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БОР БА ЛЕ КА РА ЗА ОЧУ ВА ЊЕ СРП СКОГ ЈЕ ЗИ КА 
У МЕ ДИ ЦИ НИ

Ан ки ца Је лен ко вић
Ин сти тут за би о ло шка ис тра жи ва ња „Си ни ша Стан ко вић“

Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Бе о град

Са же так

Је зик ко ји се ко ри сти у ме ди ци ни на те ри то ри ји Ср би је ве о ма је не-
у јед на чен, што је на ста ло као по сле ди ца не у са гла ше ног ста ва пре ма 
ути ца ју стра них је зи ка и уво ђе њу стра них ре чи у ме ди цин ску тер ми но-
ло ги ју из мно гих је зи ка, у пр вом ре ду ла тин ског, грч ког, али и фран цу-
ског, не мач ког, док по след њих де це ни ја у то ме пред ња чи ен гле ски је зик. 
Са мим тим, је зик у ме ди цин ској прак си пред ста вља ме ша ви ну раз ли-
чи тих је зи ка, ко ја ни је под врг ну та стан дар ди за ци ји на на ци о нал ном 
ни воу, не го се ускла ђи ва ла са ути цај но шћу и зна њем осо бе ко ја стра ну 
ме ди цин ску реч увoди у срп ски је зик. На су прот ово ме су при ме ри ре чи 
ко је се ве ко ви ма из го ва ра ју и пи шу на исти на чин, као на при мер, реч 
бол ни ца, ко ју на ла зи мо још у спи си ма Све то га Са ве.

Про блем ме ди цин ске тер ми но ло ги је у срп ском је зи ку тра је ве о ма 
ду го. Њи ме су се, у пр вом ре ду, ба ви ли ле ка ри у Ср би ји, ко ји су ве о ма до-
бро по зна ва ли свој је зик и ко ји су као на уч ни ци по ста ви ли те ме ље ме ди-
ци не као на у ке у Ср би ји, ме ђу ко ји ма су Ми лан Јо ва но вић Ба тут и Ра ди-
во је Па вло вић. На жа лост, као и у вре ме ових на уч ни ка, ова из у зет но зна-
чај на област ме ди ци не ни је ни да нас схва ће на као део др жав них при о-
ри те та, не са мо ра ди уна пре ђе ња срп ског је зи ка у ме ди цин ској стру ци, 
не го и за то што је то од не про це њи вог зна ча ја за очу ва ње срп ског је зи ка у 
це ли ни, јед не од кључ них од ред ни ца на ци о нал ног иден ти те та.

Увод

Ево лу и са ње сва ког жи вог је зи ка је не ми нов ност. Тој за ко ни то сти 
под ле же и срп ски је зик. Срп ско хр ват ски је зик у Ре пу бли ци Ср би ји не 
по сто ји. Он при па да про шло сти и пред ста вља исто риј ску чи ње ни цу. 
Ка ко ка же проф. Ра ди во је Па вло вић (1928), пр ви срп ски фар ма ко лог, „и  
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књи жев ни је зик, као и сва ки жи ви ор га ни зам. има сво ју ана то ми ју, фи-
зи о ло ги ју, па то ло ги ју и ме ха ни ку раз вит ка“. Сва кре та ња у дру штву пра-
ти и је зик, ко ји се „при ла го ђа ва но вим по тре ба ма“(1). Ово се од но си и на 
срп ски је зик ко ји се ко ри сти у ме ди ци ни. 

У нај ста ри је срп ске пи са не за пи се из обла сти ме ди ци не си гур но спа-
да ју ти пи ци Све то га Са ве у ко ји ма се, осим прав не ор га ни за ци је Цр кве, 
у гла ви 40 де фи ни ше прав на ор га ни за ци ја бол ни ца(2). То су Хи лан дар ски 
ти пик из 1199-1200. го ди не и Сту де нич ки из 1207-1217 го ди не. Ти пик је, 
ина че. нај ва жни ји спис (књи га) ко јом се де фи ни ше жи вот у ма на сти ру.

Већ у са мом на сло ву гла ве 40. по сто ји реч ко ја је оп ста ла до да на-
шњих да на, ви ше од 800 го ди на. Упо ре ђу ју ћи текст пи сан на срп ско сло-
вен ском је зи ку и на да на шњем срп ском је зи ку, ви ди се да пи са ни об лик 
ре чи бол ни ца ни је пре тр пе ла би ло ка кве про ме не. А та ко је и са ње ним 
из го ва ра њем.

