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Rambo, Blüml, da vinci, rtg vizita, L.e.s., 
Chlumák, novinky a ..mnohem více sexu 
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Chráněná dílna  2 - navazuje volně na pilotní 
projekt nemocničního undergroundu z jara letošního 
roku;;;; autoři děkují za všechny došlé ohlasy, které 
stvrzují existenci zaplněného vakua a nasyceného 
hladu v tak exponovaném, zatěžujícím, psychicky 
vysilujícím a často pesimistickém resortu jakým je 
zdravotnictví. Organizátoři projektu vyzývají k ještě 
aktivnější spoluúčasti a nadále vítají jakoukoli iniciativu či 
biofeedback. Pokud chcete přispět nápadem či příspěvkem 
ozvěte se svým dealerům, vaše iniciativa bude s velkou 
pravděpodobností zneužita. Můžete využít i šance stát se 
pasivními členy organizace Chráněná dílna. Stačí 
podepsat čitelně tisícikorunovou bankovku a vyhodit ji, 
jak jste navyklí, spolu s příspěvky do komory a odborové 
organizace z nejbližšího okna. 
Upozornění: Všechny neautorizované ideje, postavy, 
příběhy a články připomínají skutečnost čistě náhodně      
a redaktoři se od nich distancují. Dílna vznikla 
v popracovní době z volného času a zbylého entuziasmu 
kolektivu autorů. 
CAVE !!! není určeno široké veřejnosti, ale jen úzce 
uzavřené profesní skupině 
 
Impact factor  (o něco více, než konkurenční 
Mateřídouška ) 
 
Složení : šibeniční humor minim. 65,5% v sušině, čerstvé 
informace max. 2%, dezinformace, balastní hmota, E55, 
antidepresiva a krev na tři kříže. V tomto díle o 10% více 
sexu. Může obsahovat stopy ironie, sarkasmu, cizího 
jazyka, cynismu, tvrdých jader a sóji. Tento výrobek 
neobsahuje vkus ani lepek a je velmi hořký, proto jej 
mohou konzumovat fenylketonurici i dekompenzovaní 
diabetici. Vhodné zejména jako doplněk k intelektuální 
stravě. Nedoporučuje se vegetariánům ani anorektikům. 
Uchovávejte z dosahu dětí v suchu, šeru a tichosti. 
Shocking hazard. 
 
Veškerá plošná komerční inzerce za jednotnou cenu    
100 000 Kč za cm2. Za úplatek možno dohodnou 
individuální navýšení až na 150%. 
 
Vydává samonakladatelství GRÁDY v edici Nikdo jiný 

to za nás neudělá s minulým nákladem 10 vázaných 
výtisků a 50 volných dotisků. Nyní s nákladem 30 
vázaných. Zdarma možno získat kopii na sekretariátu 
chirurgie, za úplatu pak na elektronickém nosiči či         
ve vazbě po objednání na jiri.graphy@seznam.cz ; 
komentáře tamtéž 
 

Šéfredaktor : jaguar    
Redakčí rada porada a kmotr projektu: asistent Gerlach  

číslo 2/2006 
 

tuto stranu kreslí: MUDr. Tauchmanová Eva – ARO Semily  
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SES SEX SEX SEX SEX SEX SEX SEX SEX SEX  
Prvoúčastník skupinového sexu se po 
dvou hodinách nesměle postaví 
uprostřed místnosti: „ Prosím vás, 
organizuje to tady někdo? Já už 
popáté kouřím.“ 

SES SEX SEX SEX 

Motto:  
„ Ve dvou se to lépe zahne.“ 
SES SEX SEXSEX 

SEX SEX SEXSEX 

SEX SEX SEXSEX 

Hádanka Proč ženy během 
milostné předehry ani nemrknou? 
Protože to nestihnou 

SEX SEX SEXSEX 

SEX SEX SEXSEX 
Ona : Miláčku, miluješ mě? 
On: Jasně, nebo myslíš, že tady dělám 
kliky? 

