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1   Wstęp 

Część krajów jest obecnie w fazie tłumaczenia, lub zamierza przetłumaczyć terminologię SNOMED CT® na 
własny język (języki) w celu skutecznego jej zastosowania w dokumentacjach medycznych. Poprawne 
tłumaczenie, oparte na oddaniu znaczenia każdego pojęcia, wspiera procesy decyzyjne oparte na 
obiektywnych danych i jest 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 terminologii 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, sprawą kluczową jest możliwość zwiększenia szans na szybkie, skuteczne i poprawne leczenie, 
bez względu na miejsce, w którym aktualnie przebywa.  

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: „Podręcznik i metodologia oceny jakości tłumaczenia terminologii SNOMED CT®” 
został oparty na wcześniejszej pracy opisanej w dokumencie referencyjnym: „Opracowywanie podręcznika 
i metodologii oceny jakości tłumaczenia terminologii SNOMED CT®”. Zawiera on wyniki prac 
bibliograficznych oraz trzy (3) listy proponowanych parametrów jakości, z których następnie utworzono listę 
dziewięciu (9) parametrów jakości. Główne elementy niniejszego dokumentu obejmują: 

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

 Przykładowe kwestionariusze pozwalające skorzystać z opracowanych mierników  

Krótka lista dziewięciu (9) proponowanych parametrów jakości była początkowo tworzona z wykorzystaniem 
dokumentacji źródłowej IHTSDO i opinii personelu klinicznego.  

Niniejszy dokument został poddany korekcie przez Specjalną Grupę Tłumaczy (SIG – Translation Special 
Interest Group) oraz Grupę Projektową ds. Oceny Jakości Tłumaczenia (TQAPG - Translation Quality 
Assessment Project Group) działających przy IHTSDO. Dołączono również odniesienia do sposobów oceny 
jakości tłumaczenia zawartych w aktualnych wersjach Wytycznych opracowanych przez organizację 
IHTSDO.  

Lista Materiałów Referencyjnych znajduje się w Części 5. 

Treść niniejszego dokumentu będzie stale aktualizowana przez Komitet Zapewniania Jakości działający przy 
organizacji IHTSDO. 

2 Sposób korzystania z niniejszego podręcznika 
Głównym celem stworzenia Ram Jakości IHTSDO było opisanie wszystkich aspektów działalności IHTSDO, 
w tym: 

 Procesów i wsparcia organizacyjnego 

 Produktów opartych na danych (dane terminologiczne, tłumaczenia, wytyczne, 
podzbiory danych) 

 Dokumentacji 
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 Usług świadczonych przez organizację IHTSDO oraz opisów wykorzystywanych 
narzędzi 

Oczekuje się, że czynności lokalizacyjne (opracowywanie podzbiorów danych, rozwijanie treści) 
wykonywane będą według podobnych i porównywalnych założeń, lecz przy zachowaniu odmiennych celów, 
mierników i metodologii, zmieniających się w zależności od okoliczności. Nie można zakładać, że wszystkie 
procesy jakościowe będą w sposób automatyczny nadawały się do zastosowania w każdym kontekście. 
Należy jednak jasno określać przypadki występowania różnic oraz, jeśli tylko będzie to możliwe, 
podejmować niezbędne działania zaradcze, zmierzając ku opracowaniu 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 określone poziomy wydajności, realizacji bądź zgodności danego elementu 
z dowolnym parametrem jakości.  
 
Sposoby określania odpowiednich mierników i celów służących do oceny jakości tłumaczenia podczas 
realizacji projektów translatorskich były początkowo tematem Podręcznika i Ram Jakości IHTSDO (IHTSDO 
Quality Framework and Toolkit).  

Przykładowe kwestionariusze zawarte w tym dokumencie zostały opracowane do stosowania w trakcie 
realizacji projektów tłumaczeniowych, z myślą o kwalifikowaniu i/lub zwielokrotnianiu mierników i celów 
odnoszących się do parametrów jakości, a także do określania odpowiednich działań zaradczych. 

Podsumowując, parametry jakości rozszerzone o dokładne mierniki jakości, cele oraz kwestionariusze 
uzupełniające to zestaw służący do pomiaru jakości tłumaczenia i umożliwiający otrzymanie powtarzalnych 
wyników. 

Każdy miernik zawiera proponowany plan pomiarów. Częstotliwość pomiaru mierników została opisana 
w rozdziale 3.7.   

Opcjonalny, przykładowy szablon znajdujący się w rozdziale 4.10 można wykorzystać do przygotowania 
raportu na temat Wyników Pomiaru Oceny Jakości Tłumaczenia, który podsumowuje wnioski otrzymane po 
zastosowaniu mierników jakości. Rozwijanie, rozpowszechnianie i/lub publikacja takiego raportu zależeć 
będą od decyzji lokalnych władz. 
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3 Opracowywanie mierników 
Mierniki jakości opracowano na potrzeby listy dziewięciu (9) parametrów jakości otrzymanych z trzech (3) list 
parametrów opisanych w dokumencie referencyjnych pod tytułem „Opracowywanie podręcznika 
i metodologii do oceny jakości tłumaczenia terminologii SNOMED CT®” (“Developing a methodology and 
toolkit for evaluating SNOMED CT® translation quality).   

Z drugiej strony, struktura mierników jakości oparta jest na Ramach Jakości IHTSDO (IHTSDO Quality 
Framework).  

Z uwagi na to, że w projektach tłumaczeniowych często niektóre parametry odnoszą się do wielu 
uczestników (tj. Dostawcy Usług Tłumaczeniowych (TSP), Właściciela Projektu Tłumaczeniowego (TPO) 
i/lub organizacji IHTSDO), dla tych parametrów określono jedną lub więcej grup celów. 

Komitet Zapewniania Jakości działający przy IHTSDO (IHTSDO Quality Assurance Committee) jest 
odpowiedzialny za aktualizowanie parametrów i mierników jakości na podstawie opinii dostarczanych przez 
Wspólnotę Praktyków. 

3.1 Wybrane parametry jakości   

Wybrano poniższą listę parametrów jakości dotyczących struktury, procesu i rezultatu: 

Element Parametr Opis parametru/wskaźnika Grupa 
Gilreatha  

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 praktyce 
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-
stopniowy proces weryfikacji 

 

Proces Ciągły nadzór, współpraca i 
wymiana informacji dotyczących 

Zawarcie porozumienia określającego „sposób 
pracy”, w tym harmonogram regularnych 
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Element Parametr Opis parametru/wskaźnika Grupa 
Gilreatha  

procesu realizacji projektu 
tłumaczeniowego pomiędzy 
Właścicielem Projektu 
Tłumaczeniowego (TPO) a 
Dostawcą Usług 
Tłumaczeniowych (TSP) 

 

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 
zmianę Dostawcy Usług Tłumaczeniowych 
(TSP). Wyzwaniem w tym przypadku będzie 
obliczenie i/lub określenie, czym faktycznie 
jest ta „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. Terminologia tekstu 
w języku docelowym musi pod względem 
semantycznym odpowiadać terminologii w 
języku źródłowym. 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 

Tłumaczenie nazw FSN i terminów 
preferowanych (PT – ang. Preferred Term) 
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 
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Element Parametr Opis parametru/wskaźnika Grupa 
Gilreatha  

językowi źródłowemu). 

 

3.2 Klasyfikacja i kryteria SMART 
Zwięzły zestaw istotnych miar i celów stosowanych do realizacji zadań organizacyjnych i personalnych 
oparty został na następujących założeniach:  

 Dokładność (Specific): Ustalona zależność pomiędzy elementem a parametrem powinna być 
wystarczająco dokładna, by umożliwić realizację celów 

 Istotność (Meaningful): Ustalona zależność pomiędzy elementem a parametrem powinna być 
interpretowana przez wszystkich zainteresowanych jako istotna cecha rozpatrywanej czynności 

 Osiągalność (Achievable): Cele przypisane odpowiednim miernikom powinny być osiągalne przy 
pomocy oczekiwanych środków oraz po ich porównaniu z najdokładniejszymi szacunkami/danymi 
empirycznymi. 

