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КРАТАК САДРЖАЈ
Шта је пре во ђе ње – за нат, умет ност, про фе си ја или по сао? У ра ду се нај пре де фи ни ше раз ли ка из
ме ђу пре во ђе ња и ту ма че ња, а за тим се тра жи од го вор на то ко је осо би не, зна ња и ве шти не мо ра 
да по се ду је пре во ди лац, на ро чи то суд ски, и где је ње го во ме сто у про це су ко му ни ка ци је (пи са не 
и го вор не). Ка да пре во ди ме ди цин ску до ку мен та ци ју, пре во ди лац се на ла зи у окру же њу је зи ка 
ме ди ци не као по сред ник из ме ђу два ле ка ра у про це су ко му ни ка ци је ко ји би без ње га био не мо
гућ, јер се во ди на два раз ли чи та је зи ка. Дат је увид у вр сте до ку мен та ци је ко је по сто је и ко ме су 
оне на ме ње не. У ра ду су при ка за ни и кон крет ни при ме ри про бле ма на ко је се на и ла зи при ли ком 
пре во ђе ња од ре ђе не вр сте ме ди цин ске до ку мен та ци је (от пу сне ли сте, на ла зи итд.). Да ли је мо гу ћа 
стан дар ди за ци ја ове вр сте ко му ни ка ци је ме ђу ле ка ри ма, ко ја би сва ка ко олак ша ла и пре во ђе ње? 
Иако се у на шој зе мљи до ста ра ди на је зи ку ме ди ци не и ме ди цин ској тер ми но ло ги ји, за кљу чак је 
ипак да кон крет ни про бле ми на ко је пре во ди лац на и ла зи у свом ра ду те шко да се мо гу пре ва зи ћи 
про на ла же њем ре ше ња у реч ни ци ма и при руч ни ци ма за пре во ђе ње.
Кључ не ре чи: суд ско пре во ђе ње/ту ма че ње; је зик ме ди ци не; ме ди цин ска тер ми но ло ги ја
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УВОД

Ве ро ват но је сва ки струч ни и на уч ни пре
во ди лац бар јед ном у ка ри је ри на и шао на 
ве ли ке пред ра су де у ве зи с по слом ко јим се 
ба ви. Вр ло је те шко об ја сни ти ла и ци ма да се 
за ову вр сту по сла је зик не мо же на у чи ти на 
кур су, да је пре во ди лач ка про фе си ја из у зет
но те шка и зах тев на, да је осим фор мал ног 
обра зо ва ња нео п ход но и ве ли ко жи вот но 
и рад но ис ку ство, али су по треб ни и до жи
вот но уче ње и та ле нат. Ме ђу љу ди ма дру гих 
стру ка вла да уве ре ње да сва ко ко има ло зна 
не ки је зик мо же да се ба ви пре во ђе њем. Ако 
би смо по ву кли па ра ле лу са не ким дру гим 
за ни ма њем, би ло би то исто као ка да би смо 
ре кли да не ко ко је за вр шио курс из пр ве 
по мо ћи мо же да ра ди као ле кар. Ја сно је да 
је и јед но и дру го не мо гу ће.

По се бан сег мент пре во ђе ња чи ни оно што 
се до не дав но код нас на зи ва ло суд ским ту
ма че њем, а од не дав но суд ским пре во ђе њем. 
То је пре во ђе ње с ове ром раз ли чи тих вр ста 
до ку ме на та, нај че шће на стра ни је зик. Та
ко по след њих не ко ли ко го ди на све ви ше се 
пре во ди ме ди цин ска до ку мен та ци ја (на ла
зи, от пу сне ли сте и сл.) ка да па ци јен ти тра же 
дру го ми шље ње или ле че ње у ино стран ству. 
Овај рад пред ста вља по ку шај да се ука же са
мо на ма ли део про бле ма с ко ји ма се струч ни 
пре во ди лац мо же сре сти у сво ме ра ду.

