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zarząd organizacji IHTSDO  

 

 

 

Harmonogram Korekt 

Poniżej przedstawiono daty korekt Wytycznych, zgodnie z decyzją podjętą przez zarząd IHTSDO   

 

Data korekty Jednostka odpowiedzialna Uwagi 

Styczeń 2015 IHTSDO 

Korekta wszystkich dokumentów dotyczących 

standardów tłumaczeniowych opracowanych 

przez IHTSDO 

  
(w razie konieczności usunąć lub dodać kolejne 

wiersze) 

 

 

© Międzynarodowa Organizacja Rozwoju Standardów Terminologii Medycznej - IHTSDO 2012 

Wszystkie prawa zastrzeżone. 
Terminologia SNOMED CT® została początkowo opracowana przez Kolegium Patologów Amerykańskich. 
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Organizację Rozwoju Standardów Terminologii Medycznej (IHTSDO) i podlega Licencji Partnerskiej IHTSDO SNOMED CT®.  Szczegóły 

dotyczące Licencji Partnerskiej SNOMED CT® znajdują się w Internecie, pod adresem: http://www.ihtsdo.org/our-standards/licensing  
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w zgodzie z Licencją Partnerską SNOMED CT®. Zabrania się jakichkolwiek modyfikacji niniejszego dokumentu (w tym, między innymi, 

usuwania bądź modyfikacji tego fragmentu) bez wyraźnej pisemnej zgody IHTSDO. 

Każda kopia niniejszego dokumentu nieotrzymana bezpośrednio od IHTSDO (lub Członka IHTSDO) nie jest autoryzowana przez IHTSDO 
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1  Wstęp 

Część krajów jest obecnie w trakcie tłumaczenia, lub zamierza przetłumaczyć terminologię SNOMED 
CT® na własny język (języki) w celu skutecznego jej zastosowania w dokumentacjach medycznych. 
Poprawne tłumaczenie, oparte na znaczeniu każdego pojęcia, jest konieczne, by wspierać procesy 
decyzyjne oparte na obiektywnych danych i niezbędne z punktu widzenia bezpieczeństwa pacjenta. Co 
więcej, dane mogą zostać wykorzystane ponownie w celach administracyjnych i statystycznych, na 
przykład dla schematów świadczenia usług medycznych, promocji zdrowia, czy zarządzania przewlekłymi 
chorobami. Ponadto, globalny zasięg SNOMED CT® pozwala na przekazywanie spójnych 
i jednoznacznych danych klinicznych, bez względu na bariery językowe. Z punktu widzenia osoby 
poszkodowanej w wyniku wypadku lub choroby, zwiększenie szans na szybkie, skuteczne i poprawne 
leczenie, bez względu na miejsce, w którym aktualnie przebywa, jest bardzo istotne.  

Idealne okoliczności mogą zaistnieć tylko w przypadku, gdy zagwarantowana zostanie interoperacyjność 
semantyczna. Tłumaczenie każdej wersji terminologii musi odpowiadać zasadom, na których oparta 
została oryginalna wersja SNOMED CT® (tj. użyteczności, komunikatywności i odtwarzalności), 
a informacje zawarte w przetłumaczonych pojęciach muszą odpowiadać informacjom znajdującym się 
w oryginalnej terminologii (tj. w publikacji międzynarodowej / w oryginalnym języku źródłowym). W celu 
zapewnienia zgodności w powyższymi wymaganiami, projekty tłumaczeniowe muszą zostać wzbogacone 
o zestaw standardowych narzędzi pomiarowych służących do oceny jakości. 

Niniejszy dokument referencyjny bierze pod uwagę informacje zgromadzone z dwóch (2) źródeł: 

 Wniosków z analizy literatury; 

 Proponowanych parametrów jakości, z których stworzono listę dziewięciu (9) 
parametrów jakości. 

Główne informacje zawarte w dokumencie referencyjnym zostały wykorzystane do opracowania 
oddzielnej, towarzyszącej dokumentacji o nazwie „Podręcznik i metodologia oceny jakości tłumaczenia 
terminologii SNOMED CT®”. Obejmuje ona poniższe, kluczowe elementy: 

 Krótką listę wybranych parametrów jakości, wspólnie z miernikami jakości 
i wartościami docelowymi dla każdego parametru; 

 Przykładowe kwestionariusze umożliwiające stosowanie mierników. 

Podczas gdy analiza literatury pozwoliła określić kilka przydatnych parametrów jakości i kilka 
potencjalnych mierników jakości, pewna liczba zdefiniowanych parametrów jakości została oparta na 
wspólnych pomysłach i sugestiach ekspertów merytorycznych, czerpanych z praktycznych doświadczeń 
w realizacji projektów tłumaczeniowych.  

Krótka lista dziewięciu (9) proponowanych parametrów jakości była początkowo tworzona 
z wykorzystaniem dokumentacji źródłowej IHTSDO i opinii personelu klinicznego. Część 2.3.4 niniejszego 
dokumentu oraz część 3.3. znajdująca się w dokumencie towarzyszącym zawierają wstępny zbiór 
dziewięciu (9) parametrów jakości złożonych z trzech (3) parametrów dotyczących struktury, trzech (3) 
parametrów dotyczących procesu tłumaczenia oraz trzech (3) parametrów związanych z rezultatem prac 
tłumaczeniowych. 

Sposoby określania odpowiednich mierników i celów (znajdujące się w dokumencie zawierającym 
podręcznik i metodologię) służących do oceny jakości tłumaczenia podczas realizacji projektów 
translatorskich były początkowo tematem Podręcznika i Ram Jakości IHTSDO.  