Но ва са зна ња и от кри ћа у ме ди ци ни на мет ну ла су по тре бу да се у 
срп ском је зи ку ства ра ју ре чи/из ра зи за пој мо ве ко ји су већ оформ ље ни у 
стра ним је зи ци ма. Ово је ве о ма од го во ран, зах те ван и оби ман по сао, чи је 
су по сле ди це по срп ски је зик да ле ко се жне и на ла зе се из ме ђу две крај-
но сти: до во де до обо га ћи ва ња је зи ка или до ње го вог оси ро ма ши ва ња(3,4). 

У про шло сти су на срп ски је зик у ме ди цин ској стру ци сна жан ути цај 
има ли ла тин ски, грч ки, фран цу ски и не мач ки је зик, а у по след ње вре ме 
во де ће ме сто у то ме има ен гле ски је зик. И то не са мо на је зик у ме ди цин-
ској стру ци, не го на срп ски је зик уоп ште. Та ко да су брен до ви, трен до ви, 
се конд хен до ви, ли де ри, ско ро ви, кол цен три и, ре кло би се без број дру гих 
ре чи, у да на шњем је зи ку по ти сну ле од го ва ра ју ће срп ске ре чи, или се за 
њих, уко ли ко у срп ском је зи ку не по сто ји од го ва ра ју ћа, и не тра жи дру-
га реч осим „по ср бљи ва ња“ ко је, ве о ма че сто, ни је у ду ху срп ског је зи ка. 
Шта зна че сле де ће ре чи, већ одо ма ће не у да на шњој ме ди цин ској прак си, 
по што за њих, на вод но, не ма од го ва ра ју ћих у срп ском је зи ку: ком пли јан
са, ад хе рен ци ја, ви ги лан ца, мо ни то ринг, тра ја ли, су пле мент (ди је тет ски), 
скри нинг, мар ке ри, су сцеп ти бил ност, про це си ра ње, стем (ће ли је), ими џинг, 
се квен ца, екс пре си ја, ч(ш)апе рон ски (про те и ни), пре дик то ри, пре кур сор ски, 
де те ри о ра ци ја...

У на шој ско ри јој про шло сти, срп ским је зи ком у ме ди цин ској стру ци 
ба ви ла су се два ле ка ра, а сва ки од њих је био и ис так нут на уч ник у обла-
сти ко јом се ба вио. То су Ми лан Јо ва но вић Ба тут и Ра ди во је Па вло вић. Да 
ли по сто је не ке слич но сти ме ђу њи ма? Има их. Обо ји ца су Ср би ро ђе ни 
на тлу Аустро у гар ске, обо ји ца су се шко ло ва ла, сту ди ра ла ме ди ци ну и 
обра зо ва ла на пре сти жним ин сти ту ци ја ма у Евро пи, обо ји ца су до шла 
у та да шњу Ср би ју и у њој жи ве ла и ра ди ла до сво је смр ти. Сво јим зна-
њем и обра зо ва њем обо ји ца су да ла не мер љи во ве ли ки и зна ча јан до при-
нос раз во ју Ср би је, по себ но у број ним обла сти ма ме ди ци не и у на стан ку 
и раз во ју пр вог ме ди цин ског фа кул те та у Ср би ји, осно ва ног у Бе о гра ду 
1920. го ди не. Про фе сор Ба тут је био пр ви де кан фа кул те та, а про фе сор  
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Па вло вић пр ви срп ски управ ник и пр ви срп ски фар ма ко лог на Фар ма ко-
ло шком ин сти ту ту овог фа кул те та. 

Ма те ри јал и ме то де

Ана ли зом су об у хва ће ни тек сто ви ко је су о срп ском је зи ку у ме ди-
цин ској стру ци на пи са ли Ми лан Јо ва но вић Ба тут и Ра ди во је Па вло вић, 
као и ли те ра тур ни по да ци дру гих ауто ра о тој обла сти њи хо вог ра да.