ПРЕВОДИЛАЦ ИЛИ ТУМАЧ

Нај пре да раз ја сни мо шта се у Ср би ји под
ра зу ме ва под тер ми ном „пре во ди лац“, а шта 

под тер ми ном „суд ски ту мач“. Да би смо мо
гли да се ба ви мо овом раз ли ком, нео п ход но 
је да кре не мо од то га ка кве вр сте пре во ђе ња 
по сто је. У члан ку „Је зич ки аспек ти пре во
ђе ња“ Ро ман Ја коб сон је пре во ђе ње кла си
фи ко вао у три вр сте [1]:

1. ин тра лин гви стич ко пре во ђе ње или 
пре ре дак ци ја, ко је је ин тер пре та ци ја је зич
ких зна ко ва по мо ћу зна ко ва истог је зи ка;

2. ин тер лин гви стич ко пре во ђе ње или 
пра во пре во ђе ње, ко је је ин тер пре та ци ја 
је зич ких зна ко ва по мо ћу зна ко ва дру гог је
зи ка;

3. ин тер се ми о тич ко пре во ђе ње или тран
сму та ци ја, ко је је ин тер пре та ци ја је зич ких 
зна ко ва по мо ћу зна ко ва не је зич ког си сте ма 
сим бо ла.

Из ове по де ле је ја сно да је пред мет на шег 
ин те ре со ва ња ин тер лин гви стич ко или пра
во пре во ђе ње. У ужем сми слу ре чи, пра во 
пре во ђе ње мо же би ти пи сме но и усме но. У 
пи сме ном пре во ђе њу, с об зи ром на вр сту 
тек ста ко ји се пре во ди, раз ли ку ју се струч но 
(пре во ђе ње струч них и на уч них тек сто ва) и 
књи жев но пре во ђе ње (пре во ђе ње књи жев
них тек сто ва) [1]. Основ ни об ли ци усме ног 
пре во ђе ња су си мул та но пре во ђе ње (исто
вре ме но или ско ро исто вре ме но са слу ша
њем тек ста ко ји се пре во ди) и кон се ку тив но 
(оства ру је се сук це сив но на кон из го во ре ног 
де ла или це лог тек ста на је зи ку ори ги на ла) 
[1]. Ако ова ко пред ста вље но пре во ђе ње 
пре не се мо на оне ко ји пре во де, не ко нај оп
шти је и нај ра ши ре ни је схва та ње је сте да се 
пи са ним тек сто ви ма или пи сме ним пре во
ђе њем ба ви пре во ди лац, а усме ним пре во
ђе њем ту мач.
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Ме ђу тим, по јам „ту мач“ у на шој прак си под ра зу
ме ва и пре во ди о ца ко ји се ба ви пре во ђе њем до ку мен
та ци је с не ког стра ног је зи ка и на дру ги стра ни је зик, 
ко ји је уз то и овла шћен да та кав пре вод ове ри сво јим 
пе ча том, чи ме га ран ту је ње го ву ве ро до стој ност. Ода
тле и по јам суд ског ту ма ча. У чла ну 3. Пра вил ни ка о 
стал ним суд ским ту ма чи ма [2] ка же се да ту мач, из ме
ђу оста лог, тре ба да има за вр шен фи ло ло шки фа кул тет 
или да по се ду је пот пу но зна ње је зи ка с ко јег пре во ди 
и на ко ји пре во ди усме ни го вор или пи са ни текст. Да
кле, по јам ту ма ча по ова квој де фи ни ци ји об у хва та и 
пи сме но и усме но пре во ђе ње. Го ди не 2010. до не сен је 
но ви Пра вил ник о стал ним суд ским ту ма чи ма [3], ко ји 
на ма ло дру га чи ји на чин тре ти ра по јам и до са да шње 
схва та ње (суд ског) ту ма ча, јер се у чла ну 1 ка же: Овим 
пра вил ни ком про пи су је се по сту пак за по ста вље ње и 
раз ре ше ње стал них суд ских ту ма ча – стал них суд ских 
пре во ди ла ца (у да љем тек сту: пре во ди лац) и стал них 
суд ских ту ма ча зна ко ва сле пих, глу вих или не мих ли ца 
(у да љем тек сту: ту мач) и од ре ђу је ви си на на гра де за 
њи хов рад. Пре ма овом чла ну, ту ма чи ма се сма тра ју 
ту ма чи зна ко ва сле пих, глу вих или не мих ли ца, а до
са да шњи (суд ски) ту ма чи је су за пра во суд ски пре во
ди о ци. С јед не стра не, на зив „суд ски пре во ди лац“ има 
осно ва и мо жда бо ље од го ва ра оно ме што су суд ски 
ту ма чи и до сад ра ди ли у ве ћи ни слу ча је ва – пре во
ди ли пи са ну до ку мен та ци ју (у на шој прак си мно го су 
ре ђи слу ча је ви да се суд ски ту мач/пре во ди лац ба ви 
усме ним пре во ђе њем). С дру ге стра не, ова ква по де
ла од го ва ра и по де ли ко ја се мо же на ћи у ен гле ском 
је зи ку – да и ту ма чи и пре во ди о ци пре но се ин фор ма
ци је из јед ног је зи ка у дру ги, с тим што ту ма чи ра де 
са го вор ним или зна ков ним је зи ком, а пре во ди о ци са 
пи са ним је зи ком [4].

