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У МЕЖАХ СУЧАСНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ МЕДИЧНОЇ МОВИ 
 

Стаття присвячена аналізу актуальності використання класичної латинської та давньогрецької юридичної 

термінології в межах сучасної професійної мови лікарів та іншого медичного персоналу за умови впровадження змін 

в охороні здоров’я в рамках медичної реформи в Україні. Розглядається міждисциплінарне застосування як юридичних 

так і медичних вузькопрофільних термінів в повсякденному спілкуванні між пацієнтами та лікарями. Наведені 

практичні приклади застосування класичної латинської термінології в мовлені лікарів та пацієнтів. Надано для 

ознайомлення медико -  юридичний лексичній мінімум. Розкрита актуальність його вивчення здобувачами вищої 

професійної освіти . Проаналізована етимологія найпоширеніших спеціальних термінів. Окреслено важливість 

вільного володіння класичною латинською та давньогрецькою медико — юридичною термінологією сучасним 

спеціалістом, що працює в сфері охорони здоров’я. 
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В сучасному світі латинська мова або 

“латинь” відноситься до мертвих мов — таких, 

що не мають живих носіїв. 

Проте ми не можемо уявити певних сучас-

них професійних галузей, зокрема медичної та 

юридичної, без ґрунтовного та повсякчасного 

застосування спеціальних понять та вузькопро-

фільних термінів запозичених / перенесених з 

латинської мови. Це величезна база, на якій 

побудовано вивчення певної дисципліни. 

Така тенденція зумовлена історично, адже са-

ме латинська мова була мовою великих держав-

законотворців стародавнього і середньовічного 

світу: Римської імперії, Давньої Греції і Давньої 

Італії. До речі, саме латиною були написані всі лі-

карські Трактати та юридичні Кодекси, що збері-

галися в монастирях кілька століть та були покла-

дені в основу сучасної медичної та юридичної 

моделей суспільства. 

Активне застосування латинської терміно-

логії та юриспруденції зумовлено тим фактом, 

що ці науки не є територіально замкненими або 

залежними від певної країни чи регіону. Отже, 

за умови полікультурності та міжнародної уні-

версальності, виникає необхідність загально-

визнаної, прийнятної, єдиної та зрозумілої тер-

мінологічної бази, яку зможуть використовува-

ти в будь-якій частині світу, незалежно від мов-

них особливостей певного спеціаліста. Тож під-

готовка фахівців до активного користування 

спеціальною латинською термінологією є 

невід’ємною частиною оволодіння базовими 

професійними навичками медиків та юристів. 

Слід зазначити, що фахова латинська мова, як 

серед професіоналів в окремих галузях медичної 

спеціальності, так і в міждисциплінарному спіл-

куванні, має універсальне застосування. Важко 

уявити адвоката, що не володіє базовою медич-

ною термінологією, але проводить захист інтере-

сів сторін та врегулювання суперечок, що виник-

ли між лікарем і пацієнтом/закладом охорони 

здоров’я. З іншого боку, буде дивним зустріти 

лікаря, що не володіє відповідною юридичною 

термінологією. Адже всі професійні відносини: 

“лікар- пацієнт”, “лікар - лікар”, “лікар – медич-

ний персонал”, “лікар - допоміжний персонал”, 

“лікар - держава” (ми внесли тільки базові гілки 

суспільних контактів, бо насправді їх набагато 

більше), регулюються законодавчими норматив-

но-правовими актами та міжнародними протоко-

лами і деклараціями. 

Медико-правові взаємини настільки різно-

манітні та складні, що вони регулюються 

окремою науковою галуззю. 

Медичне право або медична юриспруденція 

(від лат.iurisprudentia – судова наука, ius – право, 
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справедливість) - правознавство, вивчає юридичні 

аспекти практичної медицини, застосування права 

під час захисту пацієнтів та медичних працівників, 

включно з психіатричними пацієнтами, їх родича-

ми, співробітниками психіатричних закладів. Ово-

лодіння мінімальними базовими знаннями медич-

ної юриспруденції відбувається під час вивчення 

всіма ланками медичних працівників нормативно-

правової бази, міжнародних клінічних протоколів, 

конвенцій, правил медичних асоціацій, регулятор-

ної внутрішньої документації закладу охорони 

здоров’я, а також, окремого курсу “Медичної 

деонтології” (від грец. dejn – належне, необхідне; і  

logos – учення) для молодших спеціалістів. У ви-

щих медичних навчальних закладах вивчається 

курс “Медичне законодавство” в межах дисцип-

ліни “Судова медицина”. 

Зрозуміло, що досконало володіти всією 

медико-правовою термінологією пересічному 

медичному працівникові, можливо, і не потріб-

но. Проте є певна група базових понять, без 

яких лікар не має права здійснювати профе-

сійну медичну діяльність. 

До речі, треба зважати на те, що в Україні 

проходить медична реформа (від лат.reformo – 

перетворювати) - зміна правил в галузі людсь-

кого життя, що не торкається базових основ, 

або перетворення, що запроваджується законо-

давчим шляхом. Зокрема, процес перетворення 

держави, що ініціюється владою за необхідності. 

