Předmluva
Knížce Jazykozpyt medicíny předcházela skripta Medicínská terminologie: informatorium pro studenty, zdravotníky i zvídavé laiky, kterou v roce 2004 vydalo nakladatelství Karolinum. V okruhu čtenářů, jimž byla publikace věnována, zvláště pak mezi univerzitními studenty různých nelékařských oborů i mezi mladými lékaři, vzbudila značný zájem. Našli tu totiž informace, které dosud neznali, a také »zajímavosti« z medicíny, na které jinde nenarazili, ale rádi si je přečetli. S povděkem jsme proto přijali nabídku nakladatelství Galén, že v koedici s Karolinem vydá tento text v nové, přepracované a podstatně doplněné knižní podobě.
Jazykozpyt medicíny však není klasickou učebnicí. Je terminologickým doplňkem a inspiromatem pro zájemce o lékařskou terminologii a pro uživatele odborného výraziva v běžné klinické praxi. Naším cílem nebylo vyčerpávající shromažďování podrobných údajů: budeme spokojeni, když se kniha bude spíše číst než studovat. Snažili jsme se, aby text byl srozumitelný čtenářům různého zaměření (a také různého vzdělání). Úmyslně jsme střídali kapitoly žánrově odlišné a nestejně náročné. Je to nabídka »à la carte« a prosíme čtenáře, ať si sám vybere, co ho zaujme.
Jsme si vědomi, že text balancuje mezi obory, především mezi jazykovědou a medicínou; doufáme v porozumění znalců obou oblastí. Jako lékaři jsme snad vystihli, co zdravotníci z jazykovědy nejvíce potřebují, co upoutá jejich zájem. Věříme, že kniha zaujme i odborníky jiných profesí a především laickou veřejnost, kterou tradičně medicínská problematika přitahuje.
Publikace má populárně vědecký charakter a vzhledem k tomuto zaměření uvádíme z rozsáhlých použitých domácích a zahraničních zdrojů především dosažitelnou literaturu českou. Čerpali jsme také z mnoha periodik - od medicínských, přírodovědných a zdravotnických časopisů (The Lancet, Časopis lékařů českých, Praktický lékař, Vesmír, Zdravotnické noviny, Medical Tribune, Florence, Sestra) po denní tisk. Zvláště cenným zdrojem informací z dějin medicíny pro nás byly práce doc. PhDr. Petr Svobodného a doc. PhDr. Ludmily Hlaváčkové, CSc., z Ústavu dějin Univerzity Karlovy, resp. Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků 1. lékařské fakulty UK. Za pečlivé posouzení rukopisu a cenné připomínky děkujeme vynikajícím lingvistkám s blízkým vztahem k medicíně: prof. PhDr. Miladě Říhové, CSc., a prof. PhDr. Jarmile Panevové, DrSc.
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