Ре зул та ти и рас пра ва

Ми лан Јо ва но вић Ба тут

Ми лан Јо ва но вић Ба тут (1847–1940) ро ђен је у Срем ској Ми тро ви ци. 
Пре ма пре да њу, ње гов пра де да се до се лио у Ша бац а по ре клом је из не ког 
ме ста из ме ђу Пи ро та и Со фи је, што би, ка ко пи ше Дра гић, евен ту ал но 
мо гло да од ре ди не ке од ка рак тер них осо би на Ми ла на Јо ва но ви ћа Ба ту-
та(5). Пра де ди на сна ха-удо ви ца, по што су ње ног му жа по гу би ли Тур ци 
по сле бо ја на Ми ша ру, са де цом (ме ђу њи ма бе ше и отац Ми ла на Јо ва но-
ви ћа Ба ту та), из Шап ца пре ла зи у Срем ску Ми тро ви цу.

Ме ди цин ски фа кул тет Ми лан Јо ва но вић за вр шио је у Бе чу, где је сти-
цао зна ње од чу ве них на уч ни ка као што су па то лог Ро ки тан ски, хи рург 
Бил рот, ин тер ни ста Шко да. За док то ра ме ди ци не про мо ви сан је 1878. го-
ди не. Пр ве две го ди не ле кар ског ста жа про вео је у Сом бо ру (1878–1880), 
по том је крат ко вре ме ра дио у Цр ној Го ри, а за тим до ла зи у Ср би ју, ода кле 
иде на уса вр ша ва ње у по зна те ме ди цин ске цен тре у Евро пи као сти пен-
ди ста срп ске вла де, за хва љу ју ћи да ле ко ви до сти др Вла да на Ђор ђе ви ћа, 
та да шњег на чел ни ка Са ни те та.

По ре чи ма Ста но је ви ћа, Ми лан Јо ва но вић Ба тут „пр ви је ме ђу на-
шим ле ка ри ма ...при сту пио по слу при ку пља ња и об ра де на ше на род не 
ме ди цин ске тер ми но ло ги је“(6). Он је већ 1886. го ди не у Ле то пи су Ма ти це 
срп ске об ја вио текст са на сло вом Гра ђа за ме ди цин ску тер ми но ло ги ју, ко ји 
је Ма ти ца срп ска пре штам па ла и об ја ви ла као књи гу 1886 го ди не. Ба тут 
та да ни је имао ни 40 го ди на, а пр ву сво ју збир ку ме ди цин ских ре чи и 
из ра за чи тао је још 1875. го ди не у срп ском ака дем ском дру штву Зо ра у Бе-
чу, још као сту дент ме ди ци не(7). У пред го во ру књи ге Гра ђа за ме ди цин ску 
тер ми но ло ги ју он пи ше: „На ша ме ди цин ска тер ми но ло ги ја је за са да та ко 
не пот пу на... Ле кар и струч њак је у нај ве ћој не при ли ци кад хо ће да што 
из сво је стру ке а сво јим је зи ком ре че или на пи ше, па ваљ да с то га то ли-
ко и ћу ти. Што већ мо ра... из у сти и на пи ше ре чи ма и из ра зи ма, ка ко их 
сам се би по ту ђем ка лу пу скро ји“(8). И на ста вља: „У на шем на ро ду је то-
ли ко ма те ри ја ла за ме ди цин ску тер ми но ло ги ју; наш је је зик та ко бо гат  
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ре чи ма и об ли ци ма, да баш ни струч ња ци не би мо ра ли кр пи ти и тр пи-
ти. Из тог бо га тог ма те ри ја ла да ла би се из ве сти, ако не пот пу на на уч на 
тер ми но ло ги ја, а оно ба рем та ка, да нам под ми ри пр ве по тре бе: да нас 
осло бо ди, да нас сје ди ни ме ђу со би це, и да нас при бли жи на ро ду. Из то га 
би се по сле мо гла раз ви ти на уч на тер ми но ло ги ја до не ких гра ни ца“. 