Głównym zamysłem jest, by Ramy Jakości IHTSDO obejmowały wszystkie aspekty działalności IHTSDO, 
w tym: 

 Procesy i wsparcie organizacyjne 
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 Produkty oparte na danych (dane terminologiczne, tłumaczenia, wytyczne, podzbiory 
danych) 

 Dokumentację 

 Usługi świadczone przez IHTSDO i opisy wykorzystywanych narzędzi 

Oczekuje się, że czynności lokalizacyjne (opracowywanie podzbiorów danych, rozwijanie treści) 
wykonywane będą według podobnych i porównywalnych założeń, przy odmiennych celach, miernikach i 
metodologiach, zmieniających się w zależności od okoliczności. Nie można zakładać, że wszystkie 
procesy jakościowe będą w sposób automatyczny nadawały się do zastosowania w każdym przypadku. 
Należy jednak jasno określać przypadki występowania różnic oraz, jeśli tylko będzie to możliwe, 
podejmować niezbędne działania zaradcze, by zmierzać w kierunku opracowania coraz bardziej 
rygorystycznych standardów. 

Zgodnie z Ramami Jakości IHTSDO, elementy są strukturalnymi efektami zachodzących procesów, 
produktów/usług, które podlegają zwielokrotnieniu lub zmierzeniu (bądź modyfikacji) w celu polepszenia 
jakości czynności wykonywanych przez IHTSDO. Elementami mogą być ludzie, infrastruktura techniczna, 
narzędzia, udokumentowane procesy i procedury, a także produkty i  usługi wykonane przez IHTSDO. 
Idąc dalej, mierniki jakości to wypracowane metody i sposoby pomiaru parametrów jakości elementów, 
natomiast cele jakościowe to uzgodnione poziomy wydajności, realizacji bądź zgodności danego 
elementu z dowolnym parametrem jakości.  

W przypadku określenia celów, lecz braku konkretnych osiągnięć, produkty i procesy należy poprawić 
i rozwinąć, w celu umożliwienia przeprowadzenia pomiarów. W przypadku, gdy konkretne osiągnięcia nie 
mają przyporządkowanych sobie celów, elementy lub cele powinny zostać odpowiednio poprawione, 
a procesy pomiaru/wyznaczania celów powtórzone. 

Przykładowe kwestionariusze (zawarte w podręczniku i metodologii tłumaczenia) zostały opracowane do 
stosowania podczas realizacji projektów tłumaczeniowych z myślą o kwalifikowaniu i/lub zwielokrotnianiu 
mierników i celów dotyczących parametrów jakości oraz identyfikowania odpowiednich działań 
zaradczych. 

Niniejszy dokument został poddany korekcie przez Grupę Tłumaczy (SIG) oraz Grupę Projektową ds. 
Oceny Jakości Tłumaczenia (TQAPG) przy IHTSDO. Treść i sugestie zostały włączone do aktualnej 
wersji dokumentu zawierającego podręcznik i metodologię tłumaczenia. Aktualne wersje Wytycznych 
opracowanych przez IHTSDO zawierają również odniesienia do sposobów oceny jakości tłumaczenia 
i stosowania obowiązkowych mierników jakości.   

 

2 Analiza otoczenia   

2.1 Zakres analizy literatury przedmiotu 

Przeprowadzono analizę literatury i stosownych materiałów zawartych w cieszących się międzynarodową 
renomą publikacjach badawczych i rządowych. Niniejsza praca nie jest kompletnym odzwierciedlaniem 
wszystkich materiałów dotyczącej przedmiotowej kwestii. 

Analiza została oparta na trzech głównych źródłach: 

 Kapitale intelektualnym: Materiałach często wykorzystywanych przez badaczy, konsultantów i inne 
osoby profesjonalnie zajmujące się kwestiami związanymi z terminologią; 

 Stronach internetowych: Materiałach pochodzących z uznanych, akredytowanych, lub 
rozpoznawalnych Organizacji normalizacyjnych (Standards Development Organizations - SODs) 
(tj. www.ihtsdo.org); 

http://www.ihtsdo.org/
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 Dodatkowych zapytaniach internetowych: Na podstawie powyższych materiałów i dostępnych 
publikacji referencyjnych. 

Lista dokumentów referencyjnych znajduje się w Części 3 niniejszego dokumentu. 

2.2 Podejście, punkty odniesienia i ocena użyteczności 

2.2.1 Kategorie literatury 

Analizowana literatura została podzielona na sześć (6) kategorii: 

A) Normy i zalecenia 
B) Artykuły badawcze 
C) Podręczniki 
D) Literatura akademicka 
E) Dokumentacja IHTSDO 
F) Dokumentacja przygotowana przez Krajowe Centrum Publikacji 

Wyniki analizy przedstawiono w poniższej tabeli. W niektórych miejscach tabela zawiera krótki opis 
podejścia i punktów odniesienia, a także zwięzłą ocenę przydatności danej pozycji podczas 
opracowywania publikacji zawierającej podręcznik i metodologię. 

Grupa A - Normy i zalecenia Ta sekcja obejmuje udostępnione do analizy normy (A 1. i A 2.), lub te 
opisane w  

Grupa B - Artykuły badawcze (B 1. i B 2.).  

Grupa C - Podręczniki Ta sekcja zawiera wybór popularnych, lecz już nieco „przestarzałych” 
podręczników w języku angielskim, które oparte są głównie na treści podstawowych publikacji z zakresu 
teorii terminologii.  

Grupa D - Literatura akademicka W tej grupie mogła znaleźć się o wiele większa liczba publikacji. Dla 
przykładu, wiele pomocnych materiałów czerpano z projektu opracowania i ujednolicenia norweskiego 
słownictwa petrochemicznego z lat dziewięćdziesiątych minionego stulenia, tym bardziej, że projekt ten 
wymagał zgodności terminologicznej dla inwestycji przeprowadzanych zarówno w Norwegii, jak i Danii. 
[Patrz: D 5.]. Istnieje również duża ilość francuskojęzycznej literatury poświęconej neologizmom, 
autorstwa badawczy europejskich i kanadyjskich. Źródła te zostały wykluczone, jednak mogą być one 
przydatne z perspektywy gotowego tłumaczenia.     

Grupa E i F - Z punktu widzenia organizacji IHTSDO, dokumenty znajdujące się w tych sekcjach są 
istotne z tego względu, że oparte zostały na praktycznych (empirycznych) doświadczeniach z zakresu 
terminologii SNOMED CT® i działalności Wspólnoty Praktyków. Publikacje przyporządkowane do Grupy 
F są szczególnie istotne, ponieważ zawierają one krajowe wytyczne, które potwierdziły swoją wartość 
w trakcie realizacji projektów tłumaczeniowych w Danii, Szwecji i innych krajach. 