Ка да је реч о пре во ђе њу ме ди цин ске до ку мен та ци је, 
о че му се овај рад да ље ба ви, по сао пре во ђе ња ове вр
сте тек ста је сте по сао суд ског пре во ди о ца, а у пи та њу 
је пи сме но струч но пре во ђе ње. На рав но, по моћ ле ка ра 
ко ји по зна је стра ни је зик (на ро чи то стра ни је зик ме
ди цин ске стру ке) је и по жељ на и до бро до шла.

ЈЕЗИК МЕДИЦИНЕ

Шта је је зик ме ди ци не или ме ди цин ски је зик, пи та се 
Со фи ја Ми ћић у Увод ном члан ку у ча со пи су „Срп
ски ар хив за це ло куп но ле кар ство“ [5]. Она ка же да 
је ме ди цин ски је зик, или је зик ме ди цин ске стру ке, је
зик пре по зна тљив ле ка ри ма у ме ђу соб ној ко му ни ка
ци ји, као и је зик ме ди цин ске ли те ра ту ре, би ло да се 
од но си на ме ди цин ску на у ку или ме ди цин ску прак су. 
Тер ми но ло ги ја пред ста вља кључ ни ин стру мент чи ји 
је за да так да обез бе ди не дво сми сле не и ја сне ин фор
ма ци је. Сва ка тер ми но ло ги ја те жи ујед на ча ва њу и 
стан дар ди за ци ји ра ди ја сно ће и ра зу мљи во сти. Да
кле, струч ни тер мин мо ра да бу де ја сан, пре ци зан, 
јед но зна чан и оп ште ра зу мљив од го ва ра ју ћој ко ри
снич кој гру пи. Функ ци о нал ност ме ди цин ског је зи ка 

игра зна чај ну уло гу у раз во ју ка ко ме ди цин ске на у ке, 
та ко и ме ди цин ске прак се. [5]

У дру гом члан ку, под на зи вом „Осо бе но сти је зи ка 
за на уч не и струч не на ме не“, иста аутор ка ка же да је 
ме ди цин ска про фе си ја (по себ но кли нич ка ме ди ци на) 
пу на струч них из ра за и иди о син кра тич них фра за ко је 
зву че нео бич но у кон тек сту сва ко днев ног го во ра или 
пи са ња... Уз струч не из ра зе и фра зе, по сто је и вр ло 
спе ци фич ни ме ди цин ски тер ми ни ко ји су се раз ви ја
ли ве ко ви ма да се опи ше бо лест, лек или до за. „Ме ди
цин ска тер ми но ло ги ја“ је пр вен стве но „но мен кла ту ра 
озна ча ва ња и опи са“, са ве ћи ном тер ми на ко ји спа да ју 
у ка те го ри ју име ни ца. Та ко ђе по сто ји и чи тав оп сег 
им пли цит ног зна ња ко је је у осно ви на пи са них ре
чи (нпр. фа зе у опе ра ци ји ко је су по зна те ис кљу чи во 
струч ња ци ма, а за сни ва ју се на по зна ва њу ана то ми
је). С об зи ром на огром ну ли те ра ту ру ко ју ме ди цин ски 
струч ња ци чи та ју да би одр жа ва ли ко рак са са вре ме
ном прак сом, по се бан зна чај има пра вил но пре во ђе ње 
чла на ка, јер чак и нај ма ње гре шке мо гу има ти озбиљ не 
по сле ди це по кли нич ку прак су. Сто га је ве о ма ва жно 
да лин гви ста стек не из ве сно ме ди цин ско зна ње да би 
успе шно пре во дио ме ди цин ске тек сто ве. [6]