По сма тра но са да на шњег ста но ви шта, на све га не ко ли ко при ме ра из 
ове Гра ђе уоча ва ју се три сте пе на мо гу ћег ути ца ја стра них је зи ка на ме-
ди цин ску тер ми но ло ги ју у срп ском је зи ку: 

1. Очу ва ње срп ске ре чи (бу бу љи чав), јер још ни је за жи ве ла би ло ко ја 
стра на реч и ис ти сну ла је из сва ко днев ног го во ра у стру ци и у на род ном 
го во ру;

2. Стра не ре чи ко ри сте се у сва ко днев ном го во ру, али још ни су у пот-
пу но сти по ти сле срп ске ре чи [(бу бу љи це-ак не, мошн(њ)ице-скротум];

3. Стра на реч је у пот пу но сти по ти сну ла до ма ћу реч. На при мер, ко 
још уме сто те сти са да нас ка же му до? Због че га је леп ше или ма ње сра-
мот но да се ка же те стис, а не му до? Ако је ова реч на род на, а за на род ни 
го вор се из бо рио Вук Сте фа но вић Ка ра џић, чи је де ло по шту је и сам Ми-
лан Јо ва но вић Ба тут, ко је си ле, без зва нич них до ку ме на та, на ова кав на-
чин ка на ли шу ево лу ци ју срп ског је зи ка у ме ди цин ској стру ци?

Осим до ма ћих ре чи ко је пре во ди на стра не је зи ке, у свом ра ду Ми лан 
Јо ва но вић Ба тут за ме ди цин ску тер ми но ло ги ју при ку пља и стра не ре чи 
уз ко је да је пре вод на срп ски је зик, или их об ја шња ва на срп ском је зи ку.

То ком свог ви ше де це ниј ског ра да на при ку пља њу гра ђе за ства ра ње 
ме ди цин ског реч ни ка, проф. Ба тут пи ше да је при ку пио и об ра дио око 
26.000 ре чи, из ра за и фра за.

Од из у зет но ве ли ког зна ча ја, не са мо као за о став шти на проф. Ба ту та, 
не го и као гра ђа од оп штег зна ча ја за ме ди ци ну у Ср би ји, би ло би пру жа-
ње мо гућ но сти да се ова ко бо га та реч нич ка гра ђа ко ју је ство рио и по се-
до вао проф. Ба тут, пру жи на увид ка ко струч ној јав но сти, та ко и јав но сти 
у це ли ни.

Про фе сор Јо ва но вић ни је од у ста јао од сво је ак тив но сти на ства ра њу 
је дин стве не ме ди цин ске тер ми но ло ги је у срп ском је зи ку, упр кос то ме 
што ни је штам пан ме ди цин ски реч ник за ко ји је са ку пио гра ђу. Ба тут 
на во ди: „... пред про фе сор ски Са вет Ме ди цин ског фа кул те та из нео сам 
ми сао да осну је мо Тер ми но ло шки Се ми нар, где би на став ни ци и сту ден ти 
ме ди цин ског фа кул те та (уз при по моћ и кон тро лу струч ног фи ло ло га са 
фи ло соф ског фа кул те та) ра ди ли на то ме да се што ви ше ску пи по у зда на 
реч нич ког ма те ри ја ла из по је ди них гра на Ме ди ци не... Украт ко: Тер ми
но ло шком Се ми на ру би ла би за да ћа, да учвр сти јед но о бра зну тер ми но ло-
ги ју по је ди них стру ка и ди сци пли на, ка ко би трај но не ста ло оних раз ли-
ка и не су гла си ца, ко је су нам до са да то ли ко сме та ле...На жа лост до та ке 
уста но ве на на шем ме ди цин ском фа кул те ту још ни је до шло“ (7). 

Про фе сор Па вло вић о то ме пи ше: „Огром на је ште та што ње го во де-
ло ле жи у ру ко пи су да нас ка да би нај по треб ни је би ло да оно из вр ши свој 
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бла го твор ни ути цај на ства ра о це и об ра ђи ва че ме ди цин ске тер ми но ло-
ги је, ма хом мла ђе љу де, ко ји ни су увек до вољ но упо зна ти са је зич ким бо-
гат ством на шег на ро да. Ве ли ка је ште та што се ово де ло, чи је би пу бли ко-
ва ње би ло хит но, не об ја ви у из да њи ма Ака де ми је на у ка, Уни вер си те та 
или Ми ни стар ства Нар. Здра вља“(1).

И по сле то ли ко вре ме на ко је је про шло од му ко трп ног и успе шног ра-
да проф. Ба ту та, не мо же да се по бег не од те жи не и од го вор но сти по тврд-
ног од го во ра на пи та ње ко је је он сам по ста вио, а од но си се на штам па ње 
ме ди цин ског реч ни ка и на рад Тер ми но ло шког се ми на ра: „Зар да не ви-
дим до вр ше ну згра ду ко ју сам це лог ве ка гра дио?“(7).

