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II. Descrierea tezei de doctorat 

II.1. Scopul şi motivaţia cercetării 

 

 Demersul de cercetare pentru teza „Coduri şi interpretarea 
lor semiolingvistică în limbajul medical” a avut ca punct de plecare 
necesitatea umplerii unui gol bibliografic în dinamica evoluţiei 
termenilor din limbajul medical, pornind de la o sinteză a 
principalelor rezultate ale cercetărilor din domeniu, concomitent cu o 
analiză multidisciplinară a codurilor din limbajul medical: semiotică, 
lingvistică generală şi aplicată, pragmatică, teoria informaţională, 
comunicare. 

 Stabilirea traseul de cercetare prin două domenii în care 
semiotica este fundamentală, medicina şi lingvistica, a avut şi un 
scop pragmatic, de a oferi un model de îmbunătăţire a comunicării 
între profesioniştii din domeniul medical şi a comunicării medic-
pacient, medic veterinar-proprietar de animale.  

 Pe durata cercetărilor, am constatat că atunci când ne referim 
la terminologia medicală, „decodificarea” presupune mai mult decât 
descărcarea semantică şi am apreciat că etimologia termenilor şi 
construcţia lor sunt esenţiale în descifrarea „codului” profesional, în 
învăţarea şi cunoaşterea vocabularului medical. Concluziile parţiale 
din prima etapă a cercetării ne-au indicat ca necesară investigarea 
împrumuturilor lingvistice în terminologia medicală românească, 
îndeosebi a celor din limba germană.  

 Şansa unui stagiu de o lună de zile la Universitatea Augsburg 

din Germania, oferită prin proiectul “Excelență interdisciplinară în 
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cercetarea științifică doctorală din România – EXCELLENTIA”, ne-

a dat posibilitatea documentării asupra acestui aspect, iar rezultatul 
cercetărilor ne-a determinat să îndrăznim a propune o revizuire a 
concluziilor unor cercetători, în acest domeniu. 
 În stagiul de cercetare la Universitatea Hassan II din 
Casablanca, Maroc, am abordat  dialogul medical ca act de 
management cultural, pornind de la o situaţie de fapt, că în societăţile 
multietnice/ multiculturale două aspecte sunt constatate în mod 
frecvent: pe de o parte, pacientul şi medicul utilizează limbi diferite 
în timpul consultaţiei medicale, iar pe de altă parte, un procent mare 
din populaţie apelează cu precădere la medicina tradiţională sau o 
foloseşte în paralel cu medicina modernă.  

 În opinia noastră, abordarea consultaţiei medicale (şi) din 
acest punct de vedere are aplicabilitate practică: dacă vedem 
metafora care descrie simptomul sau boala ca semn, avem o cale mai 
rapidă de a ajunge la sens şi la interpretarea corectă a codului, 
respectiv a mesajului, dimensiuni fundamentale ale consultaţiei 
medicale. 

II.2. Obiectul cercetării şi originalitatea demersului 

 

 Ca modele teoretice fundamentale în semiotică şi lingvistică, 
ne-am raportat la modelele formulate de Charles S. PEIRCE, 
Ferdinand de SAUSSURE, J.L AUSTIN, Eugen COŞERIU, 
Umberto ECO şi la studii critice ale unor autori contemporani, 
precum Christian BAYLON şi Xavier MIGNOT, J.M. 
KLINKENBERG sau D. MAINGUENEAU. 

 Prin studiile asupra etimologiei unor termeni medicali 
subliniem un aspect puţin prezentat în literatura de specialitate şi 
anume influenţa limbii germane asupra terminologiei medicale 
româneşti şi a împrumuturilor lingvistice. Opinia noastră este că, 
„influenţa minoră” a limbii germane în formarea terminologiei 



11 

 

medicale româneşti, susţinută de unii cercetători români (RĂCILĂ et 
al, 2008), nu corespunde întru totul adevărului ştiinţific. Ca atare, 
pornind de la concluziile cercetărilor în acest domeniu, s-a produs 
repoziţionarea noastră în raport cu realitatea istorică şi lingvistică. 