 Realność (Realistic): Osiąganie wymaganych parametrów dla odpowiednich elementów (i planowane 
zastosowania odpowiednich mierników) powinno być możliwe z wykorzystaniem zakładanych 
środków, narzędzi i cyklu pracy. 

 Dostępność (Timely): Odpowiednie mierniki (oraz zdolność reagowania w sytuacji, gdy wyniki 
mierników są gorsze od wyznaczonych celów) powinny być szybko i łatwo dostępne dla wszystkich 
zainteresowanych.” 

Kryteria SMART służą do łączenia parametrów jakości z odpowiednimi dla nich miernikami i pozwalają 
określić rezultat za pomocą trójstopniowej klasyfikacji SMART: 

 ZIELONA: Oznacza rezultat odpowiedni do stosowania w organizacji IHTSDO i zastosowania 
natychmiastowego 

 ŻÓŁTA: Rezultat prawdopodobnie odpowiedni do stosowania w organizacji IHTSDO i gotowy do 
zastosowania natychmiastowego - tj. konieczna dodatkowa dyskusja i prawdopodobnie nieznaczna 
korekta 

 CZERWONA: Rezultat nieodpowiedni do stosowania w IHTSDO i nie gotowy do zastosowania 
natychmiastowego - tj. konieczna dodatkowa dyskusja i korekta 

Klasyfikacja SMART dla każdego z mierników jakości bierze również pod uwagę opis parametrów jakości 
oraz kwestionariusze (patrz część 4). 

3.3 Parametry i mierniki dotyczące struktury 

Wybrano trzy (3) parametry dotyczące struktury. Mierniki te dotyczą Właściciela Projektu Tłumaczeniowego 
(TPO), bądź jego oczekiwań wobec Dostawcy Usług Tłumaczeniowych (TSP).  

Element: Struktura 

Parametr jakości: Wiedza uczestnika na temat terminologii i procesów tłumaczenia terminologii 
(obejmuje również kompetencje tłumaczy i weryfikatorów)  

Ważne: W dokumencie referencyjnym znajduje się informacja, że dwa podobne parametry dotyczące 
wykształcenia uczestników i ich wiedzy na temat terminologii SNOMED CT zostały połączone.  

Mierniki Jakości: 

Grupa (grupy) Właściciel Projektu Tłumaczeniowego (TPO) i Dostawca Usług Tłumaczeniowych 
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Docelowe: (TSP) 

Cel: Upewnienie się, że tłumacze posiadają kwalifikacje na poziomie zbliżonym do 
eksperckiego, na przykład wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie 
tłumaczeń, najlepiej potwierdzone doświadczeniem w tłumaczeniu tekstów 
medycznych i/lub doświadczenie w praktyce klinicznej  

ORAZ 

upewnienie się, że weryfikatorzy posiadają odpowiednią wiedzę medyczną lub 
praktykę bądź doświadczenie kliniczne oraz podstawową wiedzę z zakresu 
lingwistyki 

Plan Pomiarów: 1. TPO wypełnia kwestionariusz 1a, natomiast TSP kwestionariusz 1b.  

2. Analiza zebranych danych 

Cel osiągnięty: Ocena wykształcenia i doświadczenia uczestników. Wyniki dzieli się na trzy 
kategorie kompetencji: „eksperckie”, „średnie” i „niskie” 

Reakcja / czynności 
zaradcze: 

Jeśli umiejętności uczestników któregokolwiek z procesów translatorskich są zbyt 
niskie, TPO i/lub TSP powinien ponownie zastanowić się nad ich angażowaniem 
w proces tłumaczenia. 

Opis Miernika 
Jakości: 

Miernik ten pozwala ocenić poziom edukacji, doświadczenia i kompetencji. TSP 
będzie musiał sprawdzić życiorysy (CV) uczestników, a także przeanalizować ich 
wykształcenie i doświadczenie. Już w tej pierwszej fazie informacje zawarte w CV 
są użyteczne i umożliwiające szybką analizę. 

Przed przydzieleniem punktów w kwestionariuszu konieczne jest podjęcie 
konkretnych decyzji. Celem jest otrzymanie satysfakcjonujących wyników. Na 
przykład, możliwe jest posiadanie niższego wykształcenia z zakresu dziedzin 
związanych ze służbą zdrowia, ale powinno być one zrekompensowane 
bogatszym doświadczeniem w tłumaczeniu tekstów medycznych.  

Klasyfikacja 
SMART 

ZIELONA 
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Element: Struktura 

Parametr jakości: Treść wytycznych dotyczących stylu i materiały referencyjne w języku docelowym 

Mierniki Jakości: 

Grupa (grupy) 
Docelowe: 

Właściciel Projektu Tłumaczeniowego (TPO)  

Cel: Zapewnienie wytycznych dotyczących stylu, słowników i materiałów 
referencyjnych zawierających odpowiednią treść (tj. wytyczne lingwistyczne) w 
języku docelowym. Materiały referencyjne obejmujące zalecenia dotyczące 
podstawowych konwencji terminologicznych i zasad lingwistycznych w języku 
docelowym i w zakresie ogólnym zostały opisane w Wytycznych dla Tłumaczenia 
Terminologii SNOMED CT® (sekcje 4.2 i 4.3). 

Plan Pomiarów: 1. TPO może dokonać samooceny poprzez sprawdzenie, czy wytyczne 
stylistyczne i inne materiały spełniają powyższy cel.  

2. Ocena może być również podjęta na podstawie Kwestionariusza 3. 

Cel osiągnięty: TAK/NIE 

Reakcja / czynności 
zaradcze: 

Jeśli zalecany cel nie został osiągnięty, TPO powinien zweryfikować lokalne 
standardy biorąc pod uwagę przynajmniej sekcje 4.2 i 4.3 będące częścią 
Wytycznych dla Tłumaczenia Terminologii SNOMED CT®. 

Opis Miernika 
Jakości: 

Pomiary uważane są za „dokładne”, „osiągalne”, „istotne” i „realne”. Odpowiedzi 
na pytania zależą przede wszystkim od subiektywnej oceny TPO. Korzystanie z 
listy kontrolnej dołączonej do kwestionariusza umożliwi uzyskanie bardziej 
wymownych pomiarów.  

Klasyfikacja 
SMART 

ZIELONA 

Parametr strukturalny opisany poniżej, dotyczący „Dostępu do oprogramowania tłumaczeniowego” odnosi 
się zarówno do Wymagań organizacji IHTSDO dla Narzędzi Tłumaczeniowych, a także do wszystkich 
wymagań określonych w Wytycznych dla Zarządzania Procesem Tłumaczenia Terminologii SNOMED CT® 

względem narzędzi tłumaczeniowych. Co więcej, potrzeba posiadania „Zasobów technicznych” określona jest 
również w normie EN 15038 (paragraf 5.3.2.1). 

Element: Struktura 

Parametr jakości: Dostęp do oprogramowania tłumaczeniowego 

Mierniki Jakości: 

Grupa (grupy) 
Docelowe: 

Właściciel Projektu Tłumaczeniowego (TPO) 

Cel: Zapewnienie dostępności narzędzi tłumaczeniowych ułatwiających i 
wspierających tłumaczenie koncepcyjne i oferujących takie funkcje jak pamięć 
tłumaczeniowa, bezpośredni dostęp do elektronicznych publikacji, słowników 
medycznych itp. 

Plan Pomiarów: Odnośnie stosowania narzędzi tłumaczeniowych, TPO i TSP powinni wypełnić 
Kwestionariusz 2. Wykorzystywane narzędzia tłumaczeniowe powinny 
odpowiadać zaleceniom określonym w Wymaganiach organizacji IHTSDO dla 
Narzędzi Tłumaczeniowych. 

Cel osiągnięty: W październiku 2010, Dyrektor IHTSDO ds. technicznych przedstawił Grupie 
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Projektowej ds. Oceny Jakości Tłumaczenia (TQAPG) krótką listę podstawowych 
wymagań dotyczących narzędzi tłumaczeniowych i jakości tłumaczenia. 
Obejmuje ona następujące elementy: 

 Ułatwianie zarządzania projektami tłumaczeniowymi, w tym tworzenie i 
przydzielanie paczek projektowych oraz sprawozdania dotyczące postępu 
tłumaczenia. 