2.2.2 Wnioski z analizy literatury 

 

A) Normy i zalecenia   

Tytuł Podejście i punkty odniesienia Ocena użyteczności 
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1. ISO/R 704: 1968 - Zasady 
Nazewnictwa 

 

 

 

Sugerowane wytyczne dotyczące jakości 
terminologii: 

– tworzone systematycznie w odniesieniu do 
parametrów morfologicznych, 
syntaktycznych, semantycznych i 
pragmatycznych 

– zgodność z morfologią, pisownią i 
wymową stosowanymi w języku, dla 
którego zostały opracowane 

– pojęcia powszechnie zaakceptowane nie 
powinny być zmieniane 

Przez niektórych uważane za 
przestarzałe, jednak w dalszym 
ciągu posiadające pewne 
znaczenie. Patrz B) 2, C) 1. 

 

 

2. DIN  2330: Begriffe und 
Benennungen 

 

Wymogi formalne dla tworzenia określonych 
pojęć (pkt. 10-14):  

– odpowiednio zwięzłe 

– chwytliwe/łatwe do zapamiętania 

– łatwe do wymówienia 

– proste w tworzeniu odmian 

Ograniczona użyteczność 

 

 

3. EN 15038: 2006 Standard jakości CEN (Europejskiego 
Komitetu Normalizacyjnego) opracowany dla 
dostawców usług tłumaczeniowych. Standard 
ten ma zapewnić niezmiennie wysoką jakość 
świadczonych usług.  

Odniesienia / cytowana treść znajdują się w 
dokumencie autorstwa Glorii C. Pastor (patrz: 
B) 1.). 

Wydaje się bardzo obiecująca, 
szczególnie w zakresie oceny 
jakości realizowanych 
procesów. 

 

B) Artykuły badawcze 

Tytuł Podejście i punkty odniesienia Ocena użyteczności 

1. Gloria C. Pastor: Translation 
Quality Standards in Europe: An 
Overview  

Obszerne omówienie i opis poszczególnych 
standardów jakości tłumaczeń stosowanych w 
Europie. 

Bardzo przydatne, 
szczególnie w zakresie oceny 
jakości prac 
terminologicznych. 

2. S.E. Wright: Standards for the 
Language Industry. In: P.T. 
Hacken (ed.): Terminology, 
Computing and Translation. 
Gunter Narr 2006 

Zawiera obszerny opis i dogłębną ocenę 
standardów dotyczących tłumaczy i 
terminologów. 

 

Przydatny, ponieważ zawiera 
ocenę części najnowszych 
standardów. Główny nacisk 
położono na kategorie 
danych i przetwarzanie 
danych. 

 

C) Podręczniki 

Tytuł Podejście i punkty odniesienia Ocena użyteczności 

1. J.C. Sager: A Practical Course in 
Terminology Processing. 
Benjamins 1990 

Zawiera listę 12 precyzyjnych wymagań, których 
realizacja wymaga pracy w ściśle 
nadzorowanym środowisku (strona 89).  

Jest to jeden z trzech 
podręczników, które mogą 
być w całości używane jako 
dokumenty referencyjne. 
Zawiera on treści omawiane 
na uniwersytetach i szkołach 
wyższych od wielu lat. Oparty 
na publikacjach dotyczących 
procesów terminologicznych 

http://en.wikipedia.org/wiki/European_Committee_for_Standardization
http://en.wikipedia.org/wiki/European_Committee_for_Standardization
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(tj. na generalnym wstępie do 
teorii terminologii autorstwa 
E. Wüstera, rok 1974). 

2. Sager, Dungworth, McDonald: 
English Special Languages.  
1980.  

Część poświęcona „funkcjonalnej skuteczności 
terminologii” (strona 105)  

Patrz komentarz powyżej. 

3. Picht, Heribert & Jennifer 
Draskau: Terminology: An 
Introduction. University of Surrey 
1985.   

 

Część poświęcona wymaganiom dotyczącym 
tworzenia terminologii: terminologia idealna 
(strona 114). Konkluzja mówi, że podczas 
tworzenia terminologii należy podejmować 
decyzje pragmatyczne i realistyczne, biorąc pod 
uwagę: 

– Czynniki socjolingwistyczne określające 
prawdopodobieństwo odrzucenia 
terminologii przez użytkownika 

– Trudności i zalety związane z weryfikacją 
terminologii, która - mimo, że nie jest 
pozbawiona niedoskonałości - została już 
dobrze opisana 

– Stopień „umiędzynarodowienia” 

Patrz komentarz powyżej. 
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D) Literatura akademicka 

Tytuł Podejście i punkty odniesienia Ocena użyteczności 

1. Charles T. Gilreath: 
Onometrics; the Formal 
Evaluation of Terms. In: Sue 
Ellen Wright, Richard Alan 
Strehlow (eds):  Standardizing 
Terminology for better 
Communication; practice, 
applied theory. 1993 

Przedstawia formalne podejście do oceny 
terminologii, tworzenia nowych terminów i 
wykorzystywania do tego celu wszelkiego 
rodzaju mierników. Dość szczegółowo opisuje 
zestaw 17 kryteriów umożliwiających 
tworzenie terminologii oraz hierarchię i 
metody stosowania każdego z tych kryteriów. 

Bardzo przydatne w odniesieniu 
do oceny jakości terminologii 

 

2. Charles T. Gilreath: Resolving 
Term Disputes with Weighted 
Onometrics. In: Sue Ellen 
Wright, Richard Alan Strehlow 
(eds): Standardizing and 
Harmonizing Terminology; 
Theory and Practice. ASTM 
1995 

Podkreśla znaczenie stosowania mierników 
do określenia jakości terminologii 
przedstawione w D) 1, skupiając się na 
sposobie selekcji proponowanych terminów w 
przypadku niejasności dotyczących 
zrozumienia konkretnych pojęć. 

