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Sociolekt lekárov a medikov 

 

Zuzana FEDORKOVÁ 

 

Lekárska profesia patrila oddávna k povolaniam vzbudzujúcim rešpekt a úctu. Lekár 

bol tým, kto rozumel prírode a ľudskému telu, kto vedel „ovládnuť smrť“. Na tejto predstave 

o lekároch má zrejme svoj podiel aj „lekársky jazyk“, medicínska terminológia, ktorej základ 

tvoria mŕtve jazyky latinčina a gréčtina. Napriek tomu, že v súčasnosti narastá aj význam 

anglického jazyka, je komunikácia lekárov pre nezainteresované osoby vo veľkej miere 

nezrozumiteľná. Podobne ako príslušníci iných profesií používajú aj lekári sociolektizmy, 

výrazy späté s výkonom povolania a s prostredím, v ktorom sa pohybujú.  

Cieľom tohto príspevku je priblížiť, v čom vidia lekári a študenti medicíny význam 

používania sociolektu, akým spôsobom lekárske sociolektizmy vznikajú a ako sa odlišuje 

komunikácia lekárov v nemocnici a v súkromnej ambulancii. 

V súvislosti s definíciou pojmov týkajúcich sa sociolingvistiky ako sociolekt, slang, 

profesionalizmy, a vzťahmi medzi nimi panuje medzi jazykovedcami nejednotnosť. 

V príspevku používame výraz sociolekt v súlade s vnímaním Jána Bosáka (1996, s. 27 – 28, 

in: Slančová, 1999), ktorý tvrdí, že „hlavným charakterizačným znakom sociolektov je také 

kódovanie informácie, že je prístupná iba vybraným recipientom. Podľa pracovnej činnosti, 

expresívnosti a tajnosti, resp. vedomej dezinterpretácie, možno vyčleniť tri základné podoby 

sociolektov: profesionalizmy, slangizmy a argotizmy“. Podobne uvažuje o sociolektoch P. 

Odaloš (1996), ktorý týmto pojmom „zastrešuje“ slangizmy, profesionalizmy, interslangizmy 

a argotizmy (op. cit., 1999). 

K polemikám medzi jazykovedcami dochádza aj v prípade problematiky slangu 

a profesionalizmov. Súhlasíme s J. Klinckovou (1990), ktorá považuje za slang len tie 

lexikálne prostriedky, ktoré charakterizuje expresívnosť, nestálosť (variabilnosť), prejavujúca 

sa v tendencii tvoriť viacčlenné synonymické rady, aktuálnosť a gestačnosť.  

Za profesionalizmy považuje J. Klincková (1990) lexikálne prostriedky 

charakterizované nocionálnosťou, ktorá je spätá so štylistickou zafarbenosťou 

a príznakovosťou, jazykovou stabilitou a jazykovou ekonómiou, ktorá sa dosahuje 

univerbizáciou pomenovaní. Jazykovou ekonómiou rozumie autorka snahu hovoriaceho 

o vytvorenie pomenovania, ktoré by bolo stručné, no jednoznačné. Pri profesionalizmoch 
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hovoriaci hľadá výraz, ktorý je najmenej konotačný a v ktorom je slovo predovšetkým 

nositeľom informácie.  

Lekárska terminológia stojí na dvoch základných pilieroch: 

1. anatomická nomenklatúra 

2. klinická lekárska terminológia 

M. Bujalková (2008) sumarizuje charakter súčasnej lekárskej terminológie takto: 

v anatomickej lexike prevažujú latinské pomenovania, má formu nomenklatúry, vplyv 

moderných jazykov na ňu je veľmi malý, eponymá sú vylúčené a je relatívne nemenná; 

v klinickej lexike prevažujú grécke pomenovania, nemá formu nomenklatúry, je pod vplyvom 

moderných jazykov, najmä angličtiny, obsahuje množstvo eponým a jej systematizácia je 

problematická, pretože stále pribúdajú nové názvy chorôb.  