Одне з ключових завдань цієї реформи — пе-

реведення взаємовідносин “лікар — пацієнт”, 

“пацієнт — заклад освіти охорони здоров’я або 

лікування” у зрозуміле прозоре нормативно -

обґрунтоване русло. 

Так, за визначенням МОЗ України: “Відте-

пер усі служби екстреної медичної допомоги 

незалежно від форм власності і підпорядкуван-

ня, надаватимуть допомогу за сучасними 

стандартами, що базуються на принципах 

доказової медицини”. Іншими словами, фахівці 

системи екстреної (від лат. exstra – поза, крім, 

над, терміновий, невідкладний, той, що вимагає 

негайного розв’язання проблеми, вирішення 

справи) медичної допомоги діють виключно в 

рамках оновлених протоколів (від давн.-грец. 

protokollum – приклеєний спереду *листок на 

сувої папірусу), що базуються на загальновиз-

наних принципах (від лат. principium - 

“найперше”, постулат, твердження) міжнарод-

ної доказової медицини. 

Навіть в цьому короткому визначені застосо-

вуються міждисциплінарні та юридичні латин-

ські терміни, без яких неможливо побудувати 

адекватні взаємовідносини між лікарем і 

пацієнтом. 

На нашу думку, значення таких термінів по-

винні розуміти не тільки працівники медичного 

сектору, а й пацієнти, що користуються послу-

гами лікарів/закладів охорони здоров’я. Прик-

ладом може слугувати перерозподіл бригад 

екстреної медичної допомоги в рамках району 

або міста. Ключовим у порядку направлення  до 

пацієнтів є слово “екстреної”. Тобто якщо 

виклик був першим, але симптоми пацієнта не 

несуть суттєвої загрози життю людини, бригада 

швидкої може бути направлена спочатку за 

адресою, де необхідне негайне втручання 

спеціалістів, навіть, якщо такий виклик був за-

реєстрований пізніше. І така дія медичного пер-

соналу не є приводом оскарження компетент-

ності спеціалістів, та не може розцінюватися, як 

службове недбальство. 

Інший напрямок медичної реформи - відхід від 

патерналістської (від лат. pater – батько), системи 

відносин: принцип державного управління або 

політична практика, за якої одні політичні суб’єкти 

поводять себе до інших як “батько” до “дітей” в 

патріархальній сім’ї. В медицині така модель 

виявлялася у “беззаперечному” авторитеті лікаря, 

незалежно від абсурдності призначеного ним 

лікування. Така “опіка” з боку держави виявлялася 

в обов’язковому лікуванні пацієнтів в межах 

стаціонару або застосування болісного методу 

внутрішньо м'язової ін’єкції антибіотиків 

незалежно від віку і загального стану пацієнта. 

Сучасні взаємовідносини будуються на 

паліативній моделі (від лат. pallium – покривало, 

плащ). Такий підхід дозволяє поліпшити якість 

життя пацієнтів та їх родин, що зіткнулися з проб-

лемами, пов’язаними з небезпечними для життя 

захворюваннями. Таким чином відбувається пере-

хід моделі взаємовідносин “лікар/заклад — паці-

єнт” від каральної до підтримувальної. Відповідно 

до цього і домедична  (екстрена), і первинна  

(сімейний лікар, терапевт, педіатр), і вторинна 

(спеціалізована),  і третинна (вузько спеціалізована 

допомога) медичні ланки мають чіткі уніфіковані 

(від лат. unus – один та facio – роблю) сучасні 

алгоритми дії, що дає можливість визначити 

рамки юридичної відповідальності за порушення 

або недбале ставлення до своїх обов’язків. 
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До обов’язків, за які лікарі вторинної ланки 

несуть професійну, етичну та юридичну 

відповідальність належать зокрема: 

 спостереження за станом здоров’я 

пацієнтів із допомогою різних досліджень; 

 діагностика (від лат. diagnosis – розпізнавання) 

та лікування найбільш розповсюджених хвороб, 

травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час 

вагітності) станів; 

 супровід пацієнтів із хронічними 

захворюваннями; 

 надання невідкладної допомоги; 

 направлення до вторинної та третинної 

меддопомоги; 

 проведення профілактики (від лат. 

prophylaxis – попередження), вакцинації (від 

лат. vaccina – коров’яча *“віспа”), огляд та 

дослідження пацієнтів груп ризику; 

 консультації (віл лат. consultatio нарада) що-

до методів та засобів лікування, тих чи інших 

форм профілактики, здорового способу життя; 

 призначення та виписування рецепту (від 

лат. receptum – прийняте, взяте) на наркотичні 

засоби, психотропні речовини для лікування 

больового синдрому. 

Окремо слід виділити питання документаль-

ного оформлення взаємодії заклад - лікар - пацієнт. 