Mocno zbieżne z publikacją 
opisaną w punkcie D) 1, nacisk 
położony na mniej istotne kwestie. 

3. Van den Bogaert, J. (2008): 
Terminology and Translation 
Quality Assurance. In: no. 6, 
Terminologia I traducció, Dec. 
2008 (). ISSN 1578-7559 

Opisuje kilka praktycznych metodologii 
zapewniania jakości w działalności 
Dostawców Usług Tłumaczeniowych, zawiera 
także ogólne informacje dotyczące sposobu 
zarządzania terminologią. Główny nacisk 
został położony na narzędzia techniczne 
przeznaczone do zapewniania jakości 
tłumaczenia. 

Pozwala uzyskać wgląd w 
dziedzinę oceny jakości 
realizowanych procesów 
tłumaczeniowych. 

4. Høy, A. (1998): Det 
medicinske fagsprog: en 
patient med behov for 
behandling? Ph.D. thesis 
defended at the University of 
Southern Denmark. 

 

 

 

Tłumaczenie tytułu: „Dostawcy usług 
językowych z zakresu medycyny: pacjent 
potrzebujący leczenia?” Analizuje stan 
duńskiego języka medycznego z połowy lat 
dziewięćdziesiątych XX wieku. Proponuje 
kroki służące poprawie jakości terminologii 
medycznej na szczeblu krajowym, w Danii. 
Tworzy teoretyczną podstawę dla 
Wytycznych Lingwistycznych sformułowanych 
przez duński Zespół Redaktorski 
SUNDTERM. Patrz Grupa F). 

Do pewnego stopnia użyteczne. 
Przedstawia podstawy 
teoretyczne i racjonalne 
uzasadnienie dla tworzenia 
krajowych wytycznych 
lingwistycznych. Patrz Grupa F). 

5. Myking, J. (2008): Motivasjon 
som termdanningsprincipp. Ein 
teore-tisk diskusjon på 
grunnlag af norsk 
oljeterminologi. Universitas 
Wasaensis: Acta Wasaensia 
191. 

Rozprawa doktorska w języku norweskim, 
tłumaczenie tytułu: „Motywacja jako zasada 
tworzenia terminologii. Teoretyczna dyskusja 
na podstawie terminologii z zakresu 
przemysłu olejowego Norwegii”. Przedstawia 
teoretyczne informacje na temat pojęcia 
motywacji oraz jej statusu normatywnego w 
zakresie prac terminologicznych. Jest 
dyskusją na temat tego, czy stopień 
motywacji może być zestawiony z 
przejrzystością i czy może on być opisany w 
jasny sposób. 

Bardzo teoretyczna publikacja 
zawierająca nowatorskie 
podejście do pojęcia motywacji, 
oparta w znacznym stopniu na 
amerykańskiej i norweskiej 
terminologii z zakresu przemysłu 
petrochemicznego. Publikacja 
powstawała przez 20 lat 
krajowych prac nad 
ujednoliceniem i planowaniem 
norweskiej terminologii.  
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6. S.V. Grinev, J.S. Jermakov, 
B.V. Morozov, A.S. Grinev: 
The Problems of Medical 
Terminology. In: Proceedings 
of the 3rd Infoterm Symposium 
‘Terminology work in subject 
fields’. M. Krommer-Benz (ed.). 
TermNet 1991 

Zawiera teoretyczny przegląd głównych 
problemów związanych z terminologią 
medyczną. 

Podstawowa wiedza teoretyczna. 

7. Reynoso, G.A., March, A.D., 
Berra, C.M., Strobietto R.T, 
Barani M, Lubatti M et al 
(2000). Development of the 
Spanish Version of the 
Systematized Nomenclature of 
medicine: Methodology and 
Main Issues, Prc AMIA Symp; 
694-8. 

Jest opisem doświadczeń zebranych podczas 

tłumaczenia terminologii SNOMED CT® na 
język hiszpański 

Przydatne, szczególnie w 
zakresie struktury terminologii i 
oceny jakości procesów 
tłumaczeniowych. 

 

 

E) Dokumentacja IHTSDO 

Tytuł Ocena użyteczności 

1. Podręcznik Ram Jakości IHTSDO 20100517, wersja 2.0 Podstawa podręcznika i metodologii. 

2. Przegląd i podsumowanie sposobów rozwijania Mierników 
Poprawy Jakości związanych z treścią terminologii 
SNOMED CT®; Raport Podsumowujący, 5 lutego 2010 

Cześć 4.3 dotycząca wewnętrznej spójności i 
jednolitości jest przydatna, szczególnie paragraf 4.3.3 
mówiący o krzyżowym odzwierciedlaniu treści i 
tłumaczeniu, a także część 4.5.2 odnosząca się do 
spójności zastosowań. 

3. SNOMED Clinical Terms® User Guide, wydanie z lipca 
2009 

Użyteczne jako źródło definicji (np. nazw FNS i 
terminów PT) 

4. Wytyczne dla Tłumaczenia Terminologii SNOMED CT® 
2010-04-07, wer. 2.00 

Duże znaczenie ma część 4. 

5. Wytyczne Zarządzania Procesem Tłumaczenia 
Terminologii SNOMED CT® 2010-03-26, wer. 2.00  

Najważniejsze źródło dotyczące procesów oceny 
jakości terminologii. 

6. SNOMED Clinical Terms® Editorial Guidelines. 
OPRACOWANIE WSTĘPNE Wersja 1.01 (2008-01-02). 

Znaczenie tego dokumentu będzie rosło 

7. Dolin, B., Alschuler, L., A review and options appraisal for 
the development of Quality Improvement metrics related to 
SNOMED CT® content. Raport Podsumowujący, 5 lutego 
2010 

Przydatne, szczególnie w zakresie oceny struktury, 
procesów tłumaczeniowych i wyników tłumaczenia. 

8. Policy on IHTSDO’s Role in Translation, approved by 
IHTSDO Management Board, 26 kwietnia 2010. 

Istotne wytyczne dla wszystkich osób i organizacji 
rozpoczynających tłumaczenie terminologii SNOMED 
CT®. 

