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Medicínská latina: odborný jazyk (podobně jako
právnická angličtina, technická němčina apod.).
Nejedná se o tedy klasickou latinu v plném
rozsahu, nýbrž jen o jakousi její výseč, specifickou
sféru, která slouží a vyhovuje potřebám lékařů. Tato
potřeba vymezuje požadavky na medicínskou latinu
– lékařské sdělení v latině musí být:
1. všeobecně srozumitelné,
2. jednoznačné a nezaměnitelné,
3. co nejúsporněji vyjádřené.

Toto řešení vede v praxi k tomu, že se v oblasti
lékařství setkáváme téměř výhradně jen
s podstatnými a přídavnými jmény, tu a tam
osvěženými nějakou předložkovou vazbou a
číslovkou (nejč. řadovou), výjimečně i slovesem (a to
v imperativu) – toto se typicky děje v receptuře.
Konkrétněji lze lékařskou latinu, resp. jazyk
medicíny, rozdělit na dvě větší skupiny: názvosloví
anatomické a názvosloví klinicko-patologické.

Anatomická terminologie (AT) se zabývá popisem
anatomických struktur člověka, a pokud jde o původ
slovní zásoby, je založena primárně na latině.
Klinicko-patologická terminologie (KT) se
soustřeďuje na popis nemocí a chorobných stavů a
její slovní zásoba vychází zejména ze staré řečtiny,
která se latinizuje. Toto rozlišení má další důsledky
v tom, jak se pak jednotlivé termíny – anatomické či
klinické – konstruují a používají.

1. ANATOMICKÁ TERMINOLOGIE
Dějiny současného anatomického názvosloví jsou
přes dva a půl tisíce let staré, mají své počátky ve
starém Řecku a později v Římě (postavy slavných
ant. lékařů Hippokrata a Galéna jsou vám jistě
známy). Za přelom v dějinách AT lze považovat
vystoupení renesančního lékaře Andrea Vesalia,
který ve svém díle De corporis humani fabrica libri
septem (1543) provedl jakousi syntézu dosavadní

anatomie a jenž latinu prosadil jako základní jazyk
anatomického popisu.
Do konce 19. stol. bylo názvosloví značně
rozvolněné, existovala alternativní pojmenování pro
různé útvary v různých jazykových oblastech Evropy
a světa – vznikla potřeba kodifikace AT. K první
kodifikaci došlo v Basileji r. 1895 pod jménem
Basiliensia Nomina Anatomica; BNA. Ve 20. stol. pak
došlo ke dvěma dalším kodifikacím: z poslední,

pařížské (1955), vychází i nejaktuálnější podoba AT
nazvaná Nomina Anatomica (1998).

Poslední úprava Pařížského anatomického názvosloví:
Terminologia Anatomica. Stuttgart, Thieme Verlag, 1998.

Jelikož se ovšem ve 20. stol. prosadila jako
dominantní jazyk vědy angličtina, jedná se v NA
vlastně o latinsko-anglický slovník všech
anatomických pojmenování. Jak zjistíte ze srovnání,
anglické termíny jsou de facto jen poangličtělé
termíny latinské, což má pak další konsekvence pro
užívání latiny – objevují se (bludné) názory, že by se
od užívání latiny mělo upustit a přejít jen na
angličtinu. Lékaři jsou naštěstí velkou většinou
tradicionalisté, takže tato situace prozatím nehrozí.

Pro představu, jak vypadá tato anatomická sféra
LT, před sebou máte kopii z Feneisova obrazového
slovníku anatomie. Podíváte-li se na uvedené
příklady z gramatického hlediska, rychle zjistíte, že
v AT nacházíme takřka výhradně nominativy a
genitivy obou čísel, ostatní pády se objevují zcela
výjimečně (ablativ).
Vokativ se v LT nevyskytuje vůbec, dativ se vyskytuje
ve dvou případech (blíže níže) a akuzativ s ablativem
najdeme jen v klinicko-patologické terminologii.

Kromě toho vidíte, že nejsou značeny délky (ale
měly by se číst) a objevují se i další specifika
v grafice (majus). Fce AT tedy primárně spočívá
v popisu anatomických struktur. Latinské termíny
tohoto popisu pak okamžitě přecházejí v počeštěné
podobě do profesního jazyka lékařů (vkleslina
mediálně při bazi velkého trochanteru).
Povšimněte si, prosím, že anatomické termíny jsou
tvořeny analyticky: informace je rozložena na více
slov, jež teprve společně vytvářejí celkový význam.

2. KLINICKO-PATOLOGICKÁ TERMINOLOGIE
Rovněž dějiny klinicko-patologického názvosloví jsou
velmi staré a také ony mají své počátky ve starém
Řecku. Hned na počátku je nutno si uvědomit, že
antické, středověké i raně novověké pojetí
fyziologie člověka – toho, jak funguje lidské tělo –
bylo zcela odlišné od pojetí moderní medicíny.
Bezpochyby znáte čtvero typů člověka podle
převahy tělesných šťáv, jejichž nerovnováhou vzniká
v lidském těle podle antických medicínských autorit

nemoc (cholerik, melancholik, sangvinik a
flegmatik). Mnohé názvy nemocí byly v té době
založeny na symptomech, které danou nemoc
provázely a byly jejich nejzjevnějším projevem: tak
např. výraz angina, znamenající vlastně „tíseň“,
„svírání“, označoval svíravou bolest v krku, a jako
takový jej používáme dodnes, byť víme, že se jedná
např. o stafylokokovou infekci. Proto také existuje
v KT výraz angina pectoris, doslova „tíseň hrudi“,
který specifikuje, že se jedná o jinou nemoc.