 Upraszczanie toku pracy nad tłumaczeniem i weryfikacją w celu skutecznego 
zapewniania wysokiej jakości tłumaczenia terminologii SNOMED CT®. 

 Umożliwienie pracy wspólnej nad jednym projektem tłumaczeniowym. 

 Umożliwienie sprawnej korekty istniejących tłumaczeń oraz ich aktualizacji 
wynikającej ze zmian wprowadzonych w treści terminologii SNOMED CT® 
bądź w innych źródłach. 

 Tworzenie wersji terminologii SNOMED CT® w nowym formacie (RF2). 

 Umożliwienie dostosowania zasad kontroli jakości w celu zastosowania nich w 
momencie edycji lub publikacji tłumaczenia. 

Pomiar stopnia osiągnięcia celu wykonywany jest na podstawie analizy ilości 
spełnianych wymagań określonych powyżej, po wcześniejszym zakończeniu prac 
nad rozwojem i weryfikacją oprogramowania i narzędzi tłumaczeniowych.   

Jednostki zajmujące się rozwojem oprogramowania tłumaczeniowego, dział 
IHTSDO zajmujący się badaniami nad narzędziami tłumaczeniowymi oraz kraje 
Członkowskie zainteresowane tłumaczeniem powinny również włączyć się w 
proces rozwoju i weryfikacji takiego oprogramowania celem zapewnienia 
możliwości wspierania tłumaczenia koncepcyjnego i postępowania wedle innych, 
kluczowych wymagań. W tym przypadku również wymagane są dokładne 
specyfikacje i sprawdzone oprogramowanie. 

Reakcja / czynności 
zaradcze: 

Jeśli wymagania dotyczące narzędzi tłumaczeniowych nie są odpowiednio 
sprecyzowane, a dokładnie przetestowane oprogramowanie jest niedostępne, 
należy podjąć działania zaradcze. 

Opis Miernika 
Jakości: 

Wspólna platforma / narzędzie przeznaczone dla jednostek będących częścią 
procesu tłumaczeniowego jest istotnym czynnikiem pozwalającym uzyskać 
wysokiej jakości tłumaczenia w sposób sprawny i skoordynowany na każdym 
etapie procesu tłumaczenia.   

Jednak ze względu na to, że wszystkie wymagania nie zostały jeszcze określone, 
a testy przeprowadzane przez grupy robocze działające przy IHTSDO ciągle 
trwają, pytania od 3 do 8 znajdujące się w kwestionariuszu są aktualnie pytaniami 
„otwartymi”.  

Niniejszy miernik powinien zostać zweryfikowany po dodaniu do niego 
brakujących pytań i sposobów jego pomiaru. 

Klasyfikacja 
SMART 

CZERWONA. Gdy dostępne będą dokładne opisy i sprawdzone wersje 
oprogramowania, niniejszy miernik należy zweryfikować celem jego możliwej 
aktualizacji. 

3.4 Parametry i mierniki procesu 
Określono poniższe trzy (3) parametry procesu. Dotyczą one procesu tłumaczenia i wszystkie z nich 
odnoszą się zarówno do TSP, jak i do TPO. 

Zasada tłumaczenia koncepcyjnego została określona w kilku źródłach wymienionych w Bibliografii. 
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Element: Proces 

Parametr jakości: Tłumaczenie koncepcyjne  

Mierniki Jakości: 

Grupa (grupy) 

Docelowe: 

TPO i TSP 

Cel: Zapewnienie, że wszyscy uczestnicy są świadomi, iż tłumaczenie „koncepcyjne” 

jest jedynym sposobem tłumaczenia umożliwiającym osiągnięcia pożądanego 

rezultatu. Należy upewnić się, że uczestnicy wszystkich procesów 

tłumaczeniowych są świadomi znaczenia zasady tłumaczenia koncepcyjnego i 

przestrzegają ją. 

Plan Pomiarów: 1. TPO i TSP wypełniają kwestionariusz 4.  

2. Należy opisać w jaki sposób tłumacze realizują zasadę tłumaczenia 

koncepcyjnego, poprzez przedstawienie im listy wymaganych kroków 

(zgodnych z Wytycznymi dla Tłumaczenia Terminologii SNOMED CT®).  

3. Analiza zebranych danych    

Cel osiągnięty: TAK/NIE 

Reakcja / czynności 

zaradcze: 

Jeśli jeden lub więcej zalecanych kroków nie jest obecnych w otrzymanych 

odpowiedziach, TSP musi dokonać oceny własnych tłumaczy i zorganizować 

dodatkowe szkolenia. 

Opis  

Miernika Jakości: 

Mimo, że powyższe pomiary mogą być uznane za wymowne, odpowiedzi na 

pytania zależą przede wszystkim od subiektywnej oceny TPO.  

Klasyfikacja 

SMART 

ŻÓŁTA 

 

Element: Proces 

Parametr jakości: Ciągły kontakt, współpraca i dostosowywanie procesu realizacji projektu 
tłumaczeniowego przez TPO i TSP. 

Mierniki Jakości: 

Grupa (grupy) 
Docelowe: 

TPO i TSP 

Cel: Zapewnienie ciągłej współpracy i kontaktu pomiędzy TPO a TSP odnośnie każdej 
inicjatywy mogącej uprościć i poprawić proces tłumaczenia (tj. zapewnienie 
poprawności lingwistycznej i zgodności semantycznej). Wypracowanie 
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). 

Plan Pomiarów: 1. Korzystanie przez TPO i TSP z kwestionariuszy które potwierdzają istnienie 
porozumienia określającego „sposób pracy”, w tym harmonogram regularnych 
posiedzeń zespołu projektowego oraz dowodów potwierdzających stosowanie 
się do uzgodnionego trybu pracy (udokumentowane protokoły z posiedzeń 
i podejmowanych czynności).  



 

 

Podręcznik i metodologia oceny jakości tłumaczenia terminologii SNOMED CT® Strona 14 z 33 

 

2. Analiza danych zebranych przy pomocy Kwestionariusza 5a wypełnianego 
przez TPO, i Kwestionariusza 5b wypełnianego przez TSP 

Cel osiągnięty:  TAK/NIE: Istnienie porozumienia;  

 TAK/NIE: Przestrzeganie porozumienia. 

Reakcja / czynności 
zaradcze: 

W przypadku nieosiągnięcia celu należy podjąć odpowiednie działania zaradcze. 

Opis Miernika 
Jakości: 

Informacja na temat współpracy pomiędzy TPO a TSP jest uważana za „istotną” 
i przydatną w trakcie dostosowywania procesów tłumaczeniowych. Wiele pytań 
dotyczy formalnych porozumień o współpracy. Są one tym samym pytaniami 
szczegółowymi. Odpowiedzi na niektóre pytania zależą od subiektywnej oceny, 
jednak ze względu na to, że kwestionariusze wypełniane są zarówno przez TPO 
jak i TSP, wyniki można łatwo porównać. Pomiary uważane są również za 
„osiągalne”, „realne” i „dostępne”. 

Klasyfikacja 
SMART 

ZIELONA   

 

Element: Proces 

Parametr jakości: Weryfikacje tłumaczeń (konieczny jest dwupoziomowy, czy też dwu-stopniowy proces 
weryfikacji).  
Obejmuje: 

 weryfikację pod kątem poprawności lingwistycznej dokonywaną przez drugiego tłumacza 

 weryfikację dokonywaną przez Eksperta Merytorycznego, kogoś posiadającego odpowiednią 
wiedzę medyczną, w celu zapewnienia zgodności i akceptowalności klinicznej 

Mierniki Jakości: 

Grupa (grupy) 
Docelowe: 

TPO i TSP 

Cel (cele): 1. Zapewnienie dwustopniowej, czy też dwu-etapowej weryfikacji, niezbędnej do 

osiągnięcia spójności terminologicznej, ekwiwalencji pojęć i zgodności 

z lokalnymi standardami. 