 

F) Dokumentacja przygotowana przez Krajowe Centrum Publikacji 

Tytuł Podejście i punkty odniesienia Ocena użyteczności 



 

 

Opracowywanie podręcznika i metodologii oceny jakości tłumaczenia terminologii 

SNOMED CT® - Podstawy 

Strona 12 z 19 

 

1. Sproglige retningslinjer, edited 
by the Danish SUNDTERM 
Editorial Board, 20090826 
release 

Tłumaczenie tytułu: Wytyczne Lingwistyczne 
duńskiego Zespołu Redaktorskiego 
SUNDTERM.  

Wytyczne te są w znacznym stopniu oparte 
na sugestiach zaproponowanych przez Høy 
(1998 - patrz: D) 4.) i zgodne z Wytycznymi 

Tłumaczenia Terminologii SNOMED CT® 
(patrz: E 4.). 

Mimo, że wytyczne lingwistyczne 
opracowane przez Duński Zespół 
Redaktorski Projektu 
Tłumaczeniowego dotyczą 
konkretnego języka, to zawierają 
również wiele ogólnych zasad i 
norm oceny jakości końcowego 
tłumaczenia. 

2. Principbeslutninger taget af 
SUNDTERM-
redaktionsgruppen (2005-
2009), opublikowane 2010-08-
04. 

Tłumaczenie tytułu: „Kluczowe decyzje 
podjęte przez duński zespół redaktorski 
SUNDTERM, opublikowane 2009-08-26 

Podobnie jak w punkcie 1 
powyżej, źródło to odnosi się do 
konkretnego języka, a wiele 
przedstawionych w nim rozwiązań 
dotyczy pojedynczych terminów. Z 
drugiej jednak strony, część z 
najogólniejszych zasad 
opracowanych po szeroko 
zakrojonych konsultacjach z 
Duńskim Zespołem Redaktorskim 
Projektu Tłumaczeniowego 
potwierdza i/lub uzupełnia 
wytyczne międzynarodowe. 

3. Snomedspråket. Språkliga 
riktlinjer för översättningen av 

Snomed CT® till svenska. 
Wersja 10, 2009-07-03 

Tłumaczenie tytułu: „Wytyczne Lingwistyczne 

dla Tłumaczenia Terminologii SNOMED CT ® 

na język szwedzki”. 

Przydatne wytyczne dotyczące 
konkretnego języka. Zostały 
udostępnione innym krajom i są 
podstawą do tworzenia 
terminologii w innych językach.  

3 Proponowane parametry jakości 

Na podstawie sugestii i wyników analizy literatury przedmiotu określono poniższą listę zawierająca trzy (3) 
wstępne parametry jakości związane ze strukturą, procesem i rezultatem tłumaczenia.  

Wszystkie analizowane parametry jakości zostały w niniejszym dokumencie opisane pod katem ich 
kompletności i wartości w procesie tłumaczenia. W przypadku, gdy w przyszłości konieczna okaże się 
aktualizacja wytycznych tłumaczeniowych, zbiór parametrów może zostać poszerzony. 

Zdecydowano, że lista parametrów jakości powinna być krótka. Konieczne jest również opracowanie 
odpowiednich mierników i celów dla parametrów, które nie zostały uwzględnione na poniższej liście, 
a które mogą zyskać na znaczeniu w przyszłości.  

Ostateczna lista (pierwszego zbioru) parametrów jakość znajduje się w części 2.3.4 niniejszego 
dokumentu oraz w części 3.1 dokumentu towarzyszącego: „Podręcznika i metodologii oceny jakości 
tłumaczenia terminologii SNOMED CT®”. 

 

3.1 Strukturalne parametry jakości 

Początkowe propozycje parametrów jakości dotyczących struktury były następujące: 
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Parametr Uwagi Materiały referencyjne 

Wiedza uczestników na 
temat terminologii i 
procesów tłumaczenia 
terminologii 

Wiedza Dostawców Usług 
Tłumaczeniowych (TSP) i wiedza 
Właścicieli Projektów Tłumaczeniowych 
(TPO) na temat terminologii SNOMED 
CT® oraz procesów tłumaczeniowych. 

Wytyczne dla Tłumaczenia Terminologii SNOMED 
CT® oraz Wytyczne dla Zarządzania Procesem 
Tłumaczenia Terminologii SNOMED CT® 

Reynoso GA et al: Development of the Spanish 
Version of the Systematized Nomenclature of 
medicine: Methodology and Main Issues 

Kompetencje tłumaczy 
i weryfikatorów 

Ważne: Zgodnie z 
decyzją grupy TQAPG, 
parametr ten został 
połączony z 
parametrem powyżej.  

Przygotowanie teoretyczne oraz 
praktyczne doświadczenie tłumaczy (tj. 
umiejętność tłumaczenia tekstów 
medycznych i/lub doświadczenie w 
dziedzinie praktyki klinicznej) 

Treść norm według Glorii C. Pastor: Translation 
Quality Standards in Europe: An Overview 

Treść wytycznych 
dotyczących stylu i 
materiały referencyjne 
w języku docelowym 

Istnienie wytycznych dotyczących stylu, 
słowników i materiałów referencyjnych 
zawierających odpowiednią treść (tj. 
wytyczne lingwistyczne) w języku 
docelowym. 

Wytyczne dla Tłumaczenia Terminologii SNOMED 
CT® przygotowane przez organizację IHTSDO, 
części 4.2 i 4.3. 

Dostęp do 
oprogramowania 
tłumaczeniowego 

Narzędzia wspierające proces 
tłumaczenia i oferujące takie funkcje 
jak pamięć tłumaczeniowa, 
bezpośredni dostęp do elektronicznych 
publikacji, słowników medycznych itp. 
Wymóg dysponowania określonymi 
zasobami sprzętowymi i sprawdzonym 
oprogramowaniem. 