SEX SEX SES SEX 

SEX SEX SEXSEX 
SEX SEX SEXSEX 

SEX SES SEX SEX SEX SEX SEX SEX SEX SEX 

SES SEX SEX SEX SEX SEX SEX SEX SEX SEX 

SEX SEX SEX 

SEX SEX SEX 
Sedí dva na kožním.  
„S čím tu jste?“ 
„Žaludeční vředy.“ 
„Vážně? Tak co 
pohledáváte tady?“  
V tom se otevřou dveře 
ordinace a sestra volá:  
„Tak pojďte, vy s tím 
vředem na žaludu!“ 

SEX SEX SEX 
SEX SEX SEX SEX SES SEX SEX SEX SEX SEX 

SEX SEX SEX SEX SES SEX SEX SEX SEX SEX 
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-novinky-novinky-novinky–novinky-novinky-novinky-novinky- 
 

* Současně s otevřením nové závodní 
kuchyně a jídelny, která má zároveň 
sloužit jako restaurace pro celý Euroregion 
Nisa, bude do chráněné liberecké 
nemocnice zaveden “ tabletový systém “ 
distribuce jídel pro pacienty (viz foto 
>>večeře dieta č.7– nízkocholesterolová). 
Stejně tak jako již léta funguje komerční 
provoz  prádelny pro veřejnost a finanční 
účtárna pro praní donesených špinavých 
peněz, budou si moci i zde dle stejného 
vzoru občané Liberecka nechat umýt své 
dovezené špinavé nádobí. 
 

 * * Oddělení ortopedie připravuje 
na letošní rok několik novinek. 
V první etapě se v rámci sebe-
propagace a rozšíření služeb        
pro zákazníky otevře nový sálek, 
kde si budou moci pacienti nechat 
každý všední den do 11:00 hod    
pro peníze koleno vrtat. ----------------------------------------------------------------------- 
 

 * * * Poté, co byl vedením nemocnice zamítnut systém služeb, kde 
se počítalo s navrženým rozdělením pracovníků  na Superdříče, Dříče a   
2-3 doktory ve výkonu služby alias pracovním nepoměru, přešla naše 
nemocnice plynule a nepozorovaně na trojsměrný provoz. Po prvních 
týdnech se ale na systému začínají objevovat první ragádky a octomilky, 
a to když zaměstnanci chvílemi neví kudy kam. 
 
 

S O C O C O S M O    D I S K 

 
„Minulý rok jsem spadl z višně. Zlomil jsem si několik obratlů. Více jak půl roku jsem 
ležel v nemocnici, nemohl jsem chodit a doktoři nade mnou lámali hůl. Pak mi vnučka 

sehnala SocoCosmo Disk. Stačil měsíc nošení a stal jsem se Nezlomným.“ 
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$ $ $ Vlásečnicový chirurg dr. Rambousek projevil nespokojenost s výkony svého dubléra      

(méně známý Silvestr  Stallone), koupil zpět od americké filmové společnosti Carolco  licenci 

na svůj životopis a práva na vlastní život a rozhodl se jej sám přetočit podle pravdy. Jak 

prohlásila tato ikona současné popkultury, došlo v původním zpracování k několika 

trestuhodným nepřesnostem. Ve vietnamské válce nepostřílel z jednoho zásobníku 200 000, 

ale 560 000 příslušníků Vietkongu  a v Afganistanu nezastavil dva tanky pancéřovou pěstí, 

ale dobře mířenou fackou. V pravdivém remaku prvního dílu s původním podtitulem First 

Blood budeme mapovat  hrdinovi 

začátky v krajské nemocnici. Jak 

slibuje autor, na rozdíl                   

od neautorizovaného snímku, kde 

stříkala krev do desáté řady,  

v autentickém přepracování 

s všeříkajícím chytlavým názvem 

RAMBO – FIRST SHUNT 

tentokrát žádná krev nepoteče. 