Ра ди во је Па вло вић

Зна чај ме ди цин ске тер ми но ло ги је схва ћен је не са мо пре по чет-
ка ра да Ме ди цин ског фа кул те та у Бе о гра ду од стра не проф. Ми ла на Јо-
ва но ви ћа-Ба ту та, не го и ка сни је. На то је ука зао др Ра ди во је Па вло вић 
(1893–1938) ро ђен на Чи пу (Че пељ ским остви ма) по ред Бу дим пе ште, а 
шко ло вао се и у Но вом Са ду, сту ди рао ме ди ци ну у Бу дим пе шти, струч но 
се уса вр ша вао у Бер ли ну. Пр ви је са рад ник про фе со ра Ар нол да Хол стеа, 
осни ва ча Фар ма ко ло шког ин сти ту та (1924) на Ме ди цин ском фа кул те ту 
у Бе о гра ду. Ка сни је је и сам био управ ник Ин сти ту та и де кан Ме ди цин-
ског фа кул те та, је дан од осни ва ча и пр ви уред ник Ме ди цин ског пре гле-
да где је, по ред оста лог, об ја вио рас пра ву о ме ди цин ској тер ми но ло ги ји 
у срп ском је зи ку. Она ни је ни ма ло из гу би ла од сво је ак ту ел но сти иако је 
про шло ви ше од 80 го ди на од ње ног об ја вљи ва ња. Због да на шње све ве ће 
про из вољ но сти у ства ра њу тер ми но ло ги је у ме ди цин ској стру ци, текст 
Ра ди во ја Па вло ви ћа не пред ста вља са мо усме ре ње за пре ва зи ла же ње на-
ра ста ју ћих про бле ма ко ји ма се још не ви ди крај, не го је и из у зет но до бар 
при мер са ко ли ко озбиљ но сти, зна ња и са ра дљи во сти са дру гим стру ка-
ма тре ба да се са гле да ва овај део ме ди ци не. 

По ред ве ли ког ме ди цин ског зна ња, сте че ног у зе мљи и ино стран-
ству код нај чу ве ни јих на уч ни ка то га вре ме на, проф. Па вло вић је по се-
до вао и из у зет но ши ро ко зна ње из обла сти је зи ка. Не са мо да је знао 
ве ћи број стра них, тзв. жи вих је зи ка, не го је го во рио ста ро грч ки и ла-
тин ски је зик. Осим ова квог зна ња, др Па вло вић је по се до вао из ван ре-
дан слух и му зич ко обра зо ва ње, што му је, све за јед но, омо гу ћи ло да 
све о бу хват но са гле да про блем ко ри шће ња стра них и ства ра ња но вих 
ре чи у ме ди ци ни.

У увод ном де лу тек ста „О на шој ме ди цин ској тер ми но ло ги ји“ сто ји: 
„Раз ви так на ше ме ди цин ске ли те ра ту ре до нео је са со бом ства ра ње но-
вих из ра за... При ла го ђа ва ње но вим по тре ба ма, те жња за што бо га ти јим, 
сло же ни јим и прег нант ни јим из ра зом по ка зу је из ве сну за ко ни тост, де-
тер ми но ва ну ду хом на род ног је зи ка“(1). Он да ље про ниц љи во уоча ва шта 
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је пред у слов за пра вил но усме ра ва ње зна ња из обла сти је зи ка: „Еле мен-
тар но по зна ва ње свог је зи ка би ла би ду жност сва ког ин те ли гент ног чо-
ве ка, али се оно на ро чи то мо ра зах те ва ти од љу ди ко ји пи шу или се ба ве 
не ком пе да го шком стру ком“. И на ста вља: „По лу пи сме ни ин те лек ту ал-
ци, та ко мно го број ни у сво јим стру ка ма, при сво ме шко ло ва њу не до вољ-
но про у ча ва ју свој је зик, те по ста ну нео т пор ни пре ма ути ца ју гра ма ти-
ке, син так се и сти ли сти ке стра них је зи ка, на ро чи то ако се још и по ду же 
ба ве у тим сре ди на ма. Оту да по ти чу оне без број не гре шке свих вр ста, не 
са мо у жур на ли стич кој, по пу лар ној и струч ној ли те ра ту ри, не го чак и у 
бе ле три сти ци“.