 

V nasledujúcej časti uvádzame výsledky sociolingvistického výskumu, ktorého cieľom 

bolo zistiť názor lekárov a medikov na používanie sociolektu a zachytiť sociolektizmy 

používané príslušníkmi tejto profesie.   

Na výskume, ktorý sme realizovali, sa zúčastnilo dvadsať lekárov a dvadsať medikov 

pochádzajúcich prevažne z východného Slovenska. Materiál sme získavali riadenými 

rozhovormi s respondentmi a dotazníkovou metódou. Analyzované výrazy pochádzajú 

z vlastného výskumu a z jazykovedných štúdií zaoberajúcich sa problematikou komunikácie 

lekárov (Klincková, 1990; Ručšák – Farkašová, 2008).  

 

Všeobecná časť 

Odpoveď na otázku, či používajú slangové slová a profesionalizmy, bola u všetkých 

respondentov kladná. Odpovede lekárov na otázky, v čom vidia význam týchto jazykových 

prostriedkov, by sa dali zhrnúť do troch základných bodov:  

1. jazyková ekonómia,  

2. vyjadrenie kolegiálnej spolupatričnosti a/alebo odľahčenie situácie, 

3. snaha o vylúčenie pacienta z komunikácie, najmä ak lekár ešte nemôže podať 

záväznú informáciu a zvažuje niekoľko možností. 

Viacerí lekári v súvislosti s posledným bodom poznamenali, že dnešní pacienti 

z dôvodu ľahšieho prístupu k odborným informáciám na internete poznajú mnohé odborné 

termíny, často však u nich dochádza k dezinterpretácii alebo zjednodušenému vnímaniu, čo 

lekárom komplikuje vzájomnú komunikáciu aj komunikáciu s pacientom. 
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Predpoklad, že existuje rozdiel v komunikácii medzi zdravotníckymi pracovníkmi 

v nemocnici a v súkromnej ambulancii, sa potvrdil. Komunikácia lekárov a zdravotných 

sestier v súkromných ambulanciách obsahuje veľmi málo expresívnych výrazov. V ich 

komunikácii prevažujú univerbizované slová ako preukaz, kartička (preukaz zdravotného 

poistenia), karta (zdravotná karta pacienta) a iniciálové skratky, napr. káo (krvný obraz), 

ekágé (elektrokardiogram), pépé (príkaz na prevoz) alebo péenka (potvrdenie 

o práceneschopnosti), ktoré slúžia najmä na ekonomizáciu prejavu. Dôvodom môže byť 

skutočnosť, že lekár takmer všetkých pacientov, ktorí prichádzajú do jeho ambulancie, osobne 

pozná, nemá preto význam, aby používal napríklad názov diagnózy pacienta namiesto jeho 

mena, ako sa to občas stáva v nemocnici. Ďalším dôvodom je nedostatok súkromia 

v ambulancii, ako sa vyjadril istý praktický lekár pre dospelých, „nepoužívam také výrazy, 

lebo neviem, či pacient nestojí za dverami“.  

Ďalším faktorom ovplyvňujúcim komunikáciu v ambulancii je skutočnosť, že lekár 

a sestrička majú vo väčšine prípadov blízky osobný vzťah a po rokoch spolupráce sa medzi 

nimi vytvára akási vlastná komunikácia, napríklad na otorinolaryngologickom oddelení pri 

lekárovej výpovedi „Podajte mi hlavu“ sestrička vie, že lekár ju žiada o vyšetrovacie zrkadlo, 

ktoré sa na spôsob čelenky umiestňuje na hlavu. Berieme, samozrejme, do úvahy aj 

skutočnosť, že niektoré neštandardné výrazy nemusia byť prejavom lekárskeho sociolektu, ale 

skôr individuálneho personálneho štýlu konkrétneho komunikanta. 

Na rozdiel od pomerne osobnej atmosféry v súkromnej ambulancii je prostredie 

v nemocnici anonymnejšie, pacienti sa na oddeleniach rýchlejšie striedajú, aj kolektív 

zdravotníckeho personálu je v nemocničnom prostredí väčší, a tak je rozmanitejšia aj 

expresivita vyjadrovania. Niekoľko lekárov uviedlo, že z praktických a „orientačných“ 

dôvodov občas na označenie pacienta použijú názov diagnózy („Koľko krčkov máme 

momentálne na oddelení?“ – myslia sa pacienti so zlomeninou krčka stehennej kosti). 