 Apreciem că termeni medicali împrumutaţi în limba germană 
din franceză până la începutul secolului XX au ajuns în limba 
română prin intermediul limbii germane şi nu direct, din limba 
franceză şi susţinem cu argumente (capitolul II) că interferenţele 
între limbile germană şi română în perioada de formare a 
terminologiei medicale au fost mult mai accentuate.  

 Este dificil să stabilim tranşant proporţii sau procente, cât la 
sută dintre termenii medicali româneşti au fost preluaţi direct din 
limba franceză şi cât au ajuns în vocabularul medical românesc prin 
intermediul limbii germane. Însă localizarea în timp a achiziţiei 
acestor termeni în limba germană (fie din franceză, fie din greacă 
sau/ şi latină), contextul socio-istoric, istoria dezvoltării ştiinţelor 
medicale în Europa, faptul că primii medici care au profesat în 
provinciile româneşti au fost germani, apoi români instruiţi în 
universităţile germane sau austriece, prezenţa constantă a medicilor 
germani şi austrieci în teritoriile de la marginea imperiului austro-
ungar, studiile efectuate de tineri români la universităţi din Viena, 
Berlin, Hanovra etc, ne determină să susţinem ipoteza că au existat 
interferenţe lingvistice pronunţate, că terminologia medicală 
românească nu s-a format doar pe teren românesc şi că o influenţă 
majoră provine din spaţiul german. 

 Abordarea limbajului medical din perspectiva imaginarului – 
lingvistic, cultural, social etc ne-a permis stabilirea unor puncte 
comune între medicina tradiţională şi medicina modernă, cu rol de 
facilitare a comunicării într-o lume în care plurilingvismul şi 
multiculturalitatea sunt tot mai prezente. 

 În urma cercetărilor, propunem propriul nostru model de 
investigaţie a limbajului medical, transdisciplinar, pe axa semiotică, 
lingvistică generală şi aplicată, teoria comunicării, teoria informaţiei, 
analiza discursului, pragmatică şi lingvistică textuală. 
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II.3. Metodologia de cercetare 

 

 Principala direcţie metodologică urmată în teza de cercetare 
cu tema „Coduri şi interpretarea lor semio-lingvistică în limbajul 
medical”a fost metodologia pe corpus. Dintr-un număr de 39 
de tratate, reviste şi dicţionare de medicină, nouă forumuri de discuţii 
cu tematică medicală de pe internet şi înregistrarea a şapte situaţii de 
comunicare medic- pacient am realizat un corpus de studiu format 
din trei subcorpusuri: subcorpusul A, cu 14 eşantioane de texte 
medicale, subcorpusul B, cu nouă conversaţii medicale online şi 
subcorpusul C, cu transcrierea a şapte conversaţii medic-pacient.  

 Şapte eşantioane din subcorpusul A de texte medicale ne-au 
folosit în capitolul V.3.a. „Abateri accidentale de la norma literară în 
limbajul medical” pentru a semnala fenomenul împrumuturilor 
neasimilate din limba engleză, care produc confuzii terminologice şi 
noţionale. 

 Subcorpusul B de conversaţii medicale online ne-a fost 
necesar pentru argumentarea registrului metaforic al consultaţiei 
medicale şi a interpretării discursului medical (capitolul IV.3. şi 
IV.4.).  

 Subcorpusul C este format din transcrierea a şapte situaţii de 
comunicare medic-pacient. Locul de studiu a fost Unitatea de Primiri 
Urgenţe a Spitalului de Urgenţă „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava. 
Interesul nostru a fost cantonat pe analiza consultaţiei medicale ca 
discurs şi urmărirea respectării legilor discursului în dialogurile 
medic-pacient în UPU.  

 De asemenea, în cercetarea echivalenţelor fonetice şi 
semantice româno-germane în terminologia medicală (capitolul II.2), 
am utilizat un corpus de studiu format din 180 de termeni medicali 
excerptaţi din dicţionarul etimologic al limbii germane DER  
DUDEN, Das Herkunftswörterbuch. Etymologie der deutschen 
Sprache, vol. 7 (1997).  