Је зик ме ди ци не че сто се по сте пе ну ши фро ва но сти 
по ре ди с је зи ком пра ва [7]. Оно што из два ја пре во ђе
ње ме ди цин ских тек сто ва од оста лих вр ста струч ног 
пре во ђе ња (слич но је зи ку пра ва) је су ви ше стру ки ре
ги стри овог је зи ка, што мо жда ни је очи глед но на пр ви 
по глед. Ме ђу тим, у прак си мно ге бо ле сти и де ло ви те ла 
има ју је дан на зив или тер мин у ви шем (ме ди цин ском) 
ре ги стру, а дру ги у ни жем (оп штем) ре ги стру. Сход но 
то ме, пре во ђе ње ме ди цин ске до ку мен та ци је и ме ди
цин ских тек сто ва уоп ште сма тра се те жим од оста лих 
ти по ва струч ног пре во ђе ња, јер пре во ди лац мо ра да 
има и од ре ђе но зна ње о то ме ка ко функ ци о ни ше људ
ско те ло или ка ко се раз ви ја од ре ђе на бо лест.

МЕДИЦИНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Тек сто ва на ко је на и ла зи мо у ме ди цин ској стру ци у 
нај ши рем сми слу има мно го: од бро шу ра на јед ној 
стра ни ци, ко је са др же од ре ђе не ин фор ма ци је за па
ци јен та, до на уч них ра до ва на ви ше стра на. Нај че шћи 
ти по ви ме ди цин ских тек сто ва су: књи ге, члан ци у ча
со пи си ма (увод ни, пре глед ни, ис тра жи вач ки члан ци 
и пи сма уред ни ку), сту ди је слу ча ја, исто ри је бо ле сти, 
из ве шта ји итд. [8].

Ме ди цин ска до ку мен та ци ја у ужем сми слу и о чи јем 
пре во ђе њу је реч у овом ра ду об у хва та от пу сне ли сте, 
на ла зе, из ве шта је ле ка ра спе ци ја ли сте, из ве шта је кон
зи ли ју ма ле ка ра и слич но. Ова ква до ку мен та обич но 
да ју по дат ке о то ме ка ко је при ме ће но и ди јаг но сти
ко ва но ста ње бо ле сни ка, ка ко се то ста ње ле чи и ка ко 
бо ле сник ре а гу је на ле че ње. Ка да го во ри мо о ра зним 
вр ста ма из ве шта ја, они пред ста вља ју фор мал ни из ве
штај о не ком ди јаг но стич ком по ступ ку са свим де та
љи ма и на ла зи ма.
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Ко ме су на ме ње на ова до ку мен та? Ка ква је вр ста ко
му ни ка ци је у пи та њу?