Niektoré výrazy používané lekármi alebo inými zdravotníckymi pracovníkmi môžu na 

ostatných ľudí pôsobiť znevažujúco alebo kruto, preto sa tento sociolekt používa výhradne 

mimo dosahu pacienta. Expresivita vyjadrovania sa prejavuje nielen vo vzťahu k pacientom 

(žlťásek, číňan ako pomenovanie pacienta trpiaceho žltačkou, mentolka ako označenie 

pacienta s mentálnym ochorením a pod.), ale aj v rámci pracovného kolektívu (sestrička 

s guľami ako označenie ošetrovateľa, zdravotného brata, mäsiar ako pomenovanie chirurga, 

ktorý svoju prácu nevykonáva čisto, precízne, či cukrár ako označenie diabetológa). 
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Lingvistická časť 

V materiáli získanom od sledovaných respondentov prevládali profesionalizmy, ktoré 

vznikli abreviáciou viacslovného odborného termínu. Z ďalších spôsobov tvorenia lexém sa 

vyskytli iniciálové skratky sekundárne skloňované pomocou slovotvornej prípony, 

metonymické používanie eponým, výrazy utvorené od lexém v inom jazyku, univerbizácia 

lexém, pomenovania na základe formálnej podobnosti i pomenovania vznikajúce na základe 

vonkajšej podobnosti. V nižšej miere sme zaznamenali aj používanie slangizmov, výrazov 

s príznakom expresivity. 

 

Sociolekticky motivované lexémy 

Termínom sociolektická motivácia rozumieme „súhrn slovotvorných procesov 

a prostriedkov charakteristických pre sociolekty, často v spolupráci s abreviačnou motiváciou 

či syntaktickou demotiváciou (slovotvorná univerbizácia) (...) pre sociolekty je typický 

špecifický druh pretvárania nesociolektických lexém. Sociolektická slovotvorba má preto na 

osi nesociolektizmus – sociolektizmus prevažne modifikačný ráz“ (Ološtiak, 2009, s. 28).  

Do skupiny profesionalizmov, ktoré vznikli abreviáciou viacslovného odborného 

termínu, môžeme zaradiť 79 lexém z výskumu, uvádzame preto len niekoľko príkladov, 

rozdelených pre väčšiu prehľadnosť podľa gramatického rodu: 

    1. mužský rod: deprák (depresia), chorák (chorobopis), labák (laboratórium, laboratórne 

výsledky), mliečak, mliečňak (mliečny zub), močák (infekcia močového ústrojenstva), nervák 

(neurológ), oblbovák (liek s tlmiacim účinkom), obvoďák (obvodný lekár), ošák (ošetrovateľ), 

puberťák (pubescent), rajčák (rajský plyn), rispeňák (pacient užívajúci liek Rispen), saniťák 

(šofér sanitného auta), slepák (slepé črevo), spiťák (Spitaderm), srdciar (pacient 

s kardiologickým ochorením), tekuťák (tekutý púder), zdravoťák (zdravotnícky pracovník). 

     2. ženský rod: destilka (destilovaná voda), epidurálka (epidurálna anestézia), exspirka 

(exspiračná doba), hepatálky (hepatálne testy), infúzka (infúzny roztok), inhalačka (inhalačná 

anestézia), inštrumentárka (inštrumentárna sestra), komočka (z lat. komocio cerebri – otras 

mozgu), luerka (luer – injekčná striekačka s typickým zakončením), psorka (psoriáza), 

rekordka (rekord – injekčná striekačka s typickým zakončením), sedimka (sedimentácia), 

zubarina (zubné lekárstvo). 

3. stredný rod: cviko (cvičenie), delirko (delírium), konzilko (konziliárne vyšetrenie). 
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Iniciálové skratky 

Výskyt iniciálových skratiek, teda slov vznikajúcich zo začiatočných písmen 

jednotlivých slov viacslovného pomenovania, sme zaznamenali v mnohých prípadoch. 