 În selecţie am urmărit corespondenţa fonetică şi semantică 
între termenii din limba germană şi cei din terminologia medicală 
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românească. Exemplele extrase le-am considerat relevante pentru a 
ne susţine opinia că influenţa limbii germane în formarea 
terminologiei medicale româneşti este mai puternică decât arată 
concluziile unor cercetări în domeniu.  

 În capitolul VI, la secţiunea „Simbolistică şi cromatică” am 
utillizat un set de imagini ale unor opere de artă, de la picturi rupestre 
până la, „Lecţia de anatomie a doctorului Tulp”, al lui Rembrandt şi 
la publicaţii de epocă, prin intermediul cărora argumentăm prezenţa 
codurilor şi în limbajul medical non-verbal şi prezentăm o 
interpretare a acestora. 

 În analiza semiologică am urmat atât direcţia conform căreia 
mesajul poartă în sine sensul, deci o semnificaţie exclusiv intrinsecă, 
precum şi lectura analitică, structurală, care arată că prezenţa 
semnificaţiilor intrinsece este doar una din dimensiunile mesajului 
relevate în analiză.    

 În demersul nostru analitic subliniem, după modelul propus 
de Charles S. PEIRCE, că sintacticul, ca raport între semne, 
presupune codul, semanticul vizează semnificaţia, iar pragmaticul, 
ca raport între semnificaţie şi receptor, presupune accesibilitatea. 
Orice comunicare implică o anumită modalitate de transpunere a 
semnificaţiei în semne (a semnificantului în semnificat, a 
comunicantului în comunicat), care include un ansamblu de reguli şi 
restricţii ce fac posibilă comunicarea cu receptorul, accesibilitatea 
deci. 
 În analiza noastră urmărim aspectul pragmatic, în lumina a 
ceea ce spunea Charles S. PEIRCE (1990: 32), că „folosirea 
semnelor angajează nu numai sfera conştiinţei, ci şi sfera 
comportamentului”.  

 Pragmatica lui priveşte folosirea semnelor ca un 
comportament şi sesizează dimensiunea interactivă a acesteia.  

Am considerat a fi o perspectivă interesantă aplicarea asupra 
analizei codurilor din limbajul medical a teoriei informaţiei (ramură 
a matematicii aplicate care se ocupă cu cuantificarea informaţiei, cu 
codificarea şi transmiterea acesteia), pornind de la premisa că 
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transmiterea de informaţie înseamnă comunicare, dimensiune 
fundamentală a practicii medicale.  

 Analiza structurală ne indică unele niveluri de codificare ale 
limbii scrise, precum alfabetul, gramatica, modelele literare, 
modelele stilistice. De la limbajul vorbit, ca un prim nivel de 
codificare, pornesc şi celelalte limbaje.  Când ne referim la limbajul 
medical vorbit avem în vedere dialogul medic-pacient la consultaţia 
medicală, limbajul tehnic practicat în lumea medicală, pe diverse 
paliere, între medici şi personalul medical în munca de zi cu zi, în 
documentare, la cursuri la facultăţile de medicină şi în celelalte 
instituţii medicale de învăţământ etc.  

 Metodele de analiză şi cercetare fundamentale pentru 
investigaţia noastră ştiinţifică s-au bazat pe teorie, argumentare 
conceptuală, pe studii de caz, descrieri, interpretări şi analiză de 
discursuri.  

 La final, în redactarea tezei, am folosit modelul cartezian şi 
am ordonat informaţiile adunate pornind de la lucrurile cele mai 
simple şi cel mai uşor de înţeles şi am urcat, treaptă cu treaptă, spre 
înţelegerea celor mai complexe considerând că „... aşa cum 
drumurile mari care şerpuiesc printre munţi devin practicabile după 
ce au fost mult bătătorite”, „este mult mai bine să le urmezi decât să 
te caţeri pe stânci şi să cobori până în fundul prăpăstiilor”. 
(DESCARTES, 1990: 120) 

 

II. 4 Conținutul tezei 

 

 Capitolul I al tezei „Coduri şi interpretarea lor 
semiolingvistică în limbajul medical”, „Concepte operatorii în 
semiolingvistică”, este dedicat aspectelor teoretice, cu raportare la 
modelele fundamentale din semiotică şi lingvistică, formulate de 
Ferdinand de SAUSSURE, Charles S. PEIRCE, J.L. AUSTIN, 
Eugen COŞERIU şi la studii critice ale unor autori contemporani, 
precum Christian BAYLON şi Xavier MIGNOT, J.M. 
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KLINKENBERG sau D. MAINGUENEAU. Prezentăm conceptele 
de semn, semnal, codificare şi codificare lingvistică, de care ne vom 
folosi pe întreg parcursul lucrării. 