Ка да је реч о ме ди цин ским тек сто ви ма, прет по ста
вље ни ни во зна ња чи та о ца за ви си од вр сте ко му ни
ка ци је, или дру гим ре чи ма, од две стра не у про це су 
ко му ни ка ци је. Би ло је до ста по ку ша ја кла си фи ка ци је 
ти по ва ко му ни ка ци је. Хер ге то ва (Her get) и Але гре о ва 
(Ale gre) [9] на во де кла си фи ка ци ју ко ју је пред ло жио 
Ле нинг (Löning). Он кла си фи ку је раз ли чи те вр сте ко
му ни ка ци је де ле ћи је на че ти ри ка те го ри је пре ма то ме 
ко се ко ме обра ћа у про це су ко му ни ка ци је: 1) стручњак 
струч ња ку (нпр. ле кар ле ка ру); 2) струч њак струч ња
ку са ни жим сте пе ном зна ња (нпр. ле кар ме ди цин ској 
се стри или сту ден ту ме ди ци не); 3) струч њак ла и ку 
(нпр. ле кар па ци јен ту); и 4) ла ик ла и ку (нпр. но ви
нар чи та о цу) [9]. Фрид би хле ро ви (Fri ed bic hler) го во ре 
о три раз ли чи та ре ги стра ко ји се ко ри сте у пре во ђе њу 
ме ди цин ских тек сто ва: о ре ги стру ко ји ко ри сте ла и ци, 
о про фе си о нал ном жар го ну и о кли нич ким из ра зи ма 
[7]. Мо ра е со ва (Mo ra es) [7] та ко ђе ци ти ра три ре ги стра 
ко је ко ри сте при обра ћа њу ле кар ле ка ру, ле кар па ци
јен ту и па ци јент па ци јен ту.

Где је ов де пре во ди лац? Ако пре во ђе њу при сту пи мо 
са ста но ви шта те о ри је ко му ни ка ци је, он да мо же мо да 
ка же мо да је пре во ђе ње об лик ме ђу је зич ке ко му ни
ка ци је у ко јој по ши ља лац и при ма лац ба ра та ју раз
ли чи тим си сте ми ма зна ко ва [1]. При пре во ђе њу ме
ди цин ске до ку мен та ци је, по ред по сре до ва ња из ме ђу 
по ши ља о ца и при ма о ца ко ји ко ри сте раз ли чи те је зи ке, 
пре во ди лац се на ла зи и у си ту а ци ји ко му ни ка ци је из
ме ђу два ле ка ра ко ји има ју и свој спе ци фич ни (под)
је зик про фе си је.

Типични примери

При ме ри ко ји ма ће мо илу стро ва ти кон крет не про бле
ме на ко је на и ла зи пре во ди лац при ли ком пре во ђе ња 
ме ди цин ске до ку мен та ци је узе ти су из до ку мен та ци је 
не ко ли ко па ци је на та ко је је аутор ка има ла при ли ке да 
пре во ди (име на ле ка ра, бо ле сти и па ци је на та су из ра
зу мљи вих раз ло га из о ста вље ни).

Син так сич ки гле да но, ре че ни ца ко ја се ко ри сти 
оби лу је па сив ним кон струк ци ја ма (што је јед на од 
од ли ка струч ног је зи ка уоп ште, па са мим тим слич
но дру гим струч ним ре ги стри ма), а исто та ко гла гол 
у ре че ни ци је че сто из о ста вљен: По при сти за њу ХП 
на ла за па ци јент ки ња при ка за на кон зи ли ју му... (па сив) 
или Не хе ма то ло шка ток сич ност, ма лак са лост Д1Д4, 
ало пе ци ја гр 1. (из о ста вљен гла гол).

Ова свој ства ни су не ки ве ћи про блем и успе шно се 
ре ша ва ју при ли ком пре во ђе ња. Оно што пред ста вља 
про блем и што се мо же при ме ти ти у ова квом тек сту 
је сте да текст оби лу је скра ће ни ца ма, што је та ко ђе јед
на од основ них од ли ка ко је из два ја ју је зик ме ди ци не 
од оста лих струч них је зи ка. Ме ди цин ске скра ће ни це 
за обич не љу де мо гу да бу ду ве ли ки про блем. Ле ка ри 

и ме ди цин ске се стре их ко ри сте ве о ма мно го, а не ка да 
и у ко му ни ка ци ји са па ци јен ти ма. По сто је две вр сте 
скра ће ни ца – стан дард не и не стан дард не, што зна чи 
оп ште при хва ће не и по зна те и оне ко је мо жда ко ри сте 
са мо по је ди ни ле ка ри [10]. Упо тре бом скра ће ни ца си
гур но се по сти жу и од ре ђе не уште де при ли ком пи са ња 
до ку мен та ци је, али за пре во ди о ца мо гу да на ста ну ве
ли ки про бле ми ка да се упу сти у њи хо во од го не та ње, 
јер ове скра ће ни це су не ка да из срп ског је зи ка, а не
ка да су то и из вор не скра ће ни це из ен гле ског је зи ка, 
што се мо же ви де ти из сле де ћих при ме ра:

При мер 1: У NED ста ди ју му при ма ла VI ци клу са...
У овом при ме ру скра ће ни ца NED је из ен гле ског је

зи ка и зна чи No Evi den ce of Di se a se [11]. Да кле, у истом 
об ли ку мо же се ко ри сти ти и при ли ком пре во ђе ња на 
ен гле ски.