У ства ра њу ме ди цин ске тер ми но ло ги је он раз гра ни ча ва два основ на 
прав ца. Је дан је фол кло ри стич ки, ко ме је при па дао и проф. Ми лан Јо ва-
но вић Ба тут, а дру ги је нео ло ги стич ки. У фол кло ри стич ком прав цу се за 
сва ку но ву реч тра жи на род на: „То су ма хом до бри по зна ва о ци на род ног 
је зи ка, на род них умо тво ри на и са мог на чи на жи во та на шег се ља ка“. Па 
сто ји на ста но ви шту да се: „... у ана том ским пре да ва њи ма и уџ бе ни ци ма 
сва ки грч ко-ла тин ски из раз мо ра, ко ли ко год је то мо гу ће, (мо ра) пре ве сти 
или про ту ма чи ти аде кват ним из ра зом на род ног је зи ка. У суд ској ме ди-
ци ни мо ра ју се упо тре бља ва ти на род не ре чи сто га што она нај знат ни јим 
де лом слу жи пра во су ђу, али пре те ра но сти мо жда ни ту ни су оправ да не“.

Ства ра ње нео ло ги за ма је сте не ка да по треб но, ма да не ки од њих мо гу 
да бу ду не са мо су ви шни, не спрет ни, не го и да зву че ру жно и ко мич но, 
због че га им је век упо тре бе кра так. Још на по ми ње да је „наш је зик је мно-
го осе тљи ви ји (од дру гих) и мно го те же до пу шта на сил не нео ло ги зме“.

Ра ди што пра вил ни јег уво ђе ња но вих ре чи, док тор Па вло вић сма тра 
да је, осим до брог по зна ва ња сво га је зи ка, по треб на и љу бав пре ма ње му: 
„Ин те лек ту ал цу, ко ји је, по ред ба вље ња стра ним је зи ци ма и у стра ним 
сре ди на ма, са чу вао осе ћај за свој ма тер њи је зик, па га, шта ви ше, са до-
вољ но љу ба ви и ин те ре со ва ња ва ља но про у чио, би ће мно го те же ства ра-
ти но ве ре чи и из ра зе, и на уч но об ра ђи ва ти и раз ви ја ти тер ми но ло ги ју 
сво је стру ке: сто га ће нео ло ги зме упо тре би ти тек он да ако су по де сни и 
у скла ду са ду хом на род ног је зи ка, а ра ди је ће упо тре бља ва ти пра вил но 
но стри фи ко ва не стра не ре чи“. Да ље сма тра да „... Од ме ре ност по је ди них 
ауто ра у то ме де тер ми но ва ће њи хо во чу ло и љу бав за је зик и стил, и њи-
хо ва струч но ли те рар на еру ди ци ја“.

Он скре ће па жњу на не ко ли ко зна чај них мо ме на та при тран скрип-
ци ји ме ди цин ских тер ми на, пре све га име на, име ни ца и гла го ла: 

– Адап та ци ја стра них ре чи би ва у сва ком је зи ку по из ве сним пра ви-
ли ма.

– Тран скрип ци ја стра них ре чи тре ба да бу де у ду ху на шег је зи ка, без 
на сил ног ко ва ња но вих ре чи ко је се том ду ху про ти ве.

– У не кон се квент ној тран скрип ци ји стра них ре чи, и крај њем не ха-
ту при ис пи си ва њу стра них име на и на сло ва пред ња че Ру си. Ми, ју жни 
Сло ве ни, у том по гле ду до ла зи мо од мах иза Ру са.
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Што се ти че стра них име на, као и име ни ца, „...ка рак те ри стич на је 
осо би на на шег је зи ка да их при ла го ђа ва на шој де кли на ци ји на тај на чин 
што се већ но ми на тив гра ди од осно ве ко ре на, без на став ка или са на-
шим на став ком: Gal le nus=Га лен, Hip po kra tes=Хи по крат...“

При тран скрип ци ји име ни ца:
– За по ла зну тач ку мо же мо узе ти или осно ву или ко рен ре чи и то:
– Код ла тин ских ре чи nа -tio (na tio, nis=на ци ја, cir cu la tio, nis= цир ку-

ла ци ја, re spi ra tio, nis=ре спи ра ци ја). 
– Код Ср ба, под ути ца јем фран цу ске шко ле, че сто се узи ма ко рен ре-

чи, те се та ко де кли ну је. Ов де род ре чи по ста је му шки: bron chi tis=брон-
хит, ple u ri tis=пле у рит, epi didymi tis=епи ди ди мит, cysti tis=ци стит. 

