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Gyõrffy Mária
Orvos—beteg kommunikáció a „Mi a panasz?”

(Segédanyag az orvos és a beteg közötti kommunikáció
körébõl külföldiek számára magyar nyelven)

c. tankönyv tükrében

A magyarországi orvosi egyetemeken 1982 óta folyik angol és német nyelvû or-
vosképzés idegen ajkú, magyarul nem tudó külföldi állampolgárok részére. Az el-
méleti ismeretek angol és német nyelvû oktatása mellett felmerült a szükséglet az
orvosi szaknyelv magyar nyelvû tanítására is a gyakorlati órákon az orvos—beteg
kommunikáció céljából. A klinikai tárgyak elsajátítása során hallgatóink így kény-
telenek magyarul is megtanulni, hogy kommunikálni tudjanak a csak magyarul be-
szélõ betegekkel. (A kórházakban és a klinikákon fekvõ betegeink ugyanis többnyire
csak magyarul tudnak.)

A gyakorlati oktatás során a 3. évtõl kezdve egyre gyakrabban így élõ kapcso-
latba kerülnek az orvosi szakma leendõ mûvelõi a nyelvvel. Ez a követelmény ala-
pos, munkaigényes, a medicina területén jártasabb nyelvtanári munkát igényel tõ-
lünk. Nekünk, nyelvtanároknak az a feladatunk, hogy megismertessük a
hallgatóinkat az orvosi szaknyelv egy speciális ágával, vagyis a rendelõben folyó
hétköznapi társalgás nyelvével. Tapasztalataim alapján állítottam össze számukra ezt
a magyar nyelvû egyetemi jegyzetet, amellyel ehhez a célhoz szeretnék segítséget
nyújtani. Ebbõl a témakörbõl az anamnézis felvételéhez és a formanyomtatványok
kitöltéséhez segítséget nyújtó nyelvkönyv korábban még nem jelent meg.

Legelõször tehát a célt kellett megfogalmazni, amely szükségletelemzés eredmé-
nyeként jött létre. Törekvésem, hogy jegyzetemben a medicina hétköznapi, a rende-
lõben folyó társalgás nyelvének alapjaival ismertessem meg a hallgatókat. Nyelvi fel-
készítésükkel az a cél vezet, hogy értsék meg, mi folyik körülöttük a rendelõben, vagyis
legyenek képesek anamnézist felvenni, a beteget megfelelõképpen megszólítani, üd-
vözölni, megnyugtatni, panaszait megérteni, és vele önmagukat megértetni, a fiziká-
lis vizsgálatokhoz szükséges egyszerû utasításokat, tanácsokat adni.

A mû megírását hosszú hónapok kutató munkája, illetve az ezzel kapcsolatos
anyag és tapasztalat gyûjtése elõzte meg. Elkészítéséhez sokoldalú, idõigényes sze-
lektív gyûjtõmunka volt szükséges: szakorvosokkal történõ konzultációk, orvosi vizs-
gálatok megfigyelése, betegekkel való beszélgetés, az orvosi szakirodalom tanulmá-
nyozása, az orvosi mûszerekkel és használatukkal való megismerkedés. Ezen kívül
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külön-külön konzultáció a háziorvos, az SZTK szakorvos, majd a kórházi, illetve kli-
nikai szakorvosok szakvéleményének figyelembevétele és regisztrálása. Ezek során
megfigyelõként részt vettem a rendelõkben, és figyeltem, hogyan történik az anam-
nézis felvétele, a vizsgálatok, a tanácsadás és gyógyítás a pécsi klinika 13 osztályán.

Az elsõ és legfontosabb feladatom a nyelvi anyag összegyûjtése volt. Célom te-
hát az volt, hogy átfogó magyar nyelvi segédkönyvet produkáljak, amelyet hallgató-
ink eredményesen használhatnak fel tanulmányaik során. Vizsgálódásaim kapcsán a
klinikák visszajelzése alapján egyre nagyobb lett az igény, hogy diákjaink a betege-
ket minél helyesebb magyarsággal tudják nemcsak kikérdezni, hanem annak panaszait
is megérteni, instrukciót, tanácsot adni, megnyugtatni, jó és rossz hírt közölni.