Wytyczne dla Zarządzania Procesem Tłumaczenia 
Terminologii SNOMED CT® opracowane przez 
organizację IHTSDO 

Norma Jakości dla Biur Tłumaczeń opracowana 
przez European Union of Associations of 
Translation Companies (EUTAC - Europejską Unię 
Stowarzyszeń Biur Tłumaczeń) według Glorii C. 
Pastor: Translation Quality Standards in Europe: An 
Overview. 

Zespół Redaktorski Powołanie i skład zespołu 
redaktorskiego 

Wytyczne dla Zarządzania Procesem Tłumaczenia 
Terminologii SNOMED CT® opracowane przez 
organizację IHTSDO, cześć 4. 

 

3.2 Parametry jakości dotyczące procesu 

 
Początkowe propozycję parametrów jakości dotyczących procesu tłumaczenia były następujące: 

 

Parametr Uwagi Materiały referencyjne 

Zasada tłumaczenia 
koncepcyjnego 

Wiąże się z „adekwatnością 
semantyczną” (patrz definicja poniżej) 

Wytyczne dla Tłumaczenia Terminologii SNOMED 
CT® przygotowane przez organizację IHTSDO, 
część 4.1.1, w tym procesy odnoszące się do 
etapów tłumaczenia (Rysunek 8). 

Reynoso GA et al: Development of the Spanish 
Version of the Systematized Nomenclature of 
Medicine: Methodology and Main Issues. 

Warsztaty poprzedzające konferencję IHTSDO: 
“Experience of the Danish, Swedish and Canadian 
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Release Centres Translating SNOMED CT® - 
Approaches, Challenges and Lessons Learned” (31 
marca 2009). http://www.ihtsdo.org/publications/ 

Weryfikacje tłumaczeń Konieczny jest dwupoziomowy, czy też 
dwu-etapowy proces weryfikacji 

 

Wytyczne dla Zarządzania Procesem Tłumaczenia 
Terminologii SNOMED CT® opracowane przez 
organizację IHTSDO, cześć 4. 

Reynoso GA et al: Development of the Spanish 
Version of the Systematized Nomenclature of 
Medicine: Methodology and Main Issues 

Warsztaty poprzedzające konferencję IHTSDO: 
“Experience of the Danish, Swedish and Canadian 
Release Centres Translating SNOMED CT® - 
Approaches, Challenges and Lessons Learned” (31 
marca 2009). http://www.ihtsdo.org/publications/ 

Ciągły kontakt, 
współpraca i 
dostosowywanie 
procesów tłumaczenia 
przez TPO i TSP. 

Dotyczy mechanizmów 
umożliwiających płynną komunikację 
pomiędzy dwoma głównymi 
uczestnikami procesu 
tłumaczeniowego. 

 

Ilość treści odrzuconej 
podczas procesu 
tłumaczenia. 

Ważne: Zgodnie z 
decyzją Grupy TQAPG, 
parametr ten jest 
również namacalnym 
przykładem 
poprzedniego 
parametru - tj. potrzeby 
ciągłej komunikacji, 
współpracy i 
dostosowania 
procesów 
realizowanych przez 
strony zajmujące się 
projektem 
tłumaczeniowym.  

Wysoka ilość treści odrzuconej przez 
Właściciela Projektu Tłumaczeniowego 
(TPO) powinna skutkować 
wprowadzeniem modyfikacji/zmian, tj. 
zajęć szkoleniowych dla tłumaczy, lub 
zmianą Dostawcy Usług 
Tłumaczeniowych (TSP). 

Prezentacja Lindy Parisien, posiedzenie Grupy 
Tłumaczy SIG przy IHTSDO, październik 2009. 

Elastyczny tok 
realizacji projektów 
tłumaczeniowych z 
wykorzystaniem 
narzędzi 
komputerowych 

np. wybór i przydzielenie określonych 
grup pojęć do oceny / edycji przez 
Ekspertów Merytorycznych  

Doświadczenia z innych projektów 
tłumaczeniowych, np. Warsztatów poprzedzających 
konferencję IHTSDO: “Experience of the Danish, 
Swedish and Canadian Release Centres 
Translating SNOMED CT® - Approaches, 
Challenges and Lessons Learned” (31 marca 
2009). http://www.ihtsdo.org/publications/ 

 

3.3 Parametr jakości dotyczące rezultatów tłumaczenia 

 

http://www.ihtsdo.org/publications/
http://www.ihtsdo.org/publications/
http://www.ihtsdo.org/publications/
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Zgodnie z Wytycznymi dla Zarządzania Procesem Tłumaczenia Terminologii SNOMED CT® (Źródło E 
5.), podstawowym podejściem stosowanym podczas realizacji prac terminologicznych jest podejście 
pragmatyczno-funkcjonalne. Wspólna praca musi prowadzić do stworzenia terminologii, która: 

 odzwierciedla pojęcia źródłowe i jest zrozumiała, oraz; 

 jest akceptowalna przez personel kliniczny. 

Wytyczne dla Tłumaczenia Terminologii SNOMED CT® (Źródło E 4.) koncentrują się na określonych 
zasadach lingwistycznych i konwencjach terminologicznych, które należy wziąć pod uwagę w celu 
otrzymania akceptowalnych terminów klinicznych. Dotyczą one:  

 braku dwuznaczności 

 poprawności lingwistycznej (konieczne jest przestrzeganie zasad syntaktycznych i ortograficznych 
właściwych dla danego kraju)  

 przejrzystości/motywacji (dany termin powinien być zrozumiały i oczywisty, tj. powinien 
odzwierciedlać parametry kryjącego się za nim pojęcia)  

 akceptowalności psychologicznej (jeśli to możliwe, należy wziąć pod uwagę preferencje i praktykę 
personelu klinicznego)  

 systematyczności i spójności (dla terminów odnoszących się do semantycznie spokrewnionych 
pojęć należy szukać podobnych rozwiązań morfologicznych i syntaktycznych).  

 rozpoznawalności międzynarodowej (preferowane powinny być terminy oparte na elementach 
języka łacińskiego lub greckiego, np. uniwersalne terminy naukowe)  

Po konsultacjach przeprowadzonych z Grupą TQAPG w kwietniu 2010 na konferencji organizowanej 
przez organizację IHTSDO zdecydowano, że większą uwagę należy zwrócić na preferencje personelu 
klinicznego. Oprócz konwencji „rozpoznawalności międzynarodowej”, odzwierciedlają to listy głównych 
„Grup” wskaźników jakości rezultatów tłumaczenia i związane z nimi parametry jakości określone 
poniżej. 