V nami zaznamenanej komunikácii sa tieto skratky vyskytujú sekundárne skloňované 

pomocou slovotvorných prípon, čo je jav príznačný pre hovorené a neformálne komunikačné 

situácie („dám vás na péenku“, „najlepšie by bolo, keby bolo voľné miesto na eldecháčku“, 

„uvidíme po emerku“ a pod.). Pre väčšiu prehľadnosť môžeme tieto lexémy rozdeliť do 

štyroch okruhov podľa rozličných oblastí práce lekárov:  

1. názvy oddelení a pracovísk (eldecháčko LDCH – liečebňa pre dlhodobo chorých, 

oerelko ORL – otorinolaryngologické oddelenie, erzepéčka RZP – rýchla 

zdravotnícka pomoc) 

2. názvy chorôb (deemočka DMO – detská mozgová obrna, ereska RS – roztrúsená 

skleróza) 

3. názvy diagnostických metód a úkonov (cétečko CT – Computed Tomography, 

ekágečko EKG - elektrokardiogram, káo KO – krvný obraz, elpéčka LP – lumbálna 

punkcia) 

4. administratívne výrazy spojené s výkonom zamestnania (áčko A – absencia na 

pracovisku, péčko P – potvrdenie o návšteve lekára, zeťepéčko ZŤP – zdravotne ťažko 

postihnutý) 

 

Eponymá 

Zvláštnou skupinou výrazov používaných v klinickej lekárskej terminológii sú 

eponymá, pomenovania obsahujúce v názve vlastné meno. V medicíne eponymum 

najčastejšie predstavuje meno objaviteľa vedeckého faktu, prípadne vzniká z úcty k osobe, 

ktorá ho objavila alebo opísala prvá, resp. prispela k jeho rozšíreniu (porov. Bujalková, 2009). 

Vo výskume sme sa stretli s eponymami v spojení s výrazmi:  

1. choroba, syndróm: Alzheimerova choroba (degeneratívne ochorenie mozgu), 

Basedowa choroba (porucha štítnej žľazy), Crohnova choroba (zápalové ochorenie 

tráviaceho traktu), Downov syndróm (genetická porucha – trizómia 21. chromozómu), 

Parkinsonova choroba (neurodegeneratívne ochorenie). 

2. typy lekárskych nástrojov: Beinova páka, Graefov nôž, Kocherova svorka, Kerov 

nástroj, Luerove kliešte, Mikuliczova svorka.  
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V bežnej komunikácii lekárov sú tieto názvy používané metonymicky – eponymum 

zastupuje celý výraz, ktorý je následne skloňovaný ako životné podstatné meno („mať 

Crohna“, „podať graefa“ a pod.), pri Downovom syndróme sme ako pomenovanie pacienta 

zaznamenali tvar Downik. Tento spôsob komunikácie je možný z dôvodu, že názvy 

obsahujúce eponymum majú lekári v klinickej praxi vžité natoľko, že nie je nutné používať 

celý výraz. V súvislosti s metonymickým používaním eponým uvádzame lekársky bonmot 

v znení „Radšej trochu vyliať s Parkinsonom ako sa zabudnúť napiť s Alzheimerom“, ktorý 

dokumentuje jednak spôsob skloňovania týchto výrazov, jednak čierny humor, ktorý je pre 

internú komunikáciu lekárov typický.  

 

Výrazy utvorené od lexém z iného jazyka  

Výrazy v klinickej lekárskej terminológii sú preberané z rozličných jazykov a to isté 

platí aj pri ich „prechode“ do oblasti sociolektu. Vo výskumnom materiáli sa vyskytli výrazy, 

u ktorých sa dá identifikovať nemecký pôvod – ide o výrazy blatfus, platfus (plochá noha; 

z nem. der Plattfuss), hexenšus (z nem. der Hexenschuss – ústrel), hicovať (mať horúčku; 

z nem. die Hitze – teplo), štich (steh; z nem. der Stich) a umšlak (obväz; z nemeckého der 

Umschlag).  