Ani po průplachu naředěným 

heparinem. Očekávaný trhák se 

má dle režiséra, scénáristy, 

producenta a hlavního 

představitele v jedné osobě dostat 

na trh letos na podzim v podobě 

přibaleného bonusu ke všem 

pornokazetám distribuovaným 

společností City Realex, se kterou 

již tvůrce dlouhodobě 

spolupracuje jako příležitostný 

maskovaný herec, voyeur a 

náruživý kuřák. Dle jeho vlastních 

slov se můžeme těšit na film akční, 

ultradrsný a  pulsující jak prasklé 

aneurysma. >>>>>> 
    

 ¤ ¤ ¤ Po letech tápání a 
přešlapování neoficiálními 
cestami nedostatečně 
profinancované plánovací 
komise se rozhodlo sdružení 

Lékaři bez mantinelů svépomocí vybudovat potřebný heliport. Na střeše 
traumacentra alias práchnivého pavilonu chirurgických paoborů proběhlo 
slavnostní otevření za účasti několika násilím dovlečených imobilních pacientů a 
párečku holubů, který stejně jako vedení nemocnice události věnoval nulovou 
pozornost. Na křídou nakreslený kříž přistála historicky první helikoptéra – 
bezmotorový plastový model bojového vrtulníku Apache (1:72) pilotovaná 
pravou – též nedominantní – rukou doktora Rambouska. 
 

   Barevný plakát RAMBO – FIRST SHUNT na dobírku za tubu šumivých celaskonů v kanceláři chirurgie FNL 
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ZZZZ    pampampampamátníátníátníátníčku tety Šárkyku tety Šárkyku tety Šárkyku tety Šárky …  …  …  …     
                … na MUDr. Zde                … na MUDr. Zde                … na MUDr. Zde                … na MUDr. Zdeňka Rambouskaka Rambouskaka Rambouskaka Rambouska    
    

řekl na ambulanci:„ Led je všelék!“ 
„ Dáme longeťáka.“ „ Dáme mastňáka.“ „ Dáme Framykouše.“ 
„ Bolí to jako bejk, co ?“ 
„ Paní, víte proč tady sloužím? Jsem jim vděčnej, voni mi tady zachránili život.“ 
„ Dáme Vám speciální injekci, máme jich málo, ale Vám je dáme.“ 
„ Zichr je zichr, čert nikdy nespí!“ 
„ Vono občas nasucho to taky jde.“ 
„ Pane primáři, já Vám tam pošlu nevyřešitelný bříško, nevím, co se za tím skrývá. Díky, díky moc!“ 
„ Paní já tady jenom supluju.“(pozn: dr. Šámal by řekl, že z očního) 
„ Tak co pak máte? Ňákej kousanec, slepý střívko nebo něco takovýho?“ 
„ Ty břicha nad sedmdesát jsou opravdu divný, to je veterina!“ 
„ Máte to volezlý, ale zaplať Pán Bůh za to.“ 
„ Amylasy charašo.“ ( uklidnění ukrajinskému dělníkovi ) 
„ Dáme Vám na to černou mast – průhlednou, je až z Ameriky.“ 
„ Paní, dneska mě to půjde hůř, jsem tady od včerejška.“ 
„ Běžte do Kláštera (poliklinika).“ „ Já tam ale nikoho neznám.“ „ Nevadí, aspoň se  
seznámíte.“ 
„ Já a pomalej ? Já jsem na LDN dělával vizitu tak rychle, že i primářka se divila a půlku jsem ji udělal 
v němčině.“ 
„ Paní, já tady sedím celý týden a celou noc a dřu jako čokl. Ale nestěžuju si.“ 
„ Dneska se narodil Hitler, má narozeniny a moje maminka taky...“ 
„ Když mi bylo 19, seřezal jsem v Hradci celou hospodu a chlapy jsem naházel do stojanu na kola.“ 
„ Když jsem jel na záskok na výjezd za rychlou, byl tam tirák se speciálníma kolama. Obrovský. Byl 
jsem tam po kotníky v naftě. Pantofle jsem vyhodil.  Bál jsem se, aby ta nafta nebouchla, ale ten hasič 
říkal, že tahle nafta nebouchá. Řidič osobního auta byl na kaši, spolujezdec měl nohu v kaši.“ 
„ Jaký byly velikonoce? No, já jsem vypil flašku čérešpálenky a pak jsem si musel hned vzít čtyři 
brufeny, protože mě hrozně bolela hlava. Pak jsem šel do sklepa, tam jsem se napojil na hadici a pil 
studenou vodu. Potom jsem si lehl venku do trávy. Malej mě naflusal žvejkačku do boty a dnes se 
v práci lepím ke všemu.“ 
„ Když jsem byl malej, tak mě hlídala jen babička. Pekla kachnu a já jsem měl na ni takovou chuť. 
Strčil jsem hlavu do trouby a měl jsem popáleniny 3. stupně. Fakt nepřeháním!“ 
„ Pani, tak to je TOTAL BRUTAL!“ ( s rohlíkem v ruce nad bércovým vředem ) 
„ DÍKY, DÍKY všem.“ 
„ Ty lidi jsou divný, co ?“                                                                                                              jaguar 
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      Vzpomínáme 
              (na naše bývalé zákazníkyna naše bývalé zákazníkyna naše bývalé zákazníkyna naše bývalé zákazníky) 
 