Több hetes kutató- és gyûjtõmunka után hatalmas mennyiségû anyaggal és or-
vosi szórólapok gyûjteményével rendelkeztem.

Hosszadalmas munkát vett igénybe, hogy az így összegyûjtött anyagot leírjam, rend-
szerezzem, majd gyakorlatokat készítsek hozzájuk. Rajzolót is kellett találnom, aki a
meglehetõsen komor témájú anyagot kis karikatúrákkal látta el, amely a tanulás egyhan-
gúságát próbálja kicsit oldani. Így született meg a Mi a panasz? címû könyvem.

Mivel mi nyelvtanárok vagyunk és nem szakorvosok, ezért az anyaggyûjtés és
a rendszerezés során szükséges volt a szoros együttmûködésre a szakorvosokkal, ami
mindkét fél részérõl rendkívül idõigényes többletmunkát jelentett. Orvosaink meg-
értették célomat. Részükrõl önzetlen, nagy segítõkészséget tapasztaltam. A jegyzet-
készítés nem nélkülözte a könyvtárban töltött hosszú órákat sem, amikor a szakköny-
veket, lexikonokat, valamint a medicinával kapcsolatos népszerûsítõ irodalmat
tanulmányoztam.

A könyv 4 részbõl áll:

1. Törzsanyag

2. Fordítási gyakorlatok angolról magyarra

3. Megoldási kulcs

4. Magyar-angol orvosi szavak jegyzéke

A törzsanyag 12 szakterületet foglal magában. A fejezetcímek megegyeznek az orvo-
si egyetemen oktatott klinikai tárgyak elnevezésével, amelyek az orvostudomány 12
fontosabb ágát ölelik fel. A könyv nemcsak az alapvetõ, általános kommunikációs te-
rületekkel foglalkozik, hanem segítséget szeretne nyújtani olyan szakterületeken is,
ahol a kommunikációs munkához igen kevés segédanyagot találnak a hallgatók a
meglévõ szakirodalomban (mint pl. szemészet, fül-orr-gégészet, nemi betegségek).

Az elsõ fejezet a Belgyógyászat, ahol az általános anamnézis-felvételhez sze-
retnék segítséget nyújtani, amelyre minden specialistának szüksége van. Itt tárgya-
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lom az alfejezetekben a korábbi betegségekrol való érdeklõdést, a fájdalom, szédü-
lés, hányinger, hányás, széklet, vizelet, étkezés, vér stb. témakörébõl.

Ehhez a fejezethez tartozik az orvos érdeklõdése a beteg családi, szociális kö-
rülményei, korábbi betegségei felõl, konkrét panaszainak részletes kikérdezése,
megnyugtatása, majd a gyógyítással kapcsolatos tanácsok, javaslatok, a gyógyszer-
felírás, végül a betegtõl való elköszönés nyelvi kifejezései.

Minden fejezet elõtt tartalomjegyzék található, amely a fõ témákat tartalmaz-
za. Mivel mindegyik alcím a beszédkommunikációt szeretné fejleszteni, ezért a leg-
fontosabb elsajátítandó rész kazettán is megtalálható.

A gyakorlatokat rövid utasítások vezetik be. Egyes feladatok szóbeli megoldást
igényelnek, mások írásbelit. A meghallgatás elõtti gyakorlatoknak az a célja, hogy
a hallgatót elõkészítse a hallgatandó anyag jobb megértésére, s mozgósítsa vagy
bõvítse annak szókincsét.

A fejezetekhez kapcsoltan különbözõ jelzések is találhatók. Ezek közül a kari-
ka azt jelenti, hogy a dialógust vagy feladatot kazettán meg lehet hallgatni, majd az
ezt követõ gyakorlatok a hallott anyag begyakorlását, elsajátítását ellenõrzik.

