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REZUMATUL TEZEI

Propunându-şi să identifice metode care simplifică activitatea traducătorilor de texte
medicale din şi în limbile engleză şi română, prezenta teză de doctorat tratează, totuși,
preferenţial situaţia acestor transpuneri în limba engleză, ca limbă predilectă de comunicare a
rezultatelor cercetărilor din domeniul supus investigațiilor.
Elementul de noutate al demersului nostru interdisciplinar derivă din corelarea
domeniilor traductologie şi limbaj medical român-englez și englez-român, în condiţiile în care
există lucrări ample și destul de numeroase care au ca obiect de studiu alte perechi de limbi
sursă şi ţintă. Necesitatea şi utilitatea acestui tip de cercetare în domeniul traducerii medicale
este justificată, în actualul context românesc, de numărul redus de studii consacrate traducerii
de texte medicale şi care tratează procedeele și principiile de traducere la care recurg
specialiştii.
Articolele medicale aparţin categoriei genurilor profesionale şi se caracterizează prin
scop informativ şi comunicativ şi un conţinut specific, axat pe fenomene obiective. Ele
prezintă o anumită structură textuală şi o organizare particulară a informaţiei, în consonanţă cu
normele şi convenţiile specifice determinate de natura mesajului. Articolele medicale sunt
texte pragmatice care se disting prin terminologie şi expresii caracteristice, structuri sintactice
şi construcţii impersonale, prin trăsături stilistice precum claritate, precizie, simplicitate şi
concizie.
Traducerile medicale se încadrează în categoria traducerilor de texte specializate. Ca
atare, ele diferă în mod substanţial de traducerile literare, precum și de alte tipuri de traduceri
de limbaje specializate prin rigurozitate în utilizarea terminologiei, o limitare în utilizarea
sinonimiei şi acurateţea transmiterii mesajului către receptor. În aceste condiţii, accentul nu
cade pe valenţele estetice ci pe cele funcţionale, traducătorul nu este artist ci om de ştiinţă care
transpune cu fidelitate şi precizie un fenomen ştiinţific.
Teza este structurată în cinci capitole urmate de bibliografie şi anexe, corpusul analizat
fiind alcătuit din 110 articole medicale provenite din reviste româneşti şi străine. Din motivul
amintit mai sus, majoritatea articolelor medicale sunt elaborate în limba engleză, de aceea
numărul textelor redactate în această limbă este superior celor scrise în limba română. Cu toate
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acestea, articolele incluse oferă informaţii specifice referitoare la limbaj şi editare. Lexicul de
specialitate este cel utilizat în histologie şi patologie, însă interdisciplinaritatea face ca lista de
termeni din anexă să includă şi termeni folosiţi în alte arii precum medicina de laborator sau
genetica. Această listă, elaborată în strânsă colaborare cu specialişti din domeniile medicale
amintite, reprezintă, și ea, un rezultat al cercetării şi vine în întâmpinarea problemelor
specifice pe care traducătorii de texte medicale le pot întâlni.
Pentru analiza corpusului de articole nu am recurs la aplicaţii software, ci am parcurs şi
am analizat articolele manual, fapt ce a facilitat constituirea listei de termeni utilizaţi în
histologie şi patologie. Doar lecturând fiecare articol în parte am reușit să filtrăm și să
identificăm probleme de traducere care se referă în special la textele medicale. Mai mult decât
atât, deoarece articolele medicale conțin diferite unităţi de măsură, referințe bibliografice
indicate între paranteze pătrate, numere cu zecimale și procente, semne și simboluri, este
posibil ca un instrument de analiză software a corpusului să nu fi putut identifica în mod
corespunzător aspectele de care am fost interesaţi.