2. Zapewnienie weryfikacji gwarantującej użyteczność kliniczną 
i akceptowalność psychologiczną. 

Plan Pomiarów: 1. TPO wypełnia kwestionariusz 6a, natomiast TSP wypełnia kwestionariusz 6b.  

2. Analiza zebranych danych  

Cel osiągnięty: TAK/NIE 

Reakcja / czynności 
zaradcze: 

TPO i TSP muszą wdrożyć odpowiedni proces weryfikacji tłumaczeń, jeśli do tej 
pory nie zostało to wykonane. 

Opis Miernika 
Jakości: 

Niektóre pytania odnoszą się do kwestii dotyczących procesu weryfikacji. Są to 
pytania „istotne” i „dokładne”. Inne pytania są bardziej ogólne i mają raczej postać 
listy, będącej zarazem formą przypomnienia zespołowi tłumaczy o znaczeniu 
procesów weryfikacji. Pomiary uważane są również za „osiągalne”, „realne” 
i „dostępne”. 

Klasyfikacja 
SMART 

ZIELONA   
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3.5 Parametry i mierniki dotyczące rezultatu 
Określono poniższe trzy (3) parametry dotyczące rezultatu. Niektóre z nich można zmierzyć w trakcie 
realizacji procesów tłumaczeniowych, inne wymagać będą opinii wynikających z doświadczenia 
praktycznego i stosowania przetłumaczonej terminologii przez użytkowników końcowych. 

 

Element: Rezultat 

Parametr jakości: Akceptacja kliniczna 

Mierniki Jakości: 

Grupa (grupy) 
Docelowe: 

TPO 

Cel: Zapewnienie, że terminy oddane w języku docelowym są psychologicznie 
akceptowalne i użyteczne w warunkach klinicznych 

Plan Pomiarów: Wydobycie informacji z elektronicznego narzędzia do zbierania opinii (ankiet) w 
celu określenia odsetka terminów odrzuconych przez użytkowników końcowych 
ze względu na brak akceptacji przez ekspertów z danej dziedziny (Uwaga: Nie 
należy brać pod uwagę wyłącznie preferencji zależnych od uwarunkowań 
regionalnych).  

Opinie takie mogą pochodzić z recenzji klinicznych przeprowadzonych po 
ukończeniu tłumaczenia, mogą być to również opinie użytkowników końcowych 
zebrane po wdrożeniu przetłumaczonej terminologii. 

Istnieje również możliwość użycia alternatywnych planów pomiaru, takich jak: 

 Przeprowadzenie ocen diagnoz poprzez zaangażowanie lekarzy klinicznych / 
Ekspertów Merytorycznych do oceny próbki języka docelowego zawierającej 
najczęściej wystawiane diagnozy (np. na podstawie danych krajowych, bądź 
zestawień przygotowanych przez biblioteki medyczne). 

 Ogólna ocena pojęć pochodzących z różnych dziedzin możliwa jest poprzez 
sprawdzenie częstotliwości występowania wybranych terminów w lokalnym 
korpusie językowym. 

Cel osiągnięty: Musi to zostać określone lokalnie, w zależności od przyjętej techniki pomiaru. 

Reakcja / 
czynności 
zaradcze: 

Zapytania wysyłane przez TPO do TSP i Ekspertów Merytorycznych 
współpracujących z TSP oraz zapytania do weryfikatorów własnych TPO - jeśli 
odsetek odrzuconych terminów jest zbyt duży należy poprawić procesy 
weryfikacji wykorzystujące personel kliniczny. 

Opis Miernika 
Jakości: 

To bardzo istotny parametr jakości, pochłania on jednak bardzo wiele zasobów. 
Niektóre informacje można otrzymać bezpośrednio z elektronicznego narzędzia 
tłumaczeniowego celem automatycznego porównania ze źródłami zewnętrznymi. 
Istnieje jednak konieczność opracowania odpowiednich algorytmów. 

Weryfikacja ręczna, przeprowadzana przy pomocy nazw FSN (o ściśle 
określonym znaczeniu) i opisów w języku docelowym wspomagana użyciem 
przeglądarek terminologii ujednoliconej, wydaje się być prostsza w implementacji. 
Metodologie i procedury należy jednak bardzo dokładnie opracować, w celu 
zapewnienia odpowiednich materiałów szkoleniowych dla weryfikatorów i 
testerów, szczególnie że mowa tutaj o treści opartej na tłumaczeniu 
koncepcyjnym. 

Klasyfikacja 
SMART 

ŻÓŁTA 
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Element: Rezultat 

Parametr jakości: Zgodność z Wytycznymi i Normami Translatorskimi 

Mierniki Jakości: 

Grupa (grupy) 
Docelowe: 

TPO 

Cel (cele): 1. Zapewnienie, że tłumaczenie nazw posiadających ściśle określone znaczenie 
(nazwy FSN) jest zgodne z polityką IHTSDO.  

2. Zapewnienie, że tłumaczenie terminów preferowanych (Preferred Terms - PT) 
jest zgodne z lokalnymi wytycznymi i strategią przyjętą w trakcie realizacji 
projektu tłumaczeniowego. 

Plan Pomiarów: 1. Kilka kwestii może być sprawdzone bezpośrednio poprzez wykorzystanie 
oprogramowania, tj. użycie akronimów w nazwach FSN (sprawdzenie słów 
posiadających dwie lub więcej liter pisanych wielkimi literami), użycie 
angielskich słów kończących się przyrostkiem „ing” w odniesieniu do 
Procedur, wszystkie formy czasowników użyte w odniesieniu do procedur, 
które powinny być rzeczownikami, pierwsze litery słów pisane małymi literami 
w odniesieniu do wszystkich terminów poza Eponimami, użycie liczby 
pojedynczej zamiast mnogiej na niższych poziomach hierarchii itp. 

2. Zgodność z jakimikolwiek innymi wytycznymi tłumaczeniowymi dotyczącymi 
języka docelowego można ocenić na podstawie analizy próbek tekstu. 

3. Sprawdzać zgodność ze strategią przyjętą przez lokalny zespół edytorski i 
porównywać ja z instrukcjami zawartymi w wytycznych. 

4. Wyodrębnić informacje przechowywane w elektronicznych narzędziach 
translatorskich i zestawić je z wynikami ręcznej korekty 

Cel osiągnięty: Należy to określić lokalnie. Z zasady należy przestrzegać wszystkich wytycznych, 
jednak wyzwania rzeczywistego tłumaczenia mogą skłaniać do postępowania 
tylko według konkretnych fragmentów wytycznych. 

Reakcja / czynności 
zaradcze: 

Jeśli nie osiągnięto celów na tym poziomie, TPO powinien ponownie określić 
wymagania w stosunku do TSP dotyczące tłumaczenia terminów preferowanych 
(PT) oraz starać się zapewnić zgodność z standardami redaktorskimi IHTSDO 
dotyczącymi nazw FSN. 

Opis Miernika 
Jakości: 

Dzięki użyciu oprogramowania tłumaczeniowego możliwe jest wyodrębnienie 
wielu „istotnych” i „dokładnych” informacji. Pomiary uważane są również za 
„osiągalne”, „realne” i „dostępne”. Należy jednak opracować algorytm 
wyodrębniania tych informacji. 

Co więcej, sprawdzanie zgodności strategii przyjętych przez lokalny zespół 
edytorski z instrukcjami zawartymi w wytycznych będzie czasochłonne i wymagać 
będzie zaangażowania wielu zasobów. Tego typu informacje powinny być 
dostępne bezpośrednio z oprogramowania tłumaczeniowego, lecz ze względu na 
to, iż obecnie nie jest to możliwe, przyjęto ZÓŁTĄ klasyfikację SMART. 

Klasyfikacja 
SMART 

ŻÓŁTA 

 

Element: Rezultat 

Parametr jakości: Zgodność terminologiczna. Dotyczy „adekwatności semantycznej” i „precyzji” - 
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Terminy w języku docelowym muszą być semantycznymi odpowiednikami terminów języka źródłowego.  

Mierniki Jakości: 

Grupa (grupy) 
Docelowe: 

TPO 

Cel: Weryfikacja, że każdy termin w języku docelowym precyzyjnie odzwierciedla tą 
samą treść, co odpowiadający mu termin w języku źródłowym. Innymi słowy, 
terminologia tekstu w języku docelowym musi pod względem semantycznym 
odpowiadać terminologii tekstu źródłowego. 