         Ladislav Titěra *13.5.1964  + 24.12.2001 

       milý a charismatický pán, malíř pokojů 

        Co jsme se jen kolem jeho adenomu        

           hypofýzy nachodili po špičkách !? 
                                        *  *  * 
 

John ;  NO COMMENT 

 

 
 
 
 
 
 

Parkinson ; 

NO NAME 
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DEFORMOVANÝ SOUHLAS                                      
vzor letáku pro informovaný souhlas před každým odběrem krve (dle nové vyhlášky 
ministerstva zdravotnictví) 
 
Bude vám proveden odběr žilní krve, což je velmi bolestivý vpich jehlou skrz kůži 
s pokusem trefit kvalitní žílu požadovaných parametrů. Pokus je v naprosté většině 
nutno několikrát opakovat na různých částech těla. Často se povede krev odebrat až 
z nártu nohy, kde je odběr extrémně bolestivý, navíc jehlou, která je po opakovaných 
pokusech zcela tupá – asi jako zalomená špejle. S téměř jistotou se z více jak 50% 
vpichů rozvine těžký zánět žil, který postupně přejde v otravu krve a septický šok 
(rozuměj-měsíční inkubace na ARO). Další život ohrožující situace může nastat, pokud se 
ze zanícené cévy utrhne cucek a ucpe zásadní tepnu zásobující plíce. Při masivnější verzi 
popisují přeživší pacienti neskutečně nepříjemný pocit, kdy jakoby jim samotná Smrt 
vytahovala srdce z hrudi. Ač jsou všechny jehly přesterilizovány, nelze vyloučit přenos 
některého z invalidizujícího  onemocnění z nichž žloutenka, AIDS a lepra jsou ten slabší 
odvar. Dále je též možné, že v laboratoři dojde k poruše přístroje či záměně vzorků a 
vám budou na základě zavádějících špatných výsledků naordinována další ještě 
nepříjemnější a nebezpečnější vyšetření a léčba, která má při současných mizivých 
znalostech medicíny nejisté výsledky, ale jisté vedlejší účinky, jejichž výčet přesahuje 
čas, který nám za toto poučení proplácí pojišťovna. 
                                                                                                   podpis pacienta zde 
 

 
                                                                                                     2x jaguar 
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Vypláznutý světový jazyk 
Tentokráte s příchutí solamylu a glutamátu. V pravidelném jazykovědném okénku se 
tentokrát naučíme několik nezbytných frází ze světového jazyka číslo dvě - 
vietnamštiny. První kapitola nám pomůže ve zdraví přežít asijský fast food a druhá 
kapitola nás bezproblémově a bez záruky vyvede z  tržnice s výhradně značkovým 
zbožím. 