Cunoaşterea cadrului teoretic al traductologiei este o condiție necesară pentru toți cei
care lucrează în domeniu, acesta oferind traducătorului cunoștințele și instrumentele necesare
pentru a efectua traduceri reuşite. Primul capitol al tezei include o trecere în revistă a
abordărilor principale din domeniul traductologiei în scopul de a identifica o serie de aspecte
utile pentru traducerea articolelor medicale. Astfel, au fost analizate abordări lingvistice,
textuale, pragmatice şi funcţionale, acestea din urmă, prin teoriile Katharinei Reiss şi ale lui
Hans Vermeer apropiindu-se cel mai mult de interesele practicienilor traducerii. Un avantaj
explicit al demersului propus de cei doi cercetători constă în faptul că acesta permite
traducerea unui text în diferite moduri, în funcție de scopul textului țintă. Astfel, textul tradus
poate avea aceeași funcție ca textul sursă din limba și cultura sursă sau poate avea o altă
funcție. Această teorie poate fi utilizată cu succes în cazul textelor medicale a căror funcţie din
limba sursă va diferi de cea din limba ţintă: articole ştiinţifice traduse pentru o altă categorie
de cititori, articole ştiinţifice rescrise în limba ţintă având un alt scop decât cel din limba sursă
(informare a publicului asupra unor noi descoperiri ştiinţifice), etc.
Conceptul de echivalenţă, aflat în centrul acestor teorii, este analizat în detaliu,
împreună cu unele dintre cele mai cunoscute clasificări ale sale elaborate, de-a lungul
timpului, de Eugene Nida, J. C. Catford, Mona Baker şi Anthony Pym.
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Deşi aparţine genului ştiinţific, limbajul medical englez contemporan, caracterizat
printr-o formulare simplă și directă, ar trebui tratat separat deoarece are o serie de trăsături
distinctive. Prin metoda observaţiei, cercetarea a identificat aceste trăsături, precum și
caracterul şi vocabularul specific textelor din histologie şi patologie. Corpusul de articole
medicale a permis o privire de ansamblu asupra tipurilor de articole medicale din revistele
româneşti şi internaţionale.
Cel de-al doilea capitol defineşte textul medical evidențiind diferitele tipuri de texte cu
caracteristicile lor primordiale: studii de caz, manuale, ghiduri ale Organizaţiei Mondiale a
Sănătăţii, diferite sisteme de clasificare, etc. Făcând o trecere în revistă a textelor medicale sub
aspectul varietăţii şi clasificării acestora, capitolul tratează şi analizează trăsăturile lor
principale, începând cu receptorul în limba ţintă și până la funcţiile textului medical. Astfel se
desprind trei funcţii distincte ale textelor medicale: funcţia informativă – întâlnită în articole,
manuale, broşuri, studii de caz, funcţia instructivă – întâlnită în manuale, ghiduri sau
protocoale, şi funcţia persuasivă – specifică textelor de marketing al produselor şi broşurilor
medicale, etc.
Capitolul prezintă principiile şi regulile de redactare specifice genului, de la punctuaţie
până la ortografie, rolul analizei tuturor acestor elemente fiind acela de a conştientiza
traducătorii în privinţa cerinţelor standard de elaborare a textelor din domeniul medical.
Deoarece nu toţi autorii unui text sursă respectă regulile şi cerinţele structurale ale articolelor
medicale, sarcina de a rearanja textul ţintă în funcţie de standardele revistei în care acesta
urmează a fi publicat îi revine traducătorului, o simplă traducere a textului și verificarea
proprietăţii termenilor fiind insuficientă în cazul textelor redactate necorespunzător. Astfel,
traducătorul trebuie să îşi asume o mai mare responsabilitate în ceea ce priveşte editarea
textului ţintă pentru a asigura coerenţa acestuia.
Deoarece cercetarea de faţă vizează traducerile articolelor medicale, accentul cade pe
traducerile textelor aparţinând acestui gen. Cel mai des întâlnit model de articol medical, aşanumitul model IMRAD (acronimul secţiunilor articolului: Introduction, Materials and
methods, Results and Discussions) se bucură de o vastă popularitate datorită structurii
complete, logice, şi cronologice de descriere a unei cercetări. Din acest motiv el a fost adoptat
şi de literatura medicală românească. Astfel, partea introductivă identifică necesitatea unei
cercetări datorită unei lipse de informaţie în stadiul actual al cunoaşterii. Partea de material şi
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metodă descrie toate substanţele, aparatele, programele de software utilizate, alături de
metodele care au stat la baza cercetării. Secţiunea de rezultate abordează cercetarea într-un
mod obiectiv, urmând ca partea de discuţii să punctează observaţii cu privire la rezultate.
