
  

Tam, gdzie liczy się Twój rozwój

Język obcy w medycynie



  

Mottem  naszego zespołu jest

łączenie przyjemności 

z konsekwentnym, 

systematycznym rozwojem 

umiejętności zawodowych 

i osobistych. 



  

W Be Better Club nauczysz 
się posługiwać terminologią 
medyczną i płynnie 
komunikować w językach:
- angielskim
- niemieckim
- hiszpańskim
- rosyjskim
- polskim dla obcokrajowców



  

Prowadzimy uczestników kursu przez wszystkie 
etapy wizyty pacjenta w placówce: izba przyjęć, 

gabinety, procedury lekarskie, badania 
specjalistyczne oraz wypis i zalecenia lekarskie.



  

W 2012 roku Poznań odwiedzi wielu 
obcokrajowców,którzy uczestniczyć będą w  

wydarzeniach kulturalnych i sportowych. 
Niezbędna może okazać się umiejętność porozumienia 

z nimi w języku obcym.



  

   Trening językowy z nami 

ułatwi Ci kontakt 

z poszkodowanym i jego 

osobami towarzyszącymi 

w chwili wypadku.  



  

Kontakt w poradni

Standardowe kursy językowe 

nie przygotują do radzenia 

sobie w sytuacjach, gdzie 

konieczna jest znajomość 

specjalistycznego języka 

obcego.



  

Naturalne sytuacje  
komunikacji...

 ...sprawiają,  że 
nauka staje sie twałym 

doświadczeniem 
i ogromną 

przyjemnością.



  

Diagnostyka labolatoryjna i urazowa

Czy posługując się na co dzień 

żargonem medycznym, umiesz 

w prosty i nieskomplikowany 

sposób przekazać istotne 

informacje pacjentowi?



  

Komunikacja ze specjalistami 

Stan przyjmowanego 

pacjenta może wymagać 

konsultacji z jego lekarzem 

pierwszego kontaktu lub 

lekarzem prowadzącym.

Warto odświeżyć te umiejętności. 



  

Dokumentacja i wypis

W wielu krajach prowadzenie 

dokumentacji medycznej różni 

się od polskich standardów. 

Ułatwimy komunikację również w 

tym zakresie.



  

Poziomy

    * początkujący A1 – begin 
    * początkujący A2 – begin  better 
    * średniozaawansowany B1 - better 
    * średniozaawansowany B2 - be better 
    * średniozaawansowany B3 – be even better
    * zaawansowany C1 - the best 
    * zaawansowany C2 - better than the best 



  

Przyjazne podejście i miła atmosfera

Znajdziesz tu wiedzę 
i atmosferę, które pomogą 
Ci rozwinąć to, 
co w Tobie najlepsze.

Nasi nauczyciele pomogą 
przełamać bariery 
i trudności.



  

Przygotowanie do prezentacji 

Pracownicy branży 
medycznej muszą ciągle 
doskonalić swoje 
umiejętności.
Przygotowujemy do 
prezentacji własnych 
osiągnięć i uczestniczenia 
w konferencjach.



  

Prowadzenie sympozjów i kongresów

Pomożemy przygotować 
się do tego szczególnego 
wyzwania przełamując 
blokady i doskonaląc 
umiejętności językowe.



  

Czytanie i pisanie literatury medycznej

Wspólnie rozszyfrujemy 
skomplikowane teksty.

Czy  
rozumiesz 
o czym tu 
piszemy?



  

Klubowa atmosfera 

Przynależność do naszego klubu 
stwarza wiele możliwości.

Korzystaj z tego, co mamy do 
zaoferowania, by skutecznie się 
rozwijać.

Jesteśmy tu po to, aby wspierać 
Twój rozwój...



  

Ciągły rozwój i autorefleksja naszego zespołu

 W trosce o wysoką jakość 
usług, poddajemy naszą 
pracę ciągłej refleksji pod 
kierunkiem doświadczonych 
doradców. 

Monitorujemy stopień 
satysfakcji członków klubu 
w poszukiwaniu coraz 
lepszych rozwiązań



  

Łączymy tradycję 
z nowoczesnością

Najlepsze, sprawdzone 

metody nauczania 

wzbogacamy  nowoczesnymi 

narzędziami.



  

Zapraszamy po sąsiedzku 

na konsultacje językowe 

do siedziby BBC, 

ulica Chłapowskiego 2/1

Poznań Wilda 

oraz na stronę

www.bebetterclub.pl 
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