Kapitola 1Kapitola 1Kapitola 1Kapitola 1    
BÍDEN    –––– Dobrý den Dobrý den Dobrý den Dobrý den    
PANÍ MA VYSRÁNO ?    –––– Vybrala jste si , slečno ? Vybrala jste si , slečno ? Vybrala jste si , slečno ? Vybrala jste si , slečno ?    
COSÁŠ    –––– Co si dáte? Co si dáte? Co si dáte? Co si dáte?    
SO KOMU?    –––– Jakou si přejete přílohu? Jakou si přejete přílohu? Jakou si přejete přílohu? Jakou si přejete přílohu?    
SEŠUPEM –––– s kečupem s kečupem s kečupem s kečupem    
HO ŠI CI    –––– s hořčicí s hořčicí s hořčicí s hořčicí    
KPISÍ MÁSESO ?    –––– K K K K    pití mátpití mátpití mátpití máte co ?e co ?e co ?e co ?    
nebo    NA PI ČI ?    –––– Co si dáte k Co si dáte k Co si dáte k Co si dáte k    pití?pití?pití?pití?    
ČUS    –––– Džus ? Džus ? Džus ? Džus ?    
SRAJT    –––– Sprite  Sprite  Sprite  Sprite     
DOUCHUT    –––– Dobrou chuť Dobrou chuť Dobrou chuť Dobrou chuť    
DVASÁT ŠEST        ---- nutno usoudit podle cifry na kalkulačce, buď 26 nebo 96 nutno usoudit podle cifry na kalkulačce, buď 26 nebo 96 nutno usoudit podle cifry na kalkulačce, buď 26 nebo 96 nutno usoudit podle cifry na kalkulačce, buď 26 nebo 96    
NAŠANOU    ---- Na shledanou Na shledanou Na shledanou Na shledanou    

Kapitola 2Kapitola 2Kapitola 2Kapitola 2    
NEMIŠESKY    –––– univerzální odpověď univerzální odpověď univerzální odpověď univerzální odpověď    
CICA PADE    –––– univerzální  univerzální  univerzální  univerzální cenacenacenacena    
KVALITA CHODINKY , ŽLATO, CIBRO, CI MESICE DOU    –––– prostě skvělé hodinky prostě skvělé hodinky prostě skvělé hodinky prostě skvělé hodinky    
TET KABELU ?    –––– Chcete zboží zabalit  ? Chcete zboží zabalit  ? Chcete zboží zabalit  ? Chcete zboží zabalit  ?    
ŠUČI PANI, ŠUČI    –––– Kostýmek je podle poslední módy Kostýmek je podle poslední módy Kostýmek je podle poslední módy Kostýmek je podle poslední módy    
DITISOU –––– Velikost akorát  Velikost akorát  Velikost akorát  Velikost akorát     
TOJEMALO    –––– Ta věc má mnohem větší cenu Ta věc má mnohem větší cenu Ta věc má mnohem větší cenu Ta věc má mnohem větší cenu    
POŠKEJ, POŠKEJ, TAKDOBŠE    –––– Počkejte pane, určitě se nějak domluvíme. Počkejte pane, určitě se nějak domluvíme. Počkejte pane, určitě se nějak domluvíme. Počkejte pane, určitě se nějak domluvíme.    
ŠISLO DOBLÝ, VYVELKEJ    –––– Větší velikost nemáme. Větší velikost nemáme. Větší velikost nemáme. Větší velikost nemáme.    
                                                                                                                jaguar 
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       OPERAČČČČNÍ  PROTOKOL   DLE   PROTOKOLU 
  V době, kdy je snaha vše naroubovat na nějaké standardy, guidelines a jiná direktiva, zůstává 
v každodenní lékařské práci stále méně místa pro individualitu  a nápaditost. Jednou 
z posledních oáz, kde může zatím lékař-chirurg zůstat sám sebou je operační protokol. Nikde 
není jasně dáno do jakých podrobností či obecností se má při psaní takového protokolu 
zacházet. Pro lepší představu čtenáře přikládáme dva vzorky z průměrného akreditovaného 
chirurgického pracoviště.  
 