Cel de-al treilea capitol investighează terminologia medicală. În cazul textelor
medicale cel mai mic element vital pentru înţeles nu este cuvântul, ci lexemul, acest fapt
datorându-se numărului mare de cuvinte compuse care îşi au originea în limbile greacă şi
latină. Capitolul debutează cu o trecere în revistă a istoriei limbajului medical românesc, ce
datează din secolul al XIX-lea, Pavel Vasici-Ungureanu fiind considerat fondatorul
terminologiei medicale ştiinţifice. În arealul anglo-saxon, trecerea de la limba latină la limba
engleză ca mediu de comunicare a informaţiilor şi cunoştinţelor medicale a avut loc la
începutul secolului al XVI-lea. Capitolul dezbate probleme de terminologie medicală engleză,
derivată din limbile greacă şi latină, şi oferă un inventar de rădăcini, prefixe şi sufixe
frecvente, dat fiind faptul că un traducător trebuie să fie un bun cunoscător al regulilor de
formare de noi termeni, fapt ce favorizează „decodarea” elementelor necunoscute pentru
înţelegerea textului sursă.
Un alt aspect aici inclus este standardizarea terminologiei medicale, văzută ca definire
a conceptelor cărora le sunt atribuiţi termenii limbajului medical, demers efectuat în cazul
limbii engleze prin baze de date şi nomenclatoare precum MEDICALWORDNET sau
SNOMED CT, dezvoltat de Colegiul Patologilor Americani. Deoarece în cazul limbii române
nu putem vorbi de o astfel de standardizare, greutăţile pe care un traducător le întâmpină în
cazul limbii române ca limbă ţintă constau în imposibilitatea alegerii termenului cel mai corect
sau cel mai adesea folosit într-un anumit context, în inexistenţa unor termeni echivalenți şi
altele.
Capitolul al patrulea analizează particularităţile textelor medicale şi problemele de
traducere, făcând distincţie între problemele lexicale (sinonimia, eponimia, frazeologia,
acronimia sau împrumuturile), gramaticale (gen, timpuri verbale, diateze) şi extralingvistice
(diferenţe de ordin cultural, deosebiri

între protocoalele medicale ale celor două culturi,

denumiri de instituţii şi existenţa sau absenţa anumitor entităţi, diferenţe între relaţia şi
comunicarea medic-pacient). Problemele legate de traducător se referă la cunoştinţele acestuia
în domeniul medical, factorul de stres, termenul limită de predare a traducerii sau varietatea
subiectelor pe care articolele medicale le abordează. De aceea, unul dintre subcapitole vizează
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responsabilitatea traducătorului în redactarea unui text ţintă corect atât din punct de vedere
lingvistic, cât şi ştiinţific. Erorile de traducere a textelor medicale, începând de la articole şi
până la instrucţiuni de dozaj al medicamentelor pot avea repercusiuni serioase asupra
pacienţilor, dar şi asupra renumelui autorilor textului sursă.
Cel de-al cincilea capitol se bazează pe studii de caz ale traducerilor de articole
medicale din domeniul histopatologiei. Un aspect important al acestui capitol este analiza unor
articole incluse în corpusul cercetării, redactate în limba engleză şi publicate în reviste
româneşti despre care nu s-a putut stabili dacă sunt traduceri ori au fost elaborate direct în
limba engleză de autori români. Chiar și în cel de-al doilea caz, discutăm însă de ceea ce se
numeşte „internal translation”. Astfel, multe dintre articolele în limba engleză publicate în
reviste româneşti conţin numeroase greşeli de limbă, explicabile prin neefectuarea corecturii
textului de către redacţie. Pe lângă evaluarea valorii ştiinţifice a unui articol, ar fi de datoria
corectorilor să semnaleze prezenţa greşelilor de limbă. În lipsa unei astfel de revizuiri,
articolele sunt publicate cu greşeli, cum ar fi: lipsa unor cuvinte (subiecte, complemente),
utilizarea termenului greşit, probleme gramaticale (timpuri verbale impropriu folosite,
probleme de diateză), topica în propoziţie sau chiar şi fraze incomplete. Din aceste cauze,
lectura textului poate fi îngreunată; chiar dacă cititorul identifică greşeli de traducere, acesta se
va afla în situaţia de a decide cu privire la validitatea informațiilor receptate putând ajunge la o
concluzie eronată asupra ansamblului.