K bohemizmom môžeme zaradiť slová žlťásek a koprivka. U oboch týchto výrazov 

sme zaznamenali mierne hláskové zmeny oproti pôvodným českým slovám žluťásek, t. j. žlto 

sfarbený motýľ, expresívne akýkoľvek žlto sfarbený tvor (po slovensky žltáčik), a kopřivka, 

ochorenie prejavujúce sa naskočením pupienkov podobných tým, ktoré sa objavujú po 

popŕhlení žihľavou (po slovensky žihľavka) (http://bara.ujc.cas.cz/psjc/search.php). 

 

Univerbizácia 

Ďalší zo spôsobov tvorenia lexém využívaných v komunikácii lekárov 

a zdravotníckych pracovníkov je univerbizácia.  

Zaznamenali sme tri typy univerbizovaných lexém:  

1. z viacslovného pomenovania sa v komunikácii používa len jedno slovo – tzv. 

univerbizácia elipsou: detská (detská nemocnica), detské (detské oddelenie), karta (zdravotná 

karta pacienta), krčné (krčné oddelenie), krčný (krčný lekár), preukaz (preukaz zdravotného 

poistenia), rýchla (rýchla záchranná služba), šoky (elektrické šoky), ušné (ušné oddelenie), 

ušný (ušný lekár). 
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Pri týchto eliptických tvaroch závisí význam od kontextu a od rodu, v ktorom sú výrazy 

použité („ísť do detskej“, „ísť na detské“).  

2. z viacslovného pomenovania sa používa len skrátená časť prvého slova: gastro 

(gastroenterologické oddelenie), spiro (spirometrické vyšetrenie), tomo (tomograf). 

      3. slová vo viacslovnom pomenovaní sa spájajú do jedného výrazu: elektrošoky 

(elektrické šoky), epizáchvat (epileptický záchvat), zdravmateriál (zdravotnícky materiál); 

v prípade výrazu stomchira (stomatologická chirurgia) dochádza zároveň k abreviácii. 

 

Pomenovanie na základe formálnej podobnosti 

Výraz anča sme zaznamenali u medikov ako jedno zo slangových pomenovaní 

anatómie, motivovaný je zrejme hláskovou podobnosťou začiatku slova s menom Anna. Na 

podobnom princípe vznikol aj výraz zápich ako slangové pomenovanie pre zápočet.  

Lexéma burowky označuje ušné kvapky, pomenovanie vzniklo podľa termínu solutio 

Burow, čo je odborný názov liečiva. 

Lexéma cement je motivovaná latinským výrazom cementacio cerebri, po slovensky 

tuhnutie mozgu, a zaznamenali sme ju ako slangové pomenovanie pacienta, ktorého lekár 

považuje za hlúpeho alebo obmedzeného. Lexéma kavál ako pomenovanie katétra na 

napichnutie dutej žily je motivovaný latinským názvom tejto žily – vena cava. Endo je výraz 

pre ošetrenie zubného koreňového kanála a súvisí s latinskou predponou endo, ktorý 

v zložených slovách znamená vnútro, vnútornú časť.  

Výrazy fotiť alebo dať pod fotku sú slangové tvary pre fototerapiu, liečebnú metódu 

využívajúcu svetelné žiarenie.     

Slangový medický výraz kostiareň je motivovaný lexémou kosť, kostiareň je 

študovňa, v ktorej sú medikom k dispozícii kosti na štúdium anatómie. Od slovesa pichať 

vznikol tvar pichačky, pomenovanie preskúšania, pri ktorom sa do anatomického preparátu 

zapichnú značky a študent má určiť, o aký útvar ide. 

Výraz výškrab označuje kyretáž, odstránenie sliznice maternice. Pre kyretáž sme 

zaznamenali aj skrátený tvar kyret. Lexéma výškrab je motivovaná slovesom vyškrabať, 

pretože čistenie maternice prebieha práve takýmto spôsobom. 