При мер 2: На кон III ци клу са ХТ по ре жи му PAC учи
ње на про це на ка да је за кљу че но да се одр жа ва SD (из ве
сна ре гре си ја лок. ре ци ди ва), уз уме рен пад tu мар ке ра...

Скра ће ни ца ХТ зна чи „хе ми о те ра пи ја“ (срп ски), 
да кле, по треб но ју је пре ве сти на ен гле ски или на
ћи од го ва ра ју ћу скра ће ни цу на ен гле ском је зи ку, док 
скра ће ни ца PAC до ла зи ди рект но из ен гле ског и озна
ча ва ком би на ци ју не ко ли ко ле ко ва, те ју ни је по треб
но пре во ди ти. Пре ма об ја шње њу са сај та Он ко ло шког 
ин сти ту та Хантсман (Huntsman), PAC је озна ка за је дан 
од ре жи ма ком би но ва не хе ми о те ра пи је ко ји се ко ри
сти за ле че ње ра ка јај ни ка или ма те ри це. Кон крет но, 
ова ком би на ци ја об у хва та Ci spla tin (на зи ва се и Pla ti
nol), Do xo ru bi cin (на зи ва се и Adri amycin) и Cyclop hosp
ha mi de. Ком би на ци је ле ко ва че сто су ефи ка сни је не го 
по је ди нач ни ле ко ви, али ком би на ци ја ре жи ма мо же да 
збу ни, јер је дан на зив мо же да се ко ри сти за не ко ли ко 
ком би на ци ја, или се, с дру ге стра не, раз ли чи ти на зи ви 
ко ри сте за исту ком би на ци ју ле ко ва [12].

При мер 3: Хе ма то ло шка ток сич ност: ле у ко пе ни ја 
гр 2, не у тро пе ни ја гр 1, na dir D10, ком пли ко ва но бла
гом хи пе ре ми јом ждре ла и ви ру сном ин фек ци јом уз про
прат ни сув ка шаљ.

У овом при ме ру на и ла зи мо на скра ће ни цу na dir, ко ја 
се че сто про на ла зи у ве зи са нус по ја ва ма хе ми о те ра пи је 
[13]. Од но си се на крв ну сли ку, на ро чи то на број бе лих 
крв них зр на ца и крв них пло чи ца. Ка да се бо ле сник ле чи 
хе ми о те ра пи јом, она не ути че са мо на ће ли је ра ка, већ 
и на дру ге, нор мал не ће ли је у ор га ни зму, па та ко и на 
бе ла и цр ве на крв на зрн ца и тром бо ци те. Na dir у осно ви 
озна ча ва ма ли број ових ће ли ја. Као што ви ди мо, и ова 
скра ће ни ца је из ен гле ског је зи ка.

При мер 4: Су бјек тив но до бро. Објек тив но KI 100%.
Скра ће ни ца KI [14] – Kar nofsky In dex или Kar nofsky 

Per for man ce Sca le In dex – опет је скра ће ни ца из ен гле
ског је зи ка и пре ма њој се вр ши кла си фи ка ци ја бо
ле сни ка у по гле ду на ру ше но сти њи хо вих функ ци ја. 
Ова ска ла, од но сно ин декс, мо же се ко ри сти ти да се 
упо ре ди ефи ка сност раз ли чи тих те ра пи ја и про це ни 
прог но за за сва ког бо ле сни ка. Што је ни жи број на 
ска ли, ма ње су мо гућ но сти за пре жи вља ва ње нај те жих 
бо ле сти. У овом слу ча ју скор 100% зна чи – нор мал но, 
без тра го ва бо ле сти.
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При мер 5: ЕХО аб до ме на б.о.
Скра ће ни ца ЕХО је од ен гле ске ре чи ec ho, а од но си 

