaeń, 

-a 
całośĆ,,w trzech

kolorach" podpowiada metodologiczne korzystanie z podęaniki.
Iutorkami 3 dyi, wybitne polonistki, wspomniine na wstępie

panie M. 
.Chłopicka-Wielgos i D. Pukas-Palimąka, specjalizujące się

w zagadnieniach nauczania języka polskiego jako obagÓ, *ykńao*-
aynie w USA i Europie, autorki książek i podręizników dónauaania ję-
zyka polskiego w świecie. Natomiast w świat medycyny wprowadza ńis
dr katarzynaTurek-Fornelska, specjalistka z zakresu peaiatrii i chorób
zakaźny ch, notabene człon kini kolegiu m redakcyjnego,,G6 f ', aktual -

nie sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej. l tyle iytułem wprowadzenia
ze §trony Redakcji.

O ocenę podręcznika poprosiliśmy dr. Marcina Sobociń-
skiego, hematologa, parokrotnego laureata plebiscytu na naj-

!Ęr:s" uniwersyteckiego wykładowcę Szkoły Midycznei dia
Obcokrajowców.

- Ten podręcznik jest uniwersalny, ponieważ nie posługuje
się żadnym 1ęzykiem źtódkovrrym (przykładowo, pol...ni. ni". Śą

pisane po angielsku), lecz jest adresowany do słuchaczy różnych
nacji, do Anglików, Norwegów, Arabów, kogokolwiek, Jest na-
pkany.v,ryłącznie po polsku, nie narzuca trzeciego języka jako
instruktażowego, i to jest pierwsza rzecz, która rzuciła ml się
w oczy.

Druga to fakt, że podręcznik jes tbardzo dobrze zorganizowu
ny, podzielony przejrzyście na poszczególne dyscyplin/ medycz-
ne, w jakimś sensie nawet dostosowany do programu nauczania
medycyny w Polsce podczas poszczególnych serrrestrów. Rzecz się
zaczyna, i słusznie, od badania lekarskiego, potem jest interna,
w_ tym kardiologia, pulmonoiogia itp. Czy coś zostało pominięte?
Nie czuję się kompetentny, by to oceniać. Zrcsztąlakwyodrębnić
onkologię, która stanowi część niemal wszystkich dyscyplin me-
dycznych, a,,nieobecna" psychiatria to przecieżdziedzina mocno
odrębna. Sądzę, żewybór jest właściwy.

Od strony metodoiogicznej podręcznik jest bardzo przej-
rzysty, powiem kolokwialnie ,,fajnie zrobiony". Każda część
teoretyczna ma od razu ćwiczeniana końcu dzialiu.I co mnie za-
skoczyło, pytania są napisane ładnym językiem polskim. Nie chcę
ptzezto powiedzieć, żeto świadczy o dobrych manierach autorek,
tylko podkreślić zachowanie pewnych form grzecznościowych,
ważnych podczas przeprowadzania wywiadu lekarskiego,

Czy skorzystam osobiście z tego podręcznika podczas zajęć?

Ja wykładam po angielsku, a to jest podręcznik dla obco[ia-
jowców, którzy się uczą polskiego. Jego walorem jest pewne
uporządkowanie terminologii, stwierdzenia są pozbawione
dwuznaczności. Z tym bywa w praktyce dydaktycznĄ znaczny
kłopot. §fl języku polskim trudno o coś takiego, angielrki |est
znacznie precyzyjniejszv. Ale fakt, że nie ma tu ani słowa po an-
gielsku, nie przeszkadza mi, wręczodwrotnie uważam to ,i r^letę
podręcznika i słuszny wybór autorek. A ponieważ w istocie rzeczy
podręcznik dotyczy symptomatologii, a nie leczenia, nie będzie
musiał być modyfikowany, w jakimś sensie .jest porrr..hny,
ponadczasowy.

Zdjęcia, rozmaite skróty, płytka do osłuchania sięz językiem
wszystko to jest fragmentem dobrej roboty, z którĄ iogą tet
korzystać prócz studentów ich wykładowcy. Nakład podręJznika
500 egzemplaruy wydaje mi się zbyt niski, po dwóch latach zo-
stanie wyczerpany, a rzecz powinna przecież być dostępna także
w innych środowiskach akademickich kraju.

Kończąc, odpowiadam jednym zdaniem: ,,Godny polece-
nial"' 

dr Marcin Sobociński