Výraz purkyňovka sa používa na označenie odborného vzdelávacieho seminára 

lekárov, označenie pochádza z názvu Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 

ktorá síce pôsobí v Českej republike, ale výrazne spolupracuje aj so slovenskými inštitúciami.  
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Štyristovka je slangové pomenovanie úradného tlačiva, žiadosti o posúdenie 

zdravotného stavu pre sociálnu poisťovňu. Motivantom je číslovka štyristo, ktorá oficiálne 

označuje dané tlačivo. 

Žanetka, výraz pre preplachovaciu striekačku, je hláskoslovne prispôsobeným tvarom 

slova Janet, oficiálneho výrobného názvu tohto typu striekačky.  

 

Pomenovanie na základe vonkajšej podobnosti 

Ďalšiu skupinu sociolektizmov tvoria výrazy, ktoré vznikli na základe vonkajšej 

podobnosti: 

- bažant – nádoba na moč pre pacientov pripútaných na lôžko majúca typický tvar 

- bobule, pilulky, pilule – pomenovanie tabliet, ktoré súvisí s ich okrúhlym tvarom 

- červené – jodisol, dezinfekčný prostriedok tmavočervenej farby; slangovo označovaný 

aj ako likér 

- fajka – zahnutý zubný koreň 

- gramofón – pojazdné WC pre imobilných pacientov, ktorého odnímateľná časť má 

typický tvar podobný gramofónu 

- chrobák – zubný kaz, teda malý čierny útvar na zube  

- ihličky – tenké kovové paličky slúžiace na rozširovanie priestorov okolo zuba pri 

ošetrovaní 

- kanárik – pacient trpiaci žltačkou; spoločným znakom je žltá farba, keďže žltačkové 

ochorenie je typické nažltkastým sfarbením pokožky a očných bielok pacienta 

- kartička – zdrobnenina výrazu karta, v KSSJ (4. vyd., 2003) charakterizovanom ako 

„kus tvrdšieho papiera na rozličné zápisy“, označujúca zdravotný preukaz poistenca, 

ktorý má tvar ako malá karta 

- klietka – lôžko, ktoré je zo všetkých strán obklopené sieťou, používané na 

psychiatrickom oddelení pre agresívnych pacientov 

- nožík – slangové pomenovanie pre skalpel 

- pivo – pomenovanie pre moč, spoločným znakom je to, že ide o žltú tekutinu 

- prebaliť (sa) – vymeniť (si) hygienickú vložku 

- reflektor – silné závesné svetlo používané napríklad v stomatologickej ambulancii 

- (ružové) lentilky – pomenovanie pre Ibalgin, tmavoružové tabletky typického tvaru  

- sako – označenie zvieracej kazajky, ktorá sa človeku tiež „oblieka“ 

- šampuska – nádoba na odber moču, ktorá má tvar pripomínajúci pohár na šampanské 



822 
 

- športka – pôrodné hlásenie, v ktorom sa vyskytuje množstvo okienok, ktoré je 

potrebné zaškrtávať  

- štupeľ – tiež štopeľ, hovorový tvar pre zátku; pomenovanie mazovej zátky vo 

vonkajšom zvukovode  

Lexémy žltý ako kanárik alebo žltý ako pomaranč sa používajú na opísanie stavu pacienta. 

Iný odtieň žltej má napríklad pokožka dieťaťa s novorodeneckou žltačkou, odtieň skôr do 

oranžova je typický pre pacientov trpiacich ochorením žlčových ciest.  

Lexémy s príznakom expresívnosti 

Lexéma sestrička s guľami ako pomenovanie zdravotného brata, ošetrovateľa, je 

zrejme motivovaná skutočnosťou, že prácu stredného zdravotníckeho pracovníka vo väčšine 

prípadov vykonáva žena a že kodifikovaný tvar zdravotný brat sa používa veľmi zriedkavo. V 

Slovenskom národnom korpuse sa nachádza 894 dokladov pre výraz zdravotná sestra a 13 

dokladov pre výraz zdravotný brat. Tvar sestrička je taktiež bežne používaným výrazom pre 

zdravotnú sestru, kým lexéma braček sa v súvislosti so stredným zdravotníckym personálom 

nepoužíva.  