 Capitolul II, „Terminologie şi limbaj medical”, cuprinde 
cercetarea noastră asupra terminologiei medicale, a interferenţelor 
lingvistice româno-germane în perioada de formare a terminologiei 
medicale româneşti, respectiv secolele XVII-XX. Din analiza a 180 
de termeni medicali din limba germană, care au echivalenţe 
semantice şi fonetice în limba română, am constatat că cele mai 
multe împrumuturi lexicale s-au realizat în secolele XVIII-XIX şi 
relativ puţine în sec. XX. Adică exact în perioada în care legăturile 
dintre lumea medicală din provinciile româneşti şi spaţiul german au 
fost extrem de puternice. 

Un subcapitol al capitolului II este rezervat echivalenţelor fonetice şi 
semantice româno-germane în terminologia medicală, iar un altul, 
elementelor de formare a terminologiei medicale. Concluziile la care 
am ajuns ne determină să susţinem că influenţa limbii germane în 
formarea terminologiei medicale româneşti este mai puternică decât 
arată concluziile unor cercetări în domeniu. 

 Capitolul III, „Tehnici discursive şi exploatarea lor în 
comunicarea medicală” este rezervat cercetării caracteristicilor, 
legilor şi funcţiilor discursului, aşa cum au fost definite de D. 
MAINGUENEAU, aplicate pe discursul medical, cu exemple 
excerptate din corpusul de studiu. Subcapitolul III.4 cuprinde studiile 
de caz pe care le-am efectuat pentru analiza discursului, ca discurs şi 
metadiscurs, în Unitatea de Primiri Urgenţe.  

 Capitolul IV, „Strategii semiolingvistice în interpretarea 
sensurilor şi semnificaţiilor limbajului medical”, se axează pe o 
dimensiune fundamentală a consultaţiei medicale: comunicarea. În 
acest capitol, ne-am focalizat pe elaborarea unor strategii practice, 
bazate pe concepte integratoare, pentru facilitarea înţelegerii şi 
interpretării limbajului medical. Aspectele pe care le-am urmărit au 
fost metaforizarea limbajului medical, registrul metaforic al 
consultaţiei, competenţa lingvistică şi mărcile discursului medical. 
De asemenea, am analizat rolul discursului medical în construirea 
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identităţii profesionale şi am prezentat, cu exemple din corpusul de 
studiu, construcţii speciale şi specifice textului medical. 

 Capitolul V, „Lingvistica textuală şi abateri de la norma 
lingvistică în textul medical”, cuprinde câteva consideraţii generale 
asupra necesităţii unei lingvistici a vorbirii, după modelul propus de 
Eugen COŞERIU şi Jean Michel ADAM, şi o analiză a normelor şi a 
abaterilor de la normă, accidentale sau voite, în limbajul medical. 
Revenim asupra rolului metaforei în comunicarea medicală, în 
subcapitolul „<Îndrăzneli lexicale> în limbajul medical”. 

 Capitolul VI, „Dialogul medical ca act de management 
cultural”,  reprezintă rezultatul cercetării noastre asupra rolului limbii 
în raportul dintre medicina tradiţională şi medicina modernă, asupra 
imaginarului lingvistic şi a locului pe care îl au simbolistica şi 
cromatica în universul medical. În acest capitol ne întâlnim din nou 
cu metafora, de data aceasta ca vehicul de comunicare medic-pacient 
în societăţile multietnice/multiculturale.  

 Capitolul VII este  rezervat concluziilor generale ale 
cercetării, o sinteză a concluziilor parţiale prezentate la finalul 
fiecărui capitol. 