A könyvben az egyes fejezetek leíró és gyakorlati részbõl állnak. A leíró rész a
betegvizsgálathoz szükséges orvosi eszközöket nevezi meg, azok felhasználási szak-
területét és alkalmazási módját. Az általános leíró részek begyakorlását sokféle gya-
korlat egészíti ki, anyagukat a hallgató különbözõ feladatok megoldásával sajátítja
el a szaktanár felügyelete mellett.

(a) A lexikai anyag begyakorlására szolgál:

a táblázatok kitöltése,

az ábrák feliratozása,

a fontos, elsajátítandó elemek kiemelése aláhúzással,

a megadott mondatok logikai sorrendbe állítása,

a szavak, kifejezések jelentésének megmagyarázása,

meghatározások alapján kulcsszavak kitalálása,

kérdésekre adandó válaszok,

igaz-hamis állítások szembeállítása és javítása,

szinonimák, antonimák gyûjtése,

egy kérdésre adott 3 különbözõ válaszból a helyes kiválasztása,

a kulcsszavaknak az adott szövegben való aláhúzása vagy kigyûjtése,

a beteg válaszai alapján a lehetséges, illetve valószínû orvosi kérdések feltüntetése,

esetleírás alapján a rendelõben elhangzó orvos—beteg párbeszéd rekonstruálása,

definíciók alapján orvosi terminus technicusok megnevezése,

esetleírás vagylagos formáinak helyes kiválasztása;
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(b)A nyelvtani formák gyakorlására:

birtokos eset,

felszólító mód,

igekötõk,

múlt idõ,

igeragozás, valamint a tárgyrag és a különbözõ határozók felismerése és gyakorlása.

(c) A dialógusok feldolgozása többféleképpen történik. Kész mondatmodellek segít-
ségével a beteg válaszai alapján kell az orvos kérdéseit a feladatlapba a hallga-
tónak beírnia, megadott szempontok szerint párbeszédet szerkesztenie, vagy
összefoglalnia a történteket.

Ha egy magyar anyanyelvû orvos társalog betegével, annak társadalmi helyze-
tétõl függõen tudja beszédstílusát megválasztani. Felmerült ezért a kérdés, milyen
nyelvi stílust válasszunk idegen anyanyelvû orvos esetében. Úgy gondoltam, hogy
a fõleg csekély magyar nyelvi tudással rendelkezõ külföldiek számára a legmegfe-
lelõbb, legalábbis a gyakorlat kezdeti szakaszában, ha egy neutrális, minden beteg
számára viszonylag érthetõ nyelvi megformálással tudja kifejezni magát. Külföldi
medikusaink angol nyelven sajátítják el a szakmájukhoz szükséges anamnézis-fel-
vételt az egyetemen. Ez a könyv segítséget szeretne nyújtani abban, hogy orvosi
egyetemeinken felkészített hallgatóink úgy fogalmazzák meg az angol nyelven el-
sajátított, szakmájukkal összefüggõ gondolataikat, hogy az a magyar beteg számá-
ra is érthetõ, félreérthetetlen legyen. Ezért könyvemben fõ hangsúlyt helyeztem az
orvos—beteg közötti sajátos beszélgetésre, az orvosi szakszókincs magyar nyelvû
bõvítésére, valamint azok helyes kiejtésére, a hallgatók beszéd- és halláskészségé-
nek javítására a hétköznapi magyar orvosi nyelv terén.

A magam részérõl ezzel a könyvvel szeretnék hozzájárulni ahhoz, hogy a tanul-
mányaikat hazánkban végzõ leendõ szakemberekben kialakuljanak azok a nyelvi
jártasságok és készségek, amelyekre azoknak diplomájuk megszerzéséhez és a jobb
szakmai ismeretek elsajátításához nélkülözhetetlenül, feltétlenül szükségük van.
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