Plan Pomiarów: Jednym ze sposobów pomiaru jakości zgodności terminologicznej jest 
zastosowanie „tłumaczenia zwrotnego”. Aby przetłumaczyć zwrotnie pewną 
grupę przetłumaczonych już pojęć należy podjąć decyzję co do rodzaju i liczby 
tych pojęć. Grupa ta powinna składać się z losowo wybranych pojęć, lub pojęć 
należących do wyjątkowo problematycznych dziedzin. 

Ważne: Patrz Rys. 1 poniżej.  

tłumacz (najlepiej o kompetencjach native speakera języka źródłowego) tłumaczy 
termin w języku docelowym na język źródłowy (rezultat = termin przetłumaczony 
zwrotnie); 

weryfikator z doświadczeniem klinicznym i bardzo wysokimi kompetencjami w 
zakresie obu języków sprawdza termin przetłumaczony zwrotnie, porównuje go z 
terminem źródłowym i sprawdza treść semantyczną poprzez porównywanie obu 
tłumaczeń (należy określić liczbę pojęć objętych taką losową weryfikacją) 

Cel osiągnięty: 1) OK („Zatwierdzone”) albo 2) Błąd („Odrzucone”). Należy lokalnie określić 
dopuszczalny odsetek błędów. 

Reakcja / czynności 
zaradcze: 

2a) Jeśli tłumaczenie zwrotne jest błędne - zwrócić się o pomoc do członka 
Zespołu Edytorskiego, lub osoby, która zatwierdziła dany termin, bądź zwrócić 
uwagę na występowanie błędów w tłumaczeniu zwrotnym, lub 

2b) Jeśli błąd semantyczny występuje w zatwierdzonym terminie, lub 2c) Jeśli 
błąd/wątpliwość dotyczy terminologii źródłowej SNOMED CT® - przesłać uwagi 
do Zespołu Edytorskiego, który musi skonsultować się z organizacją IHTSDO.  

Opis Miernika 
Jakości: 

Zgodność terminologiczna dotyczy „adekwatności semantycznej” i „precyzji” - 
Terminy w języku docelowym muszą być semantycznymi odpowiednikami 
terminów języka źródłowego. Mimo, że jest to bardzo istotny i użyteczny miernik, 
plan pomiarów „tłumaczenia zwrotnego” może charakteryzować się pewną 
wewnętrzną niepewnością. Ponadto, przeprowadzenie takiego planu 
pomiarowego jest dość kosztowne i może wiązać się z określonymi trudnościami 
ze względu na konieczność uczestnictwa osób posiadających zarówno 
przygotowanie lingwistyczne, jak i wiedzę z zakresu medycyny. Jednak w 
przypadku wykonania „tłumaczenia zwrotnego” przez osoby posiadające 
odpowiednie kompetencje, spodziewane rezultaty są wiarygodne. Ogólna ocena 
prowadzi więc do określenia klasyfikacji SMART na poziomie ZÓŁTYM. 

Klasyfikacja 
SMART 

ŻÓŁTA 
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Rysunek 1. Proces tłumaczenia zwrotnego (związanego ze zgodnością terminologiczną) 

 

W celu uzyskania opisu procesu tłumaczenia zwrotnego, prosimy o zapoznanie się z parametrami jakości 

dla zgodności terminologicznej przedstawionymi powyżej. W odniesieniu do tłumaczy i weryfikatorów, 

sugeruje się poniższe:  

 Tłumacz T1 powinien posiadać kompetencje native speakera języka docelowego. 

 Tłumacz T2 powinien posiadać kompetencje native speakera języka źródłowego. 
 Weryfikator R1 powinien posiadać doświadczenie kliniczne i być native speakerem, lub posiadać 

bardzo wysokie kompetencje, języka docelowego 
 Weryfikator R2 powinien posiadać doświadczenie kliniczne i posiadać bardzo wysokie kompetencje 

w zakresie obu języków 

Kwestia zgodności terminologicznej została poruszona w kilku źródłach wymienionych w bibliografii. 

3.6 Gotowe do zastosowania mierniki oceny jakości tłumaczenia 

Poniższe cztery (4) parametry jakości dotyczące struktury i procesu oraz związane z nimi mierniki jakości 
posiadające ZIELONĄ klasyfikację SMART, są odpowiednie do użycia w organizacji IHTSDO 
i zastosowania natychmiastowego:  

Element Parametr jakości Klasyfikacja 
SMART 

Struktura Wiedza uczestników na temat terminologii i procesów tłumaczenia 
terminologii (obejmuje również kompetencje tłumaczy i weryfikatorów) 

ZIELONA 

Struktura Treść wytycznych stylistycznych i materiały referencyjne w języku ZIELONA 
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Element Parametr jakości Klasyfikacja 
SMART 

docelowym 

Proces Ciągły kontakt, współpraca i dostosowywanie procesu realizacji 
projektu tłumaczeniowego przez TPO i TSP. 

ZIELONA 

Proces Weryfikacje tłumaczeń (konieczny jest dwupoziomowy, czy też dwu-
stopniowy proces weryfikacji). 

ZIELONA 

Ważne: Ze względu na to, że powyższe mierniki jakości posiadające ZIELONĄ klasyfikację SMART są 
odpowiednie do stosowania w organizacji IHTSDO i zastosowania natychmiastowego, podczas realizacji 
projektów tłumaczeniowych należy używać ich obowiązkowo.    

Poniższe cztery (4) parametry jakości dotyczące procesu i rezultatu oraz związane z nimi mierniki jakości 
posiadające ŻÓŁTĄ klasyfikację SMART są uważane za prawdopodobnie odpowiednie do stosowania 
w organizacji IHTSDO i są gotowe do zastosowania natychmiastowego - tj. konieczna jest dodatkowa 
dyskusja i prawdopodobnie nieznaczna ich korekta. 

Element Parametr jakości Klasyfikacja 
SMART 

Proces Tłumaczenie koncepcyjne ŻÓŁTA 

Rezultat Akceptacja kliniczna ŻÓŁTA 

Rezultat Zgodność z Wytycznymi i Normami Translatorskimi ŻÓŁTA 

Rezultat Zgodność terminologiczna ŻÓŁTA 

Poniższe parametry jakości dotyczące struktury oraz związane z nimi mierniki jakości posiadające 
CZERWONĄ klasyfikację SMART są uważane za nieodpowiednie do stosowania w organizacji IHTSDO i 
nie gotowe do zastosowania natychmiastowego - tj. konieczna jest dodatkowa dyskusja i ich korekta. 

Element Parametr jakości Klasyfikacja 
SMART 

Struktura Dostęp do oprogramowania tłumaczeniowego CZERWONA 

3.7 Proponowana częstotliwość pomiaru mierników 

Niektóre mierniki są bardziej podatne na zmiany niż inne. Po stworzeniu projektu tłumaczeniowego 
parametry struktury będą zmieniać się o wiele rzadziej niż parametry procesu lub rezultatu. Stąd, zestaw 
mierników jakości będzie posiadał zmienny schemat pomiarów. Poniższa tabela przedstawia sugerowaną 
częstotliwość przeprowadzania pomiarów mierników jakości. Niektóre mierniki jakości powinny być mierzone 
na podstawie zdarzeń (tj. zmian osobowych), w przypadku innych częstotliwość pomiarów może zależeć od 
wyniku poprzedniego pomiaru (tj. zbyt niski wynik wymaga szybszego dokonania ponownego pomiaru, niż 
wynik zadowalający). 