Уко ли ко се за др жи мо на по след њим при ме ри ма, ви ди мо да и да нас 
ни је раз ре ше но ка ко пра вил но тре ба да гла си реч ко јом се озна ча ва упа
ла. Да ли је, нпр. ис прав но да се ка же пле у рит или пле у ри тис, итд.

Про фе сор Па вло вић на во ди да се гла го ли од стра них ре чи до би ја ју 
до да ва њем на ста ва ка:

-ова ти (сло вен ски на ста вак)
-ира ти (герм на ни зам)
-иса ти (грч ког по ре кла), и да
Ва ља те жи ти што че шћој упо тре би сло вен ског на став ка, а што ви ше 

из бе га ва ти гер ман ски и грч ки.
У свом тек сту да је ве ли ки број при ме ра пра вил не и не пра вил не 

тран скрип ци је стра них ме ди цин ских ре чи, да ју ћи пре ци зна об ја шње-
ња за сва ку реч, ко ја су че сто ра зу мљи ви ја фи ло ло зи ма не го ле ка ри ма ко-
ји не по зна ју та ко до бро свој је зик као про фе сор Ра ди во је Па вло вић.

Ова де лат ност струч ног и на уч ног ра да проф. Ра ди во ја Па вло ви ћа са-
же то је опи са на у Увод ни ку Ме ди цин ског пре гле да, на пи са ном по во дом 
го ди шњи це ње го ве смр ти, где сто ји: „Као и у свим де ли ма сво га жи во та, 
Ра ди во је Па вло вић је и у је зич ким пи та њи ма био тре звен, од ме рен, то-
ле ран тан, ши ро ко груд...Мо же се без ика квог пре те ри ва ња ка за ти да је 
Ра ди во је Па вло вић у тер ми но ло шким и уоп ште у је зич ким пи та њи ма 
вр шио сна жан ути цај, под ко јим су се фор ми ра ли мно ги на ши ме ди цин-
ски пи сци, мла ђи и нај мла ђи“(9). Већ је ова ква кон ста та ци ја до бар пу то-
каз за пра вац, али и за смер ко јим тре ба да се да ље иде у по гле ду ме ди-
цин ске тер ми но ло ги је, што је по го то во да нас из у зет но ва жно, ка да смо 
оп хр ва ни стра ним ре чи ма и, нај че шће, њи хо вој не пра вил ној ускла ђе но-
сти са срп ским је зи ком.

За кљу чак

Тер ми но ло ги ја у ме ди цин ској стру ци ни је ујед на че на, ни стан дар-
ди зо ва на; на мла ди ма је њен да љи раз вој.

Фор ми ра ња ме ди цин ске тер ми но ло ги је мо же да има дво стру ке по-
сле ди це:
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По зи тив не: Обо га ћи ва ње је зи ка (на вик ну тост на стра не ре чи, њи хо-
ва одо ма ће ност): те ра пи ја, ти ре о и де ја, ди ја ре ја, хе мо ро и ди, хи пер тен-
зи ја (ко ја?), ди ја бе тес (ко ји?), ва ги на, ак си ла...

Не га тив не: Оси ро ма ши ва ње срп ског је зи ка због при хва та ња и уво ђе-
ња стра них ре чи у сва ко днев ни го вор ле ка ра и из ме ђу ле ка ра и бо ле сни-
ка, иако по сто је од го ва ра ју ће ре чи у срп ском је зи ку: ме ди ка мен ти-ле ко-
ви, ва ги на-род ни ца, хе мо ро и ди-шу ље ви, те сти си-му да...

Ства ра ње не до у ми ца око пра вил не при ме не стра них ре чи: ри ни тис-
ри нит, ср ча на ин су фи ци јен ци ја-ин су фи ци јен ци ја ср ца, аб до мен ски-аб-
до ме на лан-аб до ми на лан, ин фла ма циј ски-ин фла ма тор ни, ки но ло ни-
хи но ло ни, пла кве-пла ко ви-пло че...