A doua parte a capitolului final al tezei constituie un studiu lingvistic comparativ şi
analizează patru articole din domeniul patologiei, toate cuprinse în anexele tezei: două scrise
în limba română şi două în limba engleză. Problemele de terminologie incluse în această
analiză constau în termenii de anatomie, procese, boli, substanţele utilizate în analiza
imunohistologică. Problemele lingvistice şi gramaticale vizate sunt segmente problematice
(adjectiv, verb + adverb), timpuri verbale şi utilizarea diatezei pasive.
Cea de a treia parte a acestui capitol este ghidul de traducere elaborat în urma
cercetării. Ghidul descrie paşii pe care un traducător trebuie să îi parcurgă, începând cu
descrierea sarcinii şi până la elaborarea textului final. Un element important constă în etapele
elaborării schiţelor care preced scrierea textului final, cu exemple luate din corpusul de texte şi
din experienţa personală. Sunt incluse și etape ale traducerii articolului Primary acinic cell
carcinoma of the breast associated with an intraductal acinic cell component, pe care am
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efectuat-o, materialul fiind publicat în revista medicală sud-americană „Patologia”. Traducerea
integrală este inclusă în anexele tezei. Aceste etape vizează întregul proces de traducere şi au
menirea de a sistematiza activitatea traducătorului, începând cu traducerea titlului unui articol,
elaborarea unui glosar de termeni întâlniţi în articol, soluţionarea problemelor de traducere,
compunerea, adaptarea şi îmbunătăţirea textului final. Ambele direcţii de traducere sunt
exemplificate, limbile română şi engleză fiind atât limbi sursă cât şi limbi ţintă. Demersul
analitic vine în întâmpinarea dificultăţilor cu care se confruntă traducătorul de texte medicale,
oferind exemple şi soluţii în fiecare etapă. Deşi exemplele se bazează pe textele corpusului,
procedeele şi metodele de soluţionare a problemelor de traducere pot fi aplicate şi altor texte
medicale.
Pentru ca un traducător de texte medicale să poate efectua traduceri de înaltă calitate,
acesta trebuie să aibă o experiență vastă, dobândită printr-o activitate practică permanentă,
corelată cu cunoașterea unor norme și principii din traductologie și cu o continuă informare în
domeniul medical de specialitate. Pe lângă aceasta, cooperarea constantă cu medici specialişti
oferă în mod cert soluţii în numeroase cazuri de terminologie sau frazeologie. O astfel de
cooperare dintre traducător şi medicul specialist este importantă, deoarece, chiar dacă
traducătorul execută cercetare lingvistică într-un anumit domeniu medical, este posibil să un
cunoască toate schimbările recente de terminologie din acel domeniu.
Dicţionarele nu pot oferi întotdeauna soluţiile potrivite în ceea ce priveşte
terminologia, neologismele, construcţiile metaforice sau frazeologia. Deşi tehnologia
contemporană le asigură traducătorilor resurse importante, precum baze de date accesibile
gratuit, nu toate aceste resurse pot oferi soluţii tuturor problemelor de traducere întâmpinate de
aceştia. Strategiile sau metodele utilizate de traducător, deciziile acestuia în ceea ce priveşte
terminologia, limbajul sau omisiunile, nu trebuie să împiedice sau să afecteze înțelegerea
textului.
Considerăm că într-o lume în care timpul şi spaţiul dispar în accepţiunea lor clasică şi
în care interconectarea permite exploatarea de noi şi noi valenţe ale realităţii, în care piaţa
traducerilor medicale se află într-o permanentă expansiune, va creşte continuu şi nevoia de
traducători de texte medicale văzuţi ca mediatori interdisciplinari şi interculturali într-un
context comunicaţional internaţional. Din această perspectivă, lucrarea de faţă constituie atât
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un punct de pornire în domeniul standardizării traductologiei medicale, cât şi o provocare
pentru abordări similare şi în alte ramuri ale medicinei.
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