K expresívnym výrazom môžeme zaradiť aj lexému číňan ako slangový výraz pre 

pacienta trpiaceho žltačkou, keďže je motivovaný žltou farbou pleti obyvateľov Ázie. 

V tomto výraze došlo k apelativizácii, označenie príslušníka národa Číňan sa apelativizovalo 

na pomenovanie číňan.  

Mentolka ako pomenovanie mentálne postihnutého človeka zrejme súvisí 

s hláskoslovnou podobnosťou základov oboch slov (mental – mentol). 

Zvláštnym typom slangového pomenovania je výraz decko, používaný medzi 

pôrodníkmi ako označenie novorodenca ženského pohlavia, kým pre novonarodeného chlapca 

sa používa výraz chlapec.  

Lexému mäsiar ako slangové pomenovanie zubného lekára sme získali práve od 

stomatológa, no používanie tejto lexémy potvrdili aj iní lekári. Okrem stomatológa, ktorý má 

„drsné spôsoby“, sa tento výraz používa aj na označenie lekára, ktorý pôsobí, akoby si len 

„chcel zarezať“, teda operácie nevykonáva precízne, čisto. S tým súvisí aj sloveso rezať 

používané v zmysle operovať.  

B. Hochel v Slovníku slovenského slangu (1994) uvádza lexému dusič ako slangové 

pomenovanie anesteziológa. 

Výrazy hákovať, ísť na háky, odvisnúť, ktoré uvádza Klincková (1990) vo význame 

„asistovať pri operácii“, sú motivované lexémou hák, pretože náplňou asistenta pri operácii je 
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roztváranie rán a odsúvanie svalových a iných tkanív, aby sa sprístupnilo miesto operácie. 

K tomuto motivantu odkazujú aj lexémy hakmen a hekmen, ktoré sme zaznamenali vo 

výskume. Pomenovania pre asistovanie pri operácii ísť na galeje a prežiť terezín odkazujú na 

namáhavosť tohto úkonu, keďže na udržanie hákov počas celej operácie je potrebné vynaložiť 

značnú fyzickú silu. 

S výrazmi smrtkáreň a spálňa ako slangovými názvami pre márnicu, ktoré uvádza 

Klincková (1990), sa nestretol nikto z respondentov, ktorí sa zúčastnili na našom výskume. 

Otázka smrti človeka patrí nielen v oblasti medicíny k najcitlivejším témam, a preto je 

v tomto prípade používanie slangových výrazov vnímané ako pohoršujúce. Lekári teda tieto 

výrazy nepoužívajú alebo ich používajú len vo veľmi úzkom profesijnom kruhu.  

Lexémy vyliaty a vytečený (pacient), ktorých význam súvisí s únikom tekutiny, sa 

používajú ako výrazy pre pacienta, ktorý stratil veľa krvi. V rovnakom význame sa používa aj 

výraz sčapovaný, ktorý je motivovaný výrazom čapovať, teda nalievať, točiť tekutinu. 

Expresívne výrazy používané lekármi odrážajú čierny humor, ktorý je v komunikácii 

lekárov pomerne častý. Lekári, rovnako ako príslušníci iných profesií, používajú 

v komunikácii humor a prostriedky na odľahčenie atmosféry. Práca lekárov je však 

bezprostredne spätá s človekom, navyše ľudia, ktorí lekára navštívia, sú často v citlivom 

duševnom rozpoložení. Lekársky humor býva považovaný za čierny alebo cynický, čo súvisí 

práve s tým, že sa vzťahuje na človeka, na citlivé oblasti jeho života. 

 

Sociolektizmy používané lekármi a medikmi odrážajú situáciu, ktorá vládne 

v medicínskej terminológii, vytvárajú sa od latinských aj slovenských výrazov, vyskytli sa aj 

lexémy motivované slovami z iných jazykov. Odráža sa v nich aj stratifikácia národného 

jazyka, zaznamenali sme lexémy motivované dialektizmami, samotný sociolekt v sebe 

„zahŕňa“ profesionalizmy a slangizmy. 
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