Не пра вил на при ме на при хва ће них стра них ре чи: хе мо те ра пи ја, ин-
су лин ска ре зи стен ци ја/осе тљи вост, пан кре а тич ни, ин фор ми са ни при-
ста нак (ен гле ски: in for med con sent), про ста та-спе ци фи чан ан ти ген (ен-
гле ска скра ће ни ца PSA)

Узро ци штет них по сле ди ца не стан дар ди за ци је ме ди цин ске тер ми-
но ло ги је је су:

– Не до вољ но по зна ва ње срп ског је зи ка
– Не до вољ но по зна ва ње стра ног је зи ка чи ја се реч уво ди у срп ски је зик
– Не до ста так:
– Во ље (не хте ти)
– Зна ња (не уме ти) и
– По тре бе да се стра на реч пре ве де на срп ски је зик/ускла ди са пра-

ви ли ма срп ског је зи ка.
Ра ди во је Па вло вић на гла ша ва(1):
– „И у слу ча ју фол кло ри стич ког, и у слу ча ју нео ло ги стич ког прав-

ца, тре ба има ти у ви ду да се тер ми но ло ги ја не ства ра пре ко но ћи, да њен 
раз ви так тра је не пре ста но, не ки пут ду же не го сам је зик.

– По лу пи сме ни ин те лек ту ал ци, та ко мно го број ни у сво јим стру ка-
ма, при сво ме шко ло ва њу не до вољ но про у ча ва ју свој је зик, те по ста ну 
нео т пор ни пре ма ути ца ју гра ма ти ке, син так се и сти ли сти ке стра них је-
зи ка, на ро чи то ако се још и по ду же ба ве у тим сре ди на ма.

– У глав ним пи та њи ма мо ра ју се ство ри ти из ве сне ди рек ти ве, мо ра 
се има ти не ки осло нац“.

Ка ко ре ше ње про бле ма ме ди цин ске тер ми но ло ги је ви ди Ми лан Јо-
ва но вић Ба тут(7,8)?

– „На уч на и струч на тер ми но ло ги ја свих вр ста људ ског зна ња и уме-
ња мо ра, исти на, би ти тач на, пре ци зна, па до не кле и стро го ло гич на и 
кон се квент на, али ипак за то не сме те сво је вр ли не пла ћа ти дра го це ним 
осо би на ма и осо бе но сти ма на род ног ду ха и је зи ка оне сре ди не, оног на-
ро да, у ко ме тре ба да за хва ти ко ре на.

– Са дру ге стра не опет не сме она у сво јим фи ло ло шким и на ци о нал-
ним пре тен зи ја ма за стро гом чи сто ћом-ап со лут ним пу ри змом-ићи та ко 
да ле ко, да за љу бав ка квог те шког, нео д ре ђе ног или баш не при лич ног, 
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не спрет ног до ма ћег тер ми на жр тву је оно што су сви про све ће ни на ро ди 
у ме ђу соб ном струч ном са о бра ћа ју као нај по де сни је огла си ли и у сво ју 
тер ми но ло ги ју већ дав но уне ли“. 

А, ова кав став има и проф. Ра ди во је Па вло вић: „Ле ка ри и при род ња-
ци из сви ју кра је ва на шег на ро да, а са њи ма и фи ло ло зи од стру ке, мо ра ју 
тај по сао за јед нич ки при хва ти ти, ако ће да бу де пра ва успе ха“. 

Јед нак став о укљу чи ва њу фи ло ло га у ства ра њу ме ди цин ске тер ми-
но ло ги је има ју и проф. Ба тут, и проф. Па вло вић.

И да за вр ши мо са не ким де ло ви ма из За ве шта ња Сте фа на Не ма ње(10).
– Ни ка да се не одва јај те од зе мље и ни ка да не одва јај те зе мљу. Не от-

ки дај те се од зе мље и не от ки дај те зе мљу ни се би ни дру ги ма.
– По сто ји бо лест ко ја на па да је зик као за ра за ти је ло. ...Не при ја тељ те 

је оно ли ко осво јио ко ли ко ти је ре чи по крао и сво јих по ту рио.
– Чу вај те је зик као зе мљу. 
– На род ко ји из гу би сво је ре чи пре ста је би ти на род.
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