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PÃ•NI DOKTOÅ˜I ...
ÄŒtvrtek, 19 Å™Ã-jen 2017

Gynekolog je u soudu pro brutální ublíÅ¾ení na zdraví a vypovídá: "Víte, já jsem mÄ›l na stÅ™edisku 40 pacientek, pak jsem
jel do nemocnice a mÄ›l jsem dal&scaron;ích 20, pak jsem jel do dívÄ•ího uÄ•ili&scaron;tÄ› na pravidelnou roÄ•ní prohlídku, tÄ›
bylo 25, pak jsem mÄ›l je&scaron;tÄ› 35 pacientek ve své privátní praxi a kdyÅ¾ jsem &scaron;el veÄ•er unavenej parkem
domÅ¯, oslovila mÄ› po&scaron;kozená a Å™ekla mi, Å¾e mi ji za kilo ukáÅ¾e."

Automatická ústÅ™edna na psychiatrii:
DÄ›kujeme Vám za zavolání.
Pokud máte obsedantnÄ› - kompulzivní poruchu, stisknÄ›te 1.
Pokud trpíte závislostí, stisknÄ›te 2.
Pokud jste mnohoÄ•etná osobnost, stisknÄ›te 3,4 a 5.
JestliÅ¾e jste paranoidní, my víme, kdo jste a co chcete. ZústaÅˆte ve spojení a my Vás najdeme!
Pokud trpíte schizofrenií, poslouchejte pozornÄ› a "hlas" Vám Å™ekne, co máte stisknout.
JestliÅ¾e jste depresivní, je úplnÄ› jedno, co zmáÄ•knete, stejnÄ› Vám neodpovíme.
(Pokud jste GP, zapomeÅˆte na to, Å¾e máme pro va&scaron;eho pacienta lÅ¯Å¾ko !!!)

Doktor Å™íká pacientovi:
"Mám pro vás dobrou zprávu, ta noha nebude muset do sádry."
"Opravdu? Tak to je skvÄ›lé."
"No ano. Nemusí do sádry, jde rovnou do popelnice."

Ptá se lékaÅ™ pacienta pÅ™ed operací:
"Jste povÄ›rÄ•ivý?"
"Ne, proÄ•?"
"ProtoÅ¾e od zítÅ™ka budete vstávat jen levou nohou."

KdyÅ¾ leÅ¾ela vedle mÄ› na lÅ¯Å¾ku, mÅ¯j vnitÅ™ní hlas mi Å™íkal:
"To je v poÅ™ádku, relaxuj, vÅ¾dyÅ¥ nejsi první doktor, který se obÄ•as vyspí se svou pacientkou."
JenÅ¾e jiný vnitÅ™ní hlas mi pÅ™ipomínal: "Ale Honzo, ty jsi pÅ™ece veterináÅ™!"

SestÅ™iÄ•ka tulící se k doktorovi:
"Pane doktore, nechtÄ›l by jste, abych se stala pÅ™íjemkyní va&scaron;eho orgánu?"
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Jaký je rozdíl mezi internistou, chirurgem, psychiatrem a patologem?
Internista nÄ›co ví, ale nic neumí.
Chirurg nic neví, ale umí v&scaron;echno.
Psychiatr nic neví a nic neumí, ale má pro v&scaron;echno pochopení.
Patolog ví v&scaron;echno, umí v&scaron;echno, ale pÅ™ichází vÅ¾dycky pozdÄ›.

LékaÅ™ se ptá pacienta: "DodrÅ¾el jste moji radu a jedl jste pÅ™esnÄ› to, co jí prÅ¯mÄ›rné dvouleté dítÄ›?"
Pacient: "Ano. MÄ›l jsem kus omítky, papír, dvoukorunu, korálek, Å¾íÅ¾alu a hrst písku."

ooooo

Velice proslulý psychiatr si dal na dveÅ™e cedulku: "Vstupte v kaÅ¾dém pÅ™ipadÄ›!!! Máte-li nÄ›jakou starost, nebo problém,
poradím vám za pÄ›t set korun. Nemáte-li Å¾ádný problém, dám vám tisíc korun, kdyÅ¾ mi povíte, jak to dÄ›láte!"
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