се на ул тра звуч ни пре глед. На скра ће ни цу „б.о.“ вр
ло че сто на и ла зи мо и при ли ком ра зних си сте мат ских 
пре гле да или пре гле да код ле ка ра уоп ште, а она је из 
срп ског и зна чи „без осо бе но сти.“

По ред скра ће ни ца ко је се ко ри сте би ло из ен гле ског 
је зи ка ди рект но, без ика кве про ме не, би ло из срп ског, 
по сто ји и ве ли ки број ре чи из ла тин ског, грч ког и ен
гле ског је зи ка ко је се ко ри сте за де ло ве те ла, про це се 
и бо ле сти. О овим тер ми ни ма и оста лим обе леж ји ма 
је зи ка ме ди ци не ни је по треб но по себ но ди ску то ва ти у 
овом ра ду, јер на ту те му по сто ји ве о ма оп шир на ли те
ра ту ра ко ја је већ об ја вље на на на шем је зи ку [15, 16, 17].

На пре во ди о цу је, он да ка да мо ра да ра ди сам (без 
кон сул та ци је с ле ка ром), да се упу сти у пра ви ис тра жи
вач ки рад и про на ђе об ја шње ња и од го ва ра ју ће пре во де 
за ова кве скра ће ни це (или их оста ви у истом об ли ку 
уко ли ко до ла зе из ен гле ског је зи ка). По ред реч ни ка 
(код нас по сто ји ве о ма де та љан и пре ци зан „Ме ди
цин ски реч ник“ Со фи је Ми ћић) и дру ге по моћ не ли
те ра ту ре ко ја оби лу је ме ди цин ском тер ми но ло ги јом, од 
ве ли ке по мо ћи је си гур но и ин тер нет, где се мо же на ћи 
ве ли ки број стра ни ца ме ди цин ских шко ла, фа кул те та и 
ин сти ту ци ја ко ји са др же ве о ма ко ри сне ин фор ма ци је.

Улога и одговорност преводиоца

При ли ком пре во ђе ња ме ди цин ске до ку мен та ци је на 
пре во ди о цу ле жи огром на од го вор ност, јер пре ко пре
во да ле кар ко ме се па ци јент обра ћа за ле че ње мо ра да 
до би је ја сне и тач не ин фор ма ци је о прет ход ном то ку 
бо ле сти и ле че њу. Ка да је ова кав текст на ме њен ле ка ру, 
зах те ви ко ји се по ста вља ју пред пре во ди о ца по ста ју 
ису ви ше сло же ни, па не ки ауто ри сма тра ју да је код 
ове вр сте пре во ђе ња по тре бан чи тав тим [18]. До бар 
при мер из прак се у Ср би ји ко ји го во ри у при лог ова
квој тврд њи је сте да је при ли ком ре ги стра ци је ле ка 
или ме ди цин ског сред ства код Аген ци је за ле ко ве и ме
ди цин ска сред ства Ср би је по треб но да пре вод на срп
ском је зи ку пот пи ше и од го ва ра ју ћи кли нич ки ле кар 
[19]. Да кле, ту је ис по што ва на до бра прак са са рад ње 
из ме ђу пре во ди о ца (као језичког стручњака) и ле ка ра 
(као ме ди цин ског струч ња ка).

При ли ком пре во ђе ња ме ди цин ске до ку мен та ци је 
до бар струч ни пре во ди лац по ред све о бу хват ног зна ња 

је зи ка мо ра у од ре ђе ној ме ри да по зна је област и је зик 
ме ди ци не и на ен гле ском и на срп ском. Сход но то ме, 
стан дар ди за ци ја тер ми но ло ги је на оба је зи ка би ла би 
од ве ли ке по мо ћи за пре во ди о ца и на то ме се у на шој 
зе мљи већ уве ли ко ра ди [6, 15, 17, 20, 21, 22]. Та ко ђе је 
у окви ру струч них пред ме та по треб но об у чи ти бу ду ће 
ле ка ре ка ко да пи шу из ве шта је на јед но о бра зан на чин, 
ко ји би био ра зу мљив и њи ма, као струч ња ци ма у ме
ђу соб ној ко му ни ка ци ји, али исто та ко и не ко ме ко ни је 
струч њак (у овом слу ча ју пре во ди лац), али ко мо ра да 
чи та и про ту ма чи текст.