III. Rezultatele estimate şi deschideri pentru cercetări ulterioare 

 

 Prin acest proiect ne-am propus să venim în ajutorul 
studenţilor la medicină, al medicilor şi al celorlalţi profesionişti din 
sănătate pentru descifrarea „codului” profesional, argumentând 
importanţa cunoaşterii terminologiei medicale din punct de vedere 
lingvistic. În opinia noastră, acest lucru are aplicabilitate practică 
deoarece astfel medicii, studenţii de la facultăţile de specialitate, 
rezidenţii etc vor putea însuşi mai uşor limbajul medical, mai ales în 
contextul în care în unele facultăţi de medicină s-a renunţat la 
studierea limbii latine.  

 Prin cercetarea etimologiei unor termeni medicali am urmărit 
o estimare a rolul limbilor străine, în principal germana, franceza şi 
engleza, în formarea vocabularului medical românesc, precum şi o 
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poziţionare a noastră în raport cu rezultatele cercetărilor de până 
acum. Apreciem că rezultatele cercetării noastre referitoare la 
influenţa limbii germane asupra terminologiei medicale româneşti 
aduc elemente noi, mai aproape de realitatea lingvistică şi istorică, în 
comparaţie cu concluziile cercetărilor de până acum. 

 Prin analiza aplicată asupra discursului medical oferim 
practicienilor din domeniul medical argumente că stăpânirea legilor 
discursului şi a celor referitoare la genurile discursive reprezintă 
componente esenţiale ale competenţei comunicative, adică a 
aptitudinii de a produce şi de a interpreta enunţurile într-un mod 
adecvat multiplelor situaţii cu care se confruntă astăzi personalul din 
sistemul de sănătate. În opinia noastră, competenţei comunicative 
trebuie să i se adaugă şi competenţa lingvistică, de stăpânire a limbii, 
şi cea enciclopedică. Literatura de specialitate, dar şi studiile noastre 
de caz arată că utilizarea unor termeni uzuali pentru explicaţii, luaţi 
din viaţa de zi cu zi, eventual apropiaţi de ocupaţia pacientului 
facilitează înţelegerea.  

 În cercetarea strategiilor semiolingvistice în interpretarea 
sensurilor şi semnificaţiilor limbajului medical, am investigat şi 
registrul metaforic al consultaţiei medicale (capitolele IV.2 şi IV.3). 
Am reluat tema metaforei ca principiu explicativ în ştiinţă când am 
urmărit abaterile intenţionate de la norma lingvistică (capitolul 
V.3.b.) şi când am abordat dialogul medical ca act de management 
cultural (capitolul IV), cu scopul de a arăta că metafora care descrie 
simptomul sau boala (văzute ca semn) este o cale mai rapidă de a 
ajunge la sens şi la interpretarea corectă a codului, respectiv a 
mesajului. În opinia noastră, abordarea consultaţiei medicale (şi) din 
acest punct de vedere are aplicabilitate practică îndeosebi în 
societăţile multietnice/ multiculturale, în care se întâneşte frecvent 
situaţia ca pacientul şi medicul să utilizeze limbi diferite, dar şi în 
societăţile în care un procent mare din populaţie apelează cu 
precădere la medicina tradiţională sau o foloseşte în paralel cu 
medicina modernă (v. ţările de pe continentul african, capitolul VI.2)  

 Prin proiectul propus în această teză am încercat să realizăm 
o imagine echilibrată a aspectelor luate în studiu, dar o parte dintre 
concluziile activităţii de cercetare lasă loc continuării lor. Ne referim 
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îndeosebi la cercetarea etiologiei multiple a termenilor medicali şi 
stabilirea traseului corect de împrumut al neologismelor în 
terminologia medicală.  

 În acelaşi timp, apreciem că noi perspective de cercetare 
asupra rolului de vehicul de comunicare al limbajului metaforic, cu 
aplicabilitate practică în consultaţia medicală, sunt oferite de 
dezvoltarea tehnologiei medicale, corelată cu avântul neuroştiinţelor, 
implicit a neurolingvisticii, şi cu rezultatele spectaculoase ale 
cercetării creierului uman. 

 Considerăm  necesar un studiu unitar asupra limbajului 
medical, în urma căruia să-i fie corectate erorile şi să fie completat în 
concordanţă cu necesităţile actuale de comunicare. 
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