Element Parametr Częstotliwość pomiaru 

Struktura Wiedza uczestników na temat 
terminologii i procesów tłumaczenia 
terminologii (obejmuje również 
kompetencje tłumaczy i weryfikatorów)  

 Pomiar w momencie rozpoczęcia procesu 
tłumaczenia 

 Pomiar w momencie dodania nowego 
członka do zespołu tłumaczeniowego 

Struktura Treść wytycznych stylistycznych i 
materiałów referencyjnych w języku 

 Pomiar w momencie rozpoczęcia procesu 
tłumaczenia 
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Element Parametr Częstotliwość pomiaru 

docelowym   Kolejny pomiar po każdej dużej 
aktualizacji wytycznych lingwistycznych 
dla danego języka 

Struktura  Dostęp do oprogramowania 
tłumaczeniowego 

 Pomiar w momencie rozpoczęcia procesu 
tłumaczenia 

 Pomiar po ukazaniu się nowej wersji 
oprogramowania  

Proces Tłumaczenie koncepcyjne   Pomiar w momencie rozpoczęcia procesu 
tłumaczenia 

 Pomiar w momencie dodania nowego 
członka do zespołu tłumaczeniowego 

 Pojedynczy pomiar wstępny i kolejny 
pomiar w sytuacji wystąpienia zmian w 
składzie lub umiejętnościach zespołu 
tłumaczeniowego.  

Proces Ciągły kontakt, współpraca i 
dostosowywanie procesu realizacji 
projektu tłumaczeniowego przez TPO i 
TSP.  

 Pomiar w momencie rozpoczęcia procesu 
tłumaczenia 

 Pomiary co trzy miesiące (kwartalnie) w 
pierwszym roku, ograniczone do pomiarów 
co sześć miesięcy (półrocznie) w roku 
drugim i w latach kolejnych. 

Proces Weryfikacje tłumaczeń (konieczny jest 
dwupoziomowy, czy też dwu-stopniowy 
proces weryfikacji). 

 Pomiar w momencie rozpoczęcia procesu 
tłumaczenia 

 Pomiary co trzy miesiące (kwartalnie) w 
pierwszym roku, ograniczone do pomiarów 
co sześć miesięcy (półrocznie) w roku 
drugim i w latach kolejnych. 

Rezultat Akceptacja kliniczna  Oprogramowanie tłumaczeniowe powinno 
automatycznie generować statystyki 
dotyczące odsetka zatwierdzonych terminów, 
które zostały odrzucone przez użytkownika 
końcowego.  

 Analiza tych statystycznych pomiarów 
powinna być przeprowadzana raz w 
miesiącu przez TPO i TSP. 

Jeśli oprogramowanie tłumaczeniowe nie 
tworzy takich statystyk, konieczne jest 
przeprowadzenie ręcznej analizy na 
podstawie reprezentacyjnej próbki.   

 Pomiary co trzy miesiące (kwartalne) w 
pierwszym roku, ograniczone do 
pomiarów co sześć miesięcy (co pół roku) 
w roku drugim i w latach kolejnych. 

Rezultat Zgodność z Wytycznymi i Normami 
Translatorskimi  

Oprogramowanie tłumaczeniowe powinno 
automatycznie rozpoznawać konwencje 
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Element Parametr Częstotliwość pomiaru 

lingwistyczne, takie jak: 

 akronimy w nazwach FSN,  

 wszystkie angielskie słowa kończące się 
przyrostkiem „ing”,  

 odmiany czasowników w pojęciach 
dotyczących procedur,  

 słowa pisane z wielkiej litery (status 
pierwszej litery danego słowa),  

 liczbę pojedynczą i mnogą, oraz  

 wszystkie inne zasady obowiązujące w 
języku docelowym, które zostały lokalnie 
wprowadzone do pamięci 
oprogramowania.  

Analiza powyższych statystyk powinna być 
przeprowadzana raz na miesiąc przez TPO i 
TSP. 

Jeśli oprogramowanie tłumaczeniowe nie 
posiada takiej funkcjonalności, konieczne jest 
przeprowadzenie ręcznej analizy na 
podstawie reprezentacyjnej próbki. 

 Pomiary co trzy miesiące (kwartalne) w 
pierwszym roku, ograniczone do 
pomiarów co sześć miesięcy (co pół roku) 
w roku drugim i w latach kolejnych. 

Rezultat Zgodność terminologiczna  W przypadku tego miernika konieczne jest 
przeprowadzenie analizy na podstawie 
reprezentacyjnej próbki.  

 Pomiary co trzy miesiące (kwartalnie) w 
pierwszym roku, ograniczone do pomiarów 
co sześć miesięcy (co pół roku) w roku 
drugim i w latach kolejnych. 

 



 

 

Podręcznik i metodologia oceny jakości tłumaczenia terminologii SNOMED CT® Strona 22 z 33 

 

4 Przykładowe Kwestionariusze   

4.1 Kwestionariusz 1a: 

 

Kwestionariusz 1a: Dla tłumaczy i weryfikatorów współpracujących z TSP 
Element: Struktura 
Parametr jakości: Kompetencje uczestników procesu tłumaczeniowego  
Podstawą dla tego miernika jest fakt posiadania przez tłumaczy poniższych kompetencji opisanych w paragrafie 

3.2.2 normy EN 15038: 

 kompetencje w zakresie tłumaczenia 

 kompetencje lingwistyczne i tekstowe w języku źródłowym i docelowym 

 kompetencje badawcze, pozyskiwanie i przetwarzanie informacji 

 kompetencje kulturowe 

 kompetencje techniczne 

 kompetencje w zakresie nauk medycznych 

Kompetencje te zdobywa się dzięki połączeniu wykształcenia z doświadczeniem. Niniejszy kwestionariusz określa 
poziom kompetencji każdego z uczestników wyrażony w ogólnej liczbie zdobytych punktów. W przypadku nie 

zdobycia minimalnej ilości punktów, sugerowane jest poszerzenie wykształcenia, odbycie dodatkowych kursów bądź 
zdobycie wymaganego doświadczenia. 

 

Imię i nazwisko: [xxx] 

Kompetencja Wynik wysoki (3 punkty) 
 

Wynik średni (2 punkty) 
 

Wynik niski (1 punkt) 
 

Wykształcenie: Języki Wykształcenie uniwersyteckie, 
magisterskie, z zakresu 
lingwistyki 

 

 

Wykształcenie 
uniwersyteckie lub inne, 
licencjackie, z zakresu 
lingwistyki 

 

Podstawowe wykształcenie 
lingwistyczne 

 

 

Doświadczenie: Tłumaczenie 

Języka Medycznego  

Co najmniej 5 lat 
doświadczenia w tłumaczeniu 
języka medycznego 

 

 

Co najmniej 2 lata 
doświadczenia w 
tłumaczeniu języka 
medycznego 

 

Ograniczone doświadczenie w 
tłumaczeniu języka medycznego 

 

Wykształcenie: Służba zdrowia, 
związane ze zdrowiem 

Wykształcenie uniwersyteckie 
w odpowiednim obszarze 
związanym ze służbą zdrowia, 
licencjackie lub magisterskie 

 

 

Inny rodzaj wykształcenia w 
zakresie służby zdrowia 

 

 

 

Ograniczone wykształcenie w 
zakresie służby zdrowia 

 

 

 

 

Ogólny wynik: Wykształcenie i 
Doświadczenie 
Sugerowana minimalna liczba punktów: 5 

 

 
 

Poziom kompetencji związanych z 

terminologią SNOMED CT®: 

Wiedza na temat: 

 terminologii SNOMED CT®, 

uzyskana w odbytych 

szkoleniach 
 wytycznych IHTSDO 

Wynik wysoki (3 punkty) 
 

 

 

Wynik średni (2 punkty) 
 

 

 

Wynik niski (1 punkt) 
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dotyczących stylów i procesu 

tłumaczenia 

 lokalnych standardów 
Wynik: Kompetencje związane z 

terminologią SNOMED CT®: 
Sugerowana minimalna liczba punktów dla 
kompetencji związanych z terminologią 

SNOMED CT
® 

: 2 

 

 

Dodatkowe uwagi dotyczące powyższych kompetencji: 

 

4.2 Kwestionariusz 1b: 

 

Kwestionariusz 1b: Dla weryfikatorów współpracujących z TPO 
Element: Struktura 
Parametr jakości: Kompetencje uczestników procesu tłumaczeniowego 
Podstawą dla tego miernika jest fakt posiadania przez weryfikatorów poniższych kompetencji: 

 podstawowe kompetencje z zakresu lingwistyki i dyskursu tekstowego w języku źródłowym i docelowym 

 kompetencje w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji 

 dogłębna wiedza w zakresie jednej lub wielu dziedzin związanych ze służbą zdrowia, zdrowiem, lub opieką 

społeczną 

 kompetencje w zakresie korzystania z narzędzi do tłumaczenia terminologii SNOMED CT®  

Kompetencje te zdobywa się dzięki połączeniu wykształcenia z doświadczeniem. Niniejszy kwestionariusz określa 
poziom kompetencji każdego z uczestników wyrażony w ogólnej liczbie zdobytych punktów. W przypadku nie 

zdobycia minimalnej ilości punktów, sugerowane jest poszerzenie wykształcenia, odbycie dodatkowych kursów bądź 
zdobycie wymaganego doświadczenia. 