Нововведенням медичної реформи є можли-

вість вільного вибору лікаря первинної ланки 

(раніше обов’язкове закріплення терапевта або пе-

діатра за місцем проживання пацієнта, поняття 

“сімейний лікар” не існувало взагалі) та підпи-

сання з ним декларації (від лат. declarare – прояс-

нювати, clarus – ясний) -документа, що чітко 

оговорює права і обов’язки сторін. 

Ця процедура дозволяє спростити ряд 

недоліків системи при розгляді так званих 

“медичних справ”, що розслідуються з приводу 

несприятливих наслідків медичних втручань. 

В першу це стосується інформованої згоди 

пацієнта на медичне втручання. У сфері охорони 

здоров’я  для людини, що звернулась за медич-

ною допомогою, у положеннях законодавчих ак-

тів (від лат. actus – дія) передбачена можливість 

вибору методів діагностики та лікування. Тим са-

мим підкреслюється можливість рівноправної 

участі пацієнта в процесі лікування свого 

захворювання. 

Другий аспект: збереження лікарської 

таємниці. Слід зазначити, що відомості, які 

становлять лікарську таємницю, перебувають 

під конституційно-правовим захистом. 

Третій, та не менш важливий, аспект: зага-

льна тенденція (від лат. tendentia – схильність, 

від дієсл. tendere – тягнути, напружувати) роз-

ширення правової регламентації проблем де-

фектів надання медичної допомоги або ятро-

генних патологій (від лат. рathologia – стражда-

ти, терпіти; від грец. iatros – лікар, gennum – 

створювати, породжувати) — ятрогеній. 

Ятрогенія - нове, ненавмисно або неминуче 

виникаюче захворювання або патологічний стан, 

що є прямим наслідком втручання при діагностиці, 

лікуванні або профілактиці. Таким чином введення 

терміну в щоденну практику надає можливість 

чітко розмежовувати правову суть виникаючого 

патологічного стану. Адже ятрогенії виключають 

лікарські помилки, нещасні випадки, медичні 

злочини та людський фактор  (від лат. factor – 

винуватець, сворювач). Наприклад, дисбаланс 

внутрішньої мікрофлори кишківника пацієнта 

внаслідок прийому антибіотиків. 

Отже питання юридичної обізнаності 

медичних працівників, знання базової латинської 

юридичної термінології та застосування її в 

повсякденному житті є невід’ємною складовою 

підготовки сучасного фахівця та запорукою його 

професійної компетентності. 

Ми навмисно не виносили латинські терміни 

із загального контексту, щоб на прикладі цієї 

статті показати тісний взаємозв’язок латинської 

лінгвістичної бази із практичною діяльністю 

лікаря та насиченість професійного мовлення 

медичного фахівця юридичною термінологією. 
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Галушко С.С., Филипенко В.В. 

АКТУАЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕКСИЧЕСКОГО СУБСТРАТА ЛАТИНСКОЙ И 

ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

РЕЧИ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 

Статья посвящена анализу актуальности использования классической латинской и древнегреческой юридической 

теминологии в современной профессиональной речи врачей и другого медицинского персонала в условиях внедрения 

изменений охраны здоровья в рамках медицинской реформы в Украине. Рассматривается междисциплинарное 

использование как юридических так и медицинских узкопрофильных терминов в обыденном общении между 

пациентами и врачами. Приведены практические примеры использования классической латинской терминологии в 

речи врачей и пациентов. Представлены для ознакомления медико-юридический лексический минимум. Раскрыта 

актуальность его изучения студентами высших  и профильных технических учебных заведений. Проанализована 

этимология самых распространённых специальных терминов. Определена важность свободного владения 

классической латинской и древнегреческой медико-юридической терминологией современными 

специалистами,которые работают в сфере охраны здоровья в Украине. 

Ключевые слова: латинская юридическая терминология в медицине,медико-юридическая терминология,медицинская 

реформа, профессиональная речь,медицинская юриспруденция. 

 

Galushko S.S., Filipenko V.V., 

THE RELEVANCE OF USING A LEXICAL SUBSTRATE LATIN AND GREEK JURIDICAL TERMINOLOGY   

WITHIN THE MODERN PROFESSIONAL MEDICAL LANGUAGE 

The article is devoted to the analysis of the relevance of the use of classical Latin and ancient Greek juridical terminology within 

the modern professional language of doctors and other medical staff, subject to changes in healthcare within the framework of 

medical reform in Ukraine. 

The interdisciplinary application of both juridical and medical narrow-profile terms in daily communication between patients 

and doctors is considered. Practical examples of the use of classical Latin terminology in the speech of doctors and patients are 

given. 

Provided for the introduction of medical and juridical lexical minimum. The relevance of its study by applicants for higher 

vocational education is revealed. The etymology of the most common special terms is analyzed. 

The importance of free fluency in classical Latin and ancient Greek medical and juridical terminology by a modern healthcare 

professional is outlined. 

Key words: Latin juridical terminology, medical juridical terminology, medical reform, professional language, medical jurisprudence. 
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