ЗАКЉУЧАК

Иако је јед на од нај ста ри јих ак тив но сти ко ји ма се чо
век ба ви кроз сво ју ду гу исто ри ју, пре во ђе ње ни ка да 
ни је до би ло она кво при зна ње као што га до би ја ју не ке 
дру ге про фе си је.

То ком сту ди ја, ста жи ра ња и прак се ле ка ри на у че 
свој уско струч ни је зик. По што је њи хо во зна ње ве о ма 
сло же но, ле ка ри су раз ви ли и ве о ма пре ци зан је зик 
ко јим пре но се вр ло спе ци фич не кон цеп те. Ово је у 
од ре ђе ној ме ри од ли ка сва ког струч ног ре ги стра; код 
ле ка ра је то не ка вр ста про фе си о нал не сте но гра фи је.

Ка да се у ко му ни ка ци ји из ме ђу два ле ка ра на ђе 
пре во ди лац, мо же да до ђе до од ре ђе них про бле ма у 
ту ма че њу оно га што је је дан ле кар ре као или на пи
сао, а он да да ље и у ту ма че њу на је зик ко јим се обра ћа 
дру гом ле ка ру.

Код пре во ђе ња ме ди цин ске до ку мен та ци је од го
вор ност пре во ди о ца је ису ви ше ве ли ка да би сме ло да 
до ђе до гре ша ка. Да би се гре шке из бе гле, по треб но је 
не ко ли ко ства ри: пре све га, нео п ход на је ја сна, из гра
ђе на и де фи ни са на тер ми но ло ги ја и на ен гле ском и 
на срп ском је зи ку – на че му се уве ли ко ра ди и у ино
стран ству и код нас; по треб но је да се по све ти па жња 
обу ци пре во ди ла ца (ко ја у том об ли ку го то во и да не 
по сто ји, из у зев кур се ва Удру же ња на уч них и струч них 
пре во ди ла ца!), али и обу ци сту де на та ме ди ци не ка да је 
реч о пи са њу ре ле вант не ме ди цин ске до ку мен та ци је, 
ра до ва и сл. – што је код нас та ко ђе го то во у по во ју; за 
са ме пре во ди о це би ло би ко ри сно да се спе ци ја ли зу ју 
за по је ди не обла сти пре во ђе ња, али то не ка да зву чи 
као уто пи ја, јер има ју ћи у ви ду трет ман про фе си је у 
на шој зе мљи, мно ги пре во ди о ци не ма ју тај лук суз да 
се по све те са мо јед ној обла сти струч ног пре во ђе ња.
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SUMMARY
What is translation – a craft, an art, a profession or a job? Al
though one of the oldest human activities, translation has 
not still been fully defined, and it is still young in terms of an 
academic discipline. The paper defines the difference between 
translation and interpreting and then attempts to find the 
answer to the question what characteristics, knowledge and 
skills a translator must have, particularly the one involved in 
court translation, and where his/her place in the communica
tion process (both written and oral communication) is. When 
translating medical documentation, a translator is set within a 
medical language environment as an intermediary between 
two doctors (in other words, two professionals) in the process 
of communication which would be impossible without him, 

since it is conducted in two different languages. The paper also 
gives an insight into types of medical documentation and who 
they are intended for. It gives practical examples of the prob
lems faced in the course of translation of certain types of medi
cal documentation (hospital discharge papers, diagnoses, case 
reports,...). Is it possible to make this kind of communication 
between professionals (doctors) standardized, which would 
subsequently make their translation easier? Although great 
efforts are made in Serbia regarding medical language and 
medical terminology, the conclusion is that specific problems 
encountered by translators can hardly be overcome using only 
dictionaries and translation manuals.
Keywords: court translation/interpreting; medical language; 
medical terminology
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