 

Imię i nazwisko: [xxx] 
Kompetencja Wynik wysoki (3 punkty) 

 
Wynik średni (2 punkty) 
 

Wynik niski (1 punkt) 
 

Wykształcenie: Ekspert w zakresie 

służby zdrowia 

Wykształcenie uniwersyteckie 
w odpowiednim obszarze 
związanym ze służbą zdrowia, 
licencjackie lub magisterskie 

 

 

Inny rodzaj wykształcenia w 
zakresie służby zdrowia 
 

 

 

Ograniczone wykształcenie w 
zakresie służby zdrowia 
 
 

 

 

Wynik: Wykształcenie 
Sugerowana minimalna liczba 
punktów: 2 

 

 
 

Poziom kompetencji związanych z 
terminologią SNOMED CT®. 

Wiedza na temat: 
 terminologii SNOMED CT®, 

uzyskana w odbytych 

szkoleniach 

 wytycznych IHTSDO 

dotyczących stylów i procesu 
tłumaczenia  

 lokalnych standardów 

Wynik wysoki (3 punkty) 
 
 

 

 

Wynik średni (2 punkty) 
 
 

 

 

Wynik niski (1 punkt) 
 
 

 

 

Wynik dotyczący kompetencji    
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związanych z terminologią 
SNOMED CT® 
Sugerowana minimalna liczba punktów 
dla kompetencji związanych z 

terminologią SNOMED CT
®   : 2 

 
 

Dodatkowe uwagi dotyczące powyższych kompetencji: 
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4.3 Kwestionariusz 2:   

 

Kwestionariusz 2: Do stosowania przez TSP i TPO 
Element: Struktura 
Parametr jakości: Dostęp do oprogramowania tłumaczeniowego 
Podstawą dla tego miernika jest fakt, iż wszyscy uczestnicy powinni posiadać dostęp do jednego, wspólnego 

narzędzia. To bardzo ważny czynnik pozwalający zapewnić spójność tłumaczenia i przejrzystość procesu 
tłumaczeniowego. 

IHTSDO określiło zbiór głównych wymagań dotyczących oprogramowania tłumaczeniowego. 

Jeśli wykorzystywane są funkcjonalności zapewniane przez oprogramowanie opracowane przez IHTSDO, 
wymagania te należy uznać za spełnione. W przypadku korzystania z innego narzędzia, należy odpowiedzieć na 

pytania od 3 do 8 i podjąć stosowne czynności w przypadku każdej negatywnej odpowiedzi.  

 
Pytanie 
 

Tak 
 

Nie 
 

1. Czy wszyscy tłumacze i weryfikatorzy posiadają dostęp do jednej, 

wspólnej platformy oprogramowania tłumaczeniowego? 

  

2. Czy wykorzystywane jest oprogramowanie opracowane przez IHTSDO? 

(Jeśli tak, prosimy NIE udzielać odpowiedzi na pytania od 3 do 8) 
  

Ważne: W przypadku korzystania z oprogramowania tłumaczeniowego innego niż oprogramowania IHTSDO,  
prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytania od 3 do 8 

3. Ułatwianie zarządzania projektami tłumaczeniowymi, w tym tworzenie i 

przydzielanie paczek projektowych oraz sprawozdań dotyczących 
postępu tłumaczenia. 

  

4. Upraszczanie toku pracy nad tłumaczeniem i weryfikacją w celu 

skutecznego zapewniania wysokiej jakości tłumaczenia terminów 
SNOMED CT®. 

  

5. Umożliwienie pracy wspólnej nad jednym projektem tłumaczeniowym.   

6. Umożliwienie sprawnej obsługi istniejących tłumaczeń oraz ich 

aktualizacji wynikającej ze zmian wprowadzonych w treści SNOMED 
CT® bądź w innych źródłach. 

  

7. Tworzenie wersji terminologii SNOMED CT® w nowym formacie (RF2).   

8. Umożliwienie dostosowywania zasad kontroli jakości w celu 

skorzystania z nich w momencie edycji lub publikacji tłumaczenia. 

  

Dodatkowe uwagi dotyczące powyższych pytań: 
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4.4 Kwestionariusz 3:  
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Kwestionariusz 3: Do stosowania przez TPO 
Element: Struktura 
Parametr jakości: Treść wytycznych lingwistycznych właściwych dla języka docelowego 
Podstawą tego miernika jest wymóg, by podczas określania lokalnych standardów TPO wziął pod uwagę 
Wytyczne dla Tłumaczenia Terminologii SNOMED CT® przygotowane przez organizację IHTSDO (części 4.2 i 4.3). 

W przypadku udzielenia negatywnych odpowiedzi dla pytań 2 i 3, TPO powinien podjąć kroki zmierzające do 
weryfikacji i poprawy lokalnie stosowanych standardów. 

 
Pytanie 1 

Czy standardy stosowane lokalnie obejmują zasady dotyczące: 

Tak 

 

Nie 

 

4.2 Ogólne zasady lingwistyczne   

4.2.1 Rozwiązania stosowane w przypadku dwuznaczności w języku 

źródłowym 

  

4.2.2 Stosowanie najlepszego terminu dla danego pojęcia   

4.2.3 Problemy związane ze zgodnością pojęć   

4.2.4 Techniki tłumaczeniowe i kwestie syntaktyczne   

4.2.5 Wybór wariantów leksykalnych   

4.3 Szczegółowe zasady lingwistyczne:   

4.3.1 Nazwy organizmów (bakterie, wirusy, rośliny, zwierzęta itp.)   

4.3.2 Opisy chemiczne i biochemiczne, składniki leków, nazwy enzymów i 

hormonów 

  

4.3.3 Obcojęzyczne (zapożyczone) słowa i obcojęzyczne skróty   

4.3.4 Eponimy   

4.3.5 Przedimki i formy bezosobowe   

4.3.6 Liczba mnoga i liczba pojedyncza   

4.3.7 Słowa pisane z małej i wielkiej litery   

4.3.8 Interpunkcja, znaki typograficzne, symbole i cyfry   

4.3.9 Skróty i jednostki miar   

4.3.10 Łączniki   

4.3.11 Inne istotne kwestie   

 

Pytanie 2 
Czy można ogólnie przyjąć, że Twoje lokalne standardy obejmują powyższe 
punkty w wystarczającym stopniu? 

  

Pytanie 3 

Czy jesteś pewien, że proces aktualizacji i informowania o zmianach w 
standardach dotyczących tłumaczenia na język docelowy, opartych na opiniach 

otrzymanych od uczestników procesu tłumaczeniowego, działa prawidłowo? 

  

Dodatkowe uwagi dotyczące powyższych pytań: 
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4.5 Kwestionariusz 4:   

 

Kwestionariusz 4: Do stosowania przez TSP i TPO 
Element: Proces 
Parametr jakości: Tłumaczenie koncepcyjne  

Podstawą dla tego miernika jest zapewnienie, że wszyscy uczestnicy są świadomi, iż tłumaczenie „koncepcyjne” 
jest jedynym sposobem tłumaczenia umożliwiającym osiągnięcie pożądanych rezultatów. Oznacza to 

konieczność postępowania zgodnie z instrukcjami określonymi w Wytycznych. Sekwencja wymaganych kroków 
została przedstawiona poniżej. W przypadku udzielenia negatywnej odpowiedzi na jedno z pytań należy podjąć 

działania zmierzające do poszerzenia wiedzy uczestników. 