Velké množství názvů bychom tak mohli označit
za triviální: např. albinismus znamená, že člověk je
příliš bílý – rozhodně více, než je normální – a
analogicky jsou tvořeny výrazy hirsutismus
(nadměrné ochlupení) i alcoholismus (příliš mnoho
alkoholu).
Již v tomto jednoduchém srovnání můžete
pozorovat, že klinické termíny jsou na rozdíl od
anatomických tvořeny synteticky: výsledný význam
je obsažen v jediném složeném, často delším výrazu

(tuto vlastnost má řečtina společnou s němčinou).
Tyto složené výrazy jsou velice praktické, protože
zhuštěně a účelně pojmenovávají potřebnou
skutečnost, kterou by bylo jinak nutno popisovat
víceslovným pojmenováním.
Např. spojení chirurgické odstranění krčních mandlí
vystihneme kompozitním výrazem tonsillectomia:
latinský základ tonsill- značí „mandle“ a řecký základ
-ectomia doslova „vyříznutí“. Jednotlivé
komponenty lze obměňovat, a pokud známe jejich

význam, rychle per analogiam porozumíme i
termínům, které vidíme poprvé:
tonsillitis (tonsilitida, lidově angína, zánět krčních
mandlí (ať už jakéhokoli původu))
nephrectomia (chirurgické odstranění ledviny).
Všimněte si, prosím, že termín čteme vlastně
odzadu: 2. část říká, o jakou nemoc se jedná,
1. část definuje, čeho se postižení/ nemoc
týká, event. jaký má charakter.

Stejným způsobem se tvoří i názvy léků (immunosuppresiva, potlačující imunitní reakci; antitussica,
proti kašli). Obdobně jako v anatomické terminologii
se i tyto klinické termíny okamžitě počešťují a takto
používají v klinické praxi: nefrektomie,
imunosupresiva, antitusika atd.).
Pokud jde ovšem o úrazy a podobná poranění, ta
spadají hlavně do sféry anatomie (muskuloskeletální
systém), a proto se zde dává přednost termínům
tvořeným způsobem, který se objevuje v anatomii a

jejím analytickém popisu lidského těla (např.
zlomenina krčku femuru = fr[actura]. colli femoris,
žádná jednoslovná složenina pro tento typ úrazu
zkrátka neexistuje).
Jak jsme již řekli, některé z klinických termínů lze
označit za tzv. triviální. Přesný překlad těchto
tradičních výrazů do jazyka dnešní lékařské vědy
může proto být komplikovanější; ale navzdory tomu
se – právě proto, že jsou to pojmenování vžitá –
stále používají. Např.:

leuc-aemia, leukémie
(„bělokrevnost“, tj. „zhoubná nádorová porucha krvetvorby“)
an-aemia, anémie
(„bezkrevnost“, chudokrevnost, tj. „snížená hladina
hemoglobinu v krvi“)
hypo-glyc-aemia, hypoglykémie
(„podsladkokrevnost“, tj. snížená hladina krevního cukru“)
hyper-glyc-aemia, hyperglykémie
(„nadsladkokrevnost“, tj. zvýšená hladina krevního cukru“)
haemat-oma, hematom
(„krvavá zduřenina“, tj. modřina).

3. PRAXE
K nejběžnějším momentům, při kterých se
můžete ve svém životě setkat s lékařskou latinou
v nejrůznějších podobách, patří jednak čtení
lékařské zprávy (diagnózy), jednak recept.
Podívejme se nejprve na ukázku lékařské zprávy.

Povšimněme si, že jazykem lékařské zprávy je
převážně čeština. Objevují se zde sice latinské či
řecké lékařské termíny, ale jsou zcela počeštěny.

Pracuje se s nimi pak jako s českými slovy: susp.
infrakce spodiny orbity. Zaznamenáváme též silnou
tendenci slova zkracovat. Jedinou částí, kde jsou
užity čisté latinské formy je diagnóza, zkratka „dg.“.
Zmíněné závěry lze zobecnit pro lékařský jazyk
klinické praxe. Diagnózy jsou v současnosti jediným
místem, kde se můžeme (většinou) v běžné situaci
setkat s čistou latinou. K nim se připojují také
pitevní protokoly, které se stále většinou píší celé
latinsky, i když v poslední době se i zde začíná

projevovat tendence k počešťování (příčinou je
pochopitelně klesající znalost latiny).
Každá diagnóza, pokud je delší, je svým
způsobem příběhem a můžeme se z ní o pacientovi
leccos dozvědět. Na FF MU v Brně vznikl
v uplynulých letech korpus autentických latinských
diagnóz, získávaných z databází fakultních nemocnic
v Praze a Brně, který poskytuje dobrý aktuální
přehled o tom, nakolik a v jaké podobě se latina
v klinické praxi používá.