Poszczególne wskaźniki uporządkowane w grupach według ich znaczenia oparte zostały na pracy 
Gilreath’a z 1993 roku: Onometrics (Źródło D 1.). Gilreath był pierwszym, który zwrócił uwagę na 
ekonomię języka jako na potencjalny wskaźnik jakości. Jego spostrzeżenie zostało potwierdzone przez 
praktyczne doświadczenia członków Zespołu Redaktorskiego zebrane podczas realizacji tłumaczenia na 
język duński (2005-09). Zespół Redaktorski zauważył, że ekonomia języka jest wyjątkowo istotna na 
średnich szczeblach terminologii SNOMED CT®. Jeśli na tym poziomie użyte zostaną terminy składające 
się z dużej liczby morfemów, terminy występujące na niższych szczeblach hierarchii mogą stać się zbyt 
długie (ze względu na zbyt dużą ilość morfemów), lub nie odpowiadać parametrom związanym 
z adekwatnością pragmatyczną, takim jak precedens i jednolitość serii. 

 

Grupa Gilreatha’a 
(uporządkowana 
według wagi 
wskaźników) 

Wskaźnik i definicje (uporządkowane w grupach według wagi wskaźników) 

1. Adekwatność 
semantyczna 

Precyzja: stopień w jakim dany termin jasno określa konkretne pojęcie 

2. Adekwatność 
pragmatyczna 

Akceptacja kliniczna: Odrzucenie terminu przez użytkowników końcowych. Jeśli występuje, to 
jak często? 

Precedens: Stopień w jakim dany termin odpowiada powszechnie stosowanym terminom  

Jednolitość serii: Stopień zgodności ze zbiorem terminów, do którego należy  

3. Poprawność formy Poprawność lingwistyczna (na wszystkich poziomach): morfologia, fleksja, składnia 

4. Ekonomia języka Właściwa prostota: Stopień, w jakim liczba morfemów w terminie preferowanym jest 
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odpowiednia dla znaczenia danego pojęcia, tj. im większe jest znaczenie danego pojęcia, tym 
prostszy powinien być termin, celem poprawy skuteczności jego komunikacji 

 

Dodatkowe propozycje parametrów jakości dotyczących rezultatu tłumaczenia, jakie były wstępnie 
analizowane: 

 

Parametr Opis parametru / wskaźnika Dokumenty referencyjne 

Zgodność 
terminologiczna 

Wiąże się z adekwatnością 
semantyczną (patrz tabela powyżej) 

Wytyczne dla Tłumaczenia Terminologii SNOMED 
CT® 

Reynoso GA et al: Development of the Spanish 
Version of the Systematized Nomenclature of 
Medicine: Methodology and Main Issues. 

Zgodność z 
Wytycznymi i Normami 
Translatorskimi 

Wytyczne Tłumaczeniowe IHTSDO, 
Publikacje Organizacji 
Normalizacyjnych i lokalne wytyczne 
przyjęte dla danego języka/kluczowe 
decyzje opracowane na potrzeby 
realizacji lokalnych projektów   

Wytyczne dla Tłumaczenia Terminologii SNOMED 
CT®   

Wytyczne dla Zarządzania Procesem Tłumaczenia 
Terminologii SNOMED CT® opracowane przez 
organizację IHTSDO 

DIN 2345, ÖNORM D 1200 oraz 1201, cytowane 
przez Glorię C. Pastor w: Translation Quality 
Standards in Europe: An Overview 

„Kluczowe decyzje podjęte przez duński zespół 
redaktorski SUNDTERM, opublikowane 2009-08-26 

„Wytyczne Lingwistyczne dla Tłumaczenia 

Terminologii SNOMED CT ® na język szwedzki” 

Zgodność z innymi 
Zasadami i 
Wytycznymi 
Redaktorskimi IHTSDO 

Podczas tłumaczenia nazw o ściśle 
określonym znaczeniu (ang. FSN -  
fully specified names) na język 
docelowy bądź dialekt języka 
docelowego, nazwy te powinny w 
języku docelowym odpowiadać 
Wytycznym Redaktorskim IHTSDO 
dotyczącym terminologii źródłowej 
(publikacji międzynarodowej / 
oryginalnego języka źródłowego). 

SNOMED Clinical Terms® Editorial Guidelines. 

OPRACOWANIE WSTĘPNE Wersja 1.01 (2008-01-
02) 

Policy on IHTSDO’s Role in Translation, approved 
by IHTSDO Management Board, 26 kwietnia 2010. 

 

Liczba 
przetłumaczonych 
pojęć 

Wskazuje na stopień ukończenia 
tłumaczenia  

Ważne: Nie dotyczy wyłącznie jakości tłumaczenia - 
nie zostanie umieszczony na wstępnej „liście 
parametrów” 

Żądania użytkowników 
do zmiany 
przetłumaczonych 
terminów 

Zaakceptowane żądania zmiany 
przetłumaczonych terminów, nie 
związane z terminologią źródłową 

Ważne: Nie dotyczy wyłącznie jakości tłumaczenia - 
nie zostanie umieszczony na wstępnej „liście 
parametrów” 

Liczba zmian w 
przetłumaczonych 
terminach, 
pojawiających się w 
kolejnych wersjach 
terminologii 

 Nie związana ze zmianami w 
terminologii źródłowej 

 Niższa liczba wskazuje stabilność 
tłumaczonej terminologii 

 Stabilność zwiększa się z czasem 

Ważne: Zasugerowane przez Grupę TQAPG, 
jednak nie zostanie umieszczone na wstępnej 
„liście parametrów” 
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3.4 Proponowany zbiór parametrów jakości dotyczących struktury, 
procesów i rezultatów 