 
 
Pytanie 
 

Tak 
 

Nie 
 

1. Czy procesy tłumaczeniowe zostały dostosowane tak, by postępować 

zgodnie z zasadą tłumaczenia „koncepcyjnego”? 

  

2. Czy podjęto kroki zapewniające ciągłe poszerzanie wiedzy na temat 
zasady tłumaczenia „koncepcyjnego”?  

  

Dodatkowe uwagi dotyczące powyższych pytań: 
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4.6 Kwestionariusz 5a:  

 

Kwestionariusz 5a: Do stosowania przez TSP 
Element: Proces 

Parametr jakości: Stała współpraca pomiędzy TSP a TPO 
Podstawą dla tego miernika jest znaczenie ciągłej współpracy pomiędzy TSP a TPO. 
W przypadku udzielenia negatywnych odpowiedzi dla pytań od 1 do 3, bądź pozytywnej odpowiedzi dla 

pytania nr 4, należy podjąć odpowiednie kroki zaradcze. 

 
Pytanie 
 

Tak 
 

Nie 
 

1a. Czy istnieje formalne porozumienie pomiędzy Tobą i TPO określające 

częstotliwość lub konkretne terminy omawiania pytań dotyczących 
dowolnego aspektu procesu tłumaczeniowego? 

  

1b. Jeśli tak, czy uważasz, że TPO przestrzega tego porozumienia w 

stopniu satysfakcjonującym? 

  

2. Czy kontaktujesz się z TPO w celu zorganizowania wymaganych 

spotkań, tj. gdy zachodzi potrzeba skonsultowania problemów 

dotyczących jakiegokolwiek aspektu procesu tłumaczeniowego? 

  

3. Czy uważasz, że otrzymujesz od TPO odpowiednie informacje i opinie 

dotyczące procesu tłumaczeniowego, oprogramowania i kwestii 

lingwistycznych/terminologicznych? 

  

4. Czy uważasz, że jakikolwiek element współpracy powinien 

funkcjonować lepiej? 

  

Dodatkowe uwagi dotyczące powyższych pytań: 
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4.7 Kwestionariusz 5b: 

 

Kwestionariusz 5b: Do stosowania przez TPO 
Element: Proces 

Parametr jakości: Ciągła komunikacja i współpraca pomiędzy Właścicielem Projektu 
Tłumaczeniowego (TPO) a Dostawcą Usług Tłumaczeniowych (TSP) 
Podstawą dla tego miernika jest znaczenie ciągłej współpracy pomiędzy TSP a TPO. 

W przypadku udzielenia negatywnych odpowiedzi dla pytań od 1 do 3, bądź pozytywnej odpowiedzi dla 
pytania nr 4, należy podjąć odpowiednie kroki zaradcze. 

 
Pytanie 

 
Tak 
 

Nie 
 

1a. Czy istnieje formalne porozumienie pomiędzy Tobą a TSP 
określające częstotliwość lub konkretne terminy omawiania pytań 

dotyczących dowolnego aspektu procesu tłumaczeniowego? 

  

1b. Jeśli tak, czy uważasz, że TSP przestrzega tego porozumienia w 
stopniu satysfakcjonującym? 

  

2. Czy kontaktujesz się z TSP w celu zorganizowania wymaganych 

spotkań, tj. gdy zachodzi potrzeba skonsultowania problemów 
dotyczących jakiegokolwiek aspektu procesu tłumaczeniowego? 

  

3. Czy uważasz, że otrzymujesz od TSP odpowiednie informacje i 

opinie pojawiające się podczas realizacji procesu tłumaczeniowego? 
  

4. Czy uważasz, że jakikolwiek element współpracy powinien 
funkcjonować lepiej? 

  

Dodatkowe uwagi dotyczące powyższych pytań: 
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4.8 Kwestionariusz 6a: 

 

Kwestionariusz 6a: Do stosowania przez TSP 
Element: Proces 

Parametr jakości: Weryfikacje tłumaczeń 
Podstawą dla tego miernika jest zapewnienie przeprowadzania weryfikacji spójności terminologicznej, 

ekwiwalencji pojęciowej i zgodności z wytycznymi dotyczącymi języka docelowego. 
Obejmuje to weryfikację drugiego tłumacza oraz weryfikację Eksperta Merytorycznego, bądź osoby 
posiadającej odpowiednie wykształcenie w zakresie medycyny, tj. eksperta w zakresie służby zdrowia   

W przypadku udzielenia negatywnych odpowiedzi dla któregokolwiek z pytań, należy podjąć odpowiednie 
kroki zaradcze. 

 
Pytanie 

 

Tak 

 

Nie 

 

1. Czy wszystkie tłumaczone pojęcia są weryfikowane i sprawdzane 
przez weryfikatora?  

  

2. Czy upewniono się, że tłumacze są świadomi znaczenia spójności 

terminologicznej i ekwiwalencji pojęciowej oraz, że zwracają na to 
uwagę podczas przeprowadzania weryfikacji? 

  

3. Czy upewniono się, że tłumacze są świadomi znaczenia poprawności 

lingwistycznej i zgodności z zasadami i wytycznymi dotyczącymi 
języka docelowego oraz, że zwracają na to uwagę podczas 

przeprowadzania weryfikacji? 

  

Dodatkowe uwagi dotyczące powyższych pytań: 

 

4.9 Kwestionariusz 6b: 

 

Kwestionariusz 6b: Do stosowania przez TPO 
Element: Proces 

Parametr jakości: Weryfikacje tłumaczeń 
Podstawą dla tego miernika jest zapewnienie przeprowadzania weryfikacji gwarantującej użyteczność 

kliniczną i dopuszczalność psychologiczną.  

Obejmuje ona dodatkową weryfikację przez Eksperta Merytorycznego, bądź osobę posiadającą 
odpowiednie wykształcenie w zakresie medycyny, tj. profesjonalisty w zakresie służby zdrowia. 

W przypadku udzielenia negatywnych odpowiedzi dla któregokolwiek z pytań, należy podjąć odpowiednie 
kroki zaradcze. 

 
Pytanie 

 

Tak 

 

Nie 

 

1. Czy przygotowano system gwarantujący, że każde tłumaczone 

pojęcie zostanie odpowiednio zweryfikowane przez Eksperta 

Merytorycznego, lub profesjonalistę w zakresie służby 
zdrowia? 

  

2. Czy upewniono się, że Eksperci Merytoryczni/Profesjonaliści 

Służby Zdrowia są świadomi, że ich głównym zadaniem jest 
weryfikacja, czy tłumaczenia są zgodne z zasadami 
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użyteczności klinicznej i dopuszczalności psychologicznej? 

3. Czy upewniono się, że Eksperci Merytoryczni/Eksperci z 

zakresu Służby Zdrowia są świadomi znaczenia spójności 

terminologicznej i zostali również pouczeni o konieczności 
brania pod uwagę lokalnych standardów i zasad? 

  

Dodatkowe uwagi dotyczące powyższych pytań: 

 

4.10 Przedstawianie rezultatów 

Do sporządzenia raportu z otrzymanych wyników można użyć szablonu znajdującego się poniżej: 

 

Wyniki mierników oceny jakości tłumaczenia 
Organizacja:  

 
Miernik 

 

Wynik 

(Krótka informacja dotycząca 

wyników) 
 

Data 

(RRRR-MM-DD) 

1. Kompetencje i wiedza członków TSP   

2. Kompetencje i wiedza członków TPO   

3. Dostęp do oprogramowania tłumaczeniowego   

4. Treść wytycznych lingwistycznych    

5. Tłumaczenie koncepcyjne   

6. Stała współpraca potwierdzona przez TSP   

7. Stała współpraca potwierdzona przez TPO   

8. Weryfikacje tłumaczeń: Spójność   

9. Weryfikacje tłumaczeń: Użyteczność kliniczna   

10. Akceptacja kliniczna   

11. Zgodność z Wytycznymi i Normami 

Translatorskimi 

  

12. Zgodność terminologiczna   

Dodatkowe uwagi dotyczące powyższych parametrów jakości i mierników:  
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