V souvislosti s nutností vyjádřit v diagnóze časové
nebo příčinné vztahy nacházíme právě až zde ony
zmíněné předložky s akuzativem či ablativem (post
cholecystectomiam, ante operationem, propter
tumorem, cum/ sine complicationibus), event.
exotický dativ v zubním lékařství: caries pulpae
proxima, caries pulpae penetrans.
Podívejme se ještě na ukázku nejrozvinutější
formy lékařské latiny – na jazyk pitevních protokolů.

PITEVNÍ PROTOKOL:
Morbus principalis:
Trauma in via communi dies No. XXIV ante mortem effectum.
(Cyklista sražený osobním automobilem)
Shock haemorrhagicus, fracturae splanchnocranii, laesio nervi
optici l. dx., aspiratio bilat., fracturae numerosae humeri
sin., luxatio cubiti dx., fractura aperta cruris sin., ruptura
musculi quadricipitis femoris dx. scriptu clinico.
Status post operationem cubiti dx., omi sin., genus bilat. et
cruris sin.
Fracturae ossis frontalis chirurgice sanatae.
Fracturae comminutivae fossae anterioris basis cranii.
Contusiones apicis et basis lobi frontalis bilat. et lobi
temporalis dx. et convexitatis lobi parietalis sin. cerebri.
Contusio lobi superioris pulmonis dx. in sanatione.
Vulnera contusolacera palpebrae superioris oculi sin. in
sanatione.

Excoriationes cutis reg. nasalis, reg. mentalis, humeri sin.,
cubiti bilat., antebrachii dx., carpi dx., manus bilat., genus
bilat., malleoli medialis sin., pedis sin. in sanatione.
Fracturae costarum II.-V. bilat. in linea axillari anteriore.
Complicationes:
Haemorrhagiae galeae aponeuroticae reg. frontalis et temporalis
bilat.
Haematoma subdurale convexitatis hemisphaerii dx. et lobi
occipitalis sin. cerebri.
Haematoma subarachnoideale lobi frontalis sin. cerebri.
Aspiratio corporis alieni (střep plastu) ad bronchos pulmonis
sin.
Bronchopneumonia abscedens confluens lobi superioris pulmonis
dx. acuta.
Emphysema pulmonum acutum.
Ecchymoses subpleurales bilat. et subendocardiales.
Bronchitis chronica.
Prostatitis acuta abscedens.
Hypertrophia concentrica ventriculi dx. cordis.

Oedema pulmonum.
Hydrothorax voluminis 50 ml l. sin.
Haematomata subcutanea palpebrae superioris oculi bilat., omi
dx., cubiti dx., reg. pudendalis, manus bilat., genus bilat.,
malleoli medialis sin., pedis bilat. in sanatione.
Suffusiones subconjuntivales bulbi oculi dx.
Thrombembolia rami peripherici arteriae pulmonalis l. dx.
Steatofibrosis hepatis.
Icterus cutis et sclerae.
Vestigia post injectionem intravenosam parietis lateralis sin.
colli, reg. inguinalis dx., carpi dx.
Tracheostomia reg. fossae jugularis.
Causa mortis:
Sepsis.
Inventus accessorius:
Alcoholismus chronicus scriptu clinico.
Cicatrix cutis pedis dx. vetusta.

Poslední zbývající oblastí medicíny, která je dosud
propojena s latinou, zůstává také receptura.
Latinská gramatika se v ní objevuje spíše ve formě
opakujících se formulí a ustálených zkratek (M. f.
sol., D. S., q. suff.) – opět se tak realizuje základní
požadavek na přesnost a současně efektivnost
latinského sdělení.
Výraz recept je odvozen z lat. receptum = „to, co
je přijato“ (= hledisko lékárníka). Recept je vlastně
pokyn lékaře určený lékárníkovi, aby vydal

požadovaný lék. Ten může být buď v hotovém stavu,
jako produkt farmaceutické společnosti – tzv.
expeditio originalis, originální/ původní balení –
anebo má být připraven přímo v lékárně
z jednotlivých složek – tzv. magistraliter, lékárnicky.
Recept má pevně stanovenou strukturu, kterou
nelze měnit, a gramaticky jde o sled několika vět
v imperativu, jimiž lékař lékárníka oslovuje a vyzývá
k potřebným úkonům (Vezmi... Smíchej... Vydej...
Označ...). Česká větička je pak určena pacientovi.

ZÁVĚR
Máme-li shrnout svůj stručný průhled do současné
situace latiny na poli lékařství, konstatujeme, že:
1. latina zůstává základním prvkem anatomické
terminologie (lobus medius pulmonis dextri),
2. latinizované termíny řeckého původu jsou
nezbytnou součástí klinické praxe a diagnóz v pův. i
počeštěné podobě (tachycardia → tachykardie),
3. latinské formulky dosud žijí i v receptuře (D. S.).
Quod erat demonstrandum.