Wstępny zbiór proponowanych parametrów jakości był początkowo tworzony z wykorzystaniem 
dokumentacji źródłowej IHTSDO i opinii personelu klinicznego. Wybrano poniższą listę dziewięciu (9) 
parametrów jakości dotyczących struktury, procesów i rezultatów tłumaczenia: 

 

Element Parametr Opis parametru/wskaźnika Grupa 
Gilreath’a  

Struktura Wiedza uczestnika na temat 
terminologii i procesów 
tłumaczenia terminologii (parametr 
dotyczy również kompetencji 
tłumaczy i weryfikatorów)  

Wiedza Dostawców Usług Tłumaczeniowych 
(TSP) i Właścicieli Projektów Tłumaczeniowych 
(TPO) na temat terminologii SNOMED CT® oraz 
procesów tłumaczeniowych. Obejmuje 
przygotowanie teoretyczne oraz praktyczne 
doświadczenie tłumaczy (tj. umiejętność 
tłumaczenia tekstów medycznych i/lub 
doświadczenie w dziedzinie praktyki klinicznej) 

 

Struktura Treść wytycznych dotyczących 
stylu i materiały referencyjne w 
języku docelowym 

Istnienie wytycznych dotyczących stylu, 
słowników i materiałów referencyjnych 
zawierających odpowiednią treść (tj. wytyczne 
lingwistyczne) w języku docelowym. 

 

Struktura Dostęp do oprogramowania 
tłumaczeniowego 

Narzędzia wspierające proces tłumaczenia i 
oferujące takie funkcje jak pamięć 
tłumaczeniowa, bezpośredni dostęp do 
elektronicznych publikacji, słowników 
medycznych itp.  Narzędzia takie wymagają 
określonych zasobów sprzętowych i 
sprawdzonego oprogramowania. 

 

Proces Zasada tłumaczenia 
koncepcyjnego 

 

Wiąże się z „adekwatnością semantyczną”. 
Należy sprawdzić, czy uczestnicy wszystkich 
procesów tłumaczeniowych są świadomi 
znaczenia tej zasady.  

Adekwatność 
semantyczna 

Proces Weryfikacje tłumaczeń Konieczny jest dwupoziomowy, czy też dwu-
etapowy proces weryfikacji 

 

Proces Ciągły nadzór, współpraca i 
wymiana informacji dotyczących 
procesu realizacji projektu 
tłumaczeniowego pomiędzy 
Właścicielem Projektu 
Tłumaczeniowego (TPO) a 
Dostawcą Usług 
Tłumaczeniowych (TSP) 

 

Istnienie porozumienia określającego „sposób 
pracy”, w tym harmonogram regularnych 
posiedzeń zespołu projektowego oraz spotkań 
na wypadek zaistnienia wyjątkowych 
okoliczności oraz dowody potwierdzające 
stosowanie się do uzgodnionego trybu pracy 
(udokumentowane protokoły z posiedzeń i 
podejmowanych czynności). 

Kolejny przykład może dotyczyć ilości treści 
odrzuconej podczas procesu weryfikacji 
tłumaczenia. Wysoka (lub nieakceptowalna) 
ilość treści odrzuconej przez Właściciela 
Projektu Tłumaczeniowego (TPO) powinna 
skutkować wprowadzeniem modyfikacji/zmian, 
tj. zajęć szkoleniowych dla tłumaczy i/lub 
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Element Parametr Opis parametru/wskaźnika Grupa 
Gilreath’a  

zmianę Dostawcy Usług Tłumaczeniowych 
(TSP). Wyzwaniem w tym przypadku będzie 
obliczenie i/lub określenie, czym tak naprawdę 
jest „wysoka” (lub nieakceptowalna) ilość treści 
odrzuconej podczas procesu weryfikacji 
tłumaczenia. 

Rezultat Zgodność terminologiczna Wiąże się z „adekwatnością semantyczną” i 
„precyzją” - stopień w jakim dany termin jasno 
określa konkretne pojęcie. Terminy w języku 
docelowym muszą być semantycznymi 
odpowiednikami terminów języka źródłowego. 
Jednym ze sposobów pomiaru jakości 
zgodności terminologicznej jest zastosowanie 
tłumaczenia zwrotnego. 

Adekwatność 
semantyczna 

Rezultat Akceptacja kliniczna  Związana głównie z odrzucaniem terminologii 
przez użytkowników końcowych (jeśli tak się 
dzieje, to jak często?), a także z „precedensem” 
określającym stopień w jakim dany termin 
odpowiada powszechnie przyjętym terminom 
oraz z „jednolitością serii” określającą stopień 
zgodności z grupą terminów, do której należy. 

Adekwatność 
pragmatyczna 

Rezultat Zgodność z Wytycznymi i 
Normami Translatorskimi 

Ważne: Należy również zwrócić 
uwagę na inne Zasady i Wytyczne 
Redaktorskie IHTSDO.  Podczas 
tłumaczenia nazw o ściśle 
określonym znaczeniu (ang. FSN -  
fully specified names) na język 
docelowy bądź dialekt języka 
docelowego, nazwy te powinny w 
języku docelowym odpowiadać 
Wytycznym Redaktorskim 
IHTSDO dotyczącym terminologii 
źródłowej (publikacji 
międzynarodowej / oryginalnemu 
językowi źródłowemu). 

Tłumaczenie nazw FSN i terminów 
preferowanych (PT) musi odpowiadać, 
odpowiednio, Wytycznym Tłumaczeniowym 
IHTSDO, standardom organizacji 
normalizacyjnych oraz lokalnym wytycznym 
przyjętym dla danego języka/strategiom 
opracowanym na potrzeby realizacji lokalnych 
projektów. 

Poprawność 
formy 

Sposoby określania odpowiednich mierników i celów służących do oceny jakości tłumaczenia podczas 
realizacji projektów translatorskich były początkowo tematem Podręcznika i Ram Jakości IHTSDO. 
Zostały one również opisane w dokumencie towarzyszącym pt. „Podręcznik i metodologia oceny jakości 
tłumaczenia terminologii SNOMED CT®”.  
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