vzorek č.1 vzorek č.1 vzorek č.1 vzorek č.1 –––– sekundář sekundář sekundář sekundář    
 
PACIENT      :PACIENT      :PACIENT      :PACIENT      :  Samuel Okurka  r.č. OXOXOX/ 999  Samuel Okurka  r.č. OXOXOX/ 999  Samuel Okurka  r.č. OXOXOX/ 999  Samuel Okurka  r.č. OXOXOX/ 999    
DIAGNOSA  :  appendicitis acuta incipiensDIAGNOSA  :  appendicitis acuta incipiensDIAGNOSA  :  appendicitis acuta incipiensDIAGNOSA  :  appendicitis acuta incipiens    
OPERACE     :  appendektomia classicaOPERACE     :  appendektomia classicaOPERACE     :  appendektomia classicaOPERACE     :  appendektomia classica    
OPERATÉR  :  MUDr. Leon ĎuďaOPERATÉR  :  MUDr. Leon ĎuďaOPERATÉR  :  MUDr. Leon ĎuďaOPERATÉR  :  MUDr. Leon Ďuďa    
ASISTENCE :  semiprimář MUDr. Pavel KupičkaASISTENCE :  semiprimář MUDr. Pavel KupičkaASISTENCE :  semiprimář MUDr. Pavel KupičkaASISTENCE :  semiprimář MUDr. Pavel Kupička    
 
  Je čtvrtek 14:00 a zjišťuji, že jsem v programu na další den vypsán jako operatér  na chronický 
zánět přívěsku slepého střeva. Sedm let po druhé atestaci jsem se konečně dočkal. Jdu si            
do sklepa na přistýlku prohlédnout pacienta. Pan Samuel, jak zjišťuji, je exkuřák, exmanžel, 
expojištěnec VZP a extrémně tlustý bezdomovec. 
  Povolím mu jeden kurt, potřesu rukou a představím se. Jeho odpověď i na několik dalších 
zdvořilostních otázek je stále tatáž: „Pivo!“ Z toho usuzuji, že je dehydratovaný, povoluji ještě více 
víčko u PETlahve, kterou mu do infusního setu kape lehce perlivá Poděbradka a s nuceným 
úsměvem odcházím domů. Čeká mě dlouhé odpoledne a večer studování, opakovaní a vůbec 
celkových příprav na zítřejší den. V noci téměř nespím. Každých pět minut vylézám z postele. 
Tkaničkou z tenisek udělám vždy na madle od ledničky několik chirurgických uzlů a trochu 
zklidněný se vracím pod peřinu. Poslední dvě hodiny před budíčkem trávím nad balením mletého 
masa z Hypernovy a pinzetou jej třídím na dvě hromádky - na kousíčky tuku a kousíčky 
kloubních chrupavek. 
  Ráno jsem  první v práci. Míjím uklízečku protřepávající v kýblu vodu z minulého dne.             
Na sesternu vtrhávám ve chvíli, kdy všichni ještě spí. Pod oknem jsou naskládány všechny 
Redony, které sestry celou noc pečlivě sledovali, jak bylo doporučeno v operačních protokolech 
minulého dne.  Vizitu si dělám sám. Pacienty k tomu ani nebudím. Jen je všechny několikrát 
přepočítám. Status idem. Vypadá to, že dnes jsem ušetřen vymýšlení si pohádek do Křížovky          
o prohlídce mrtvého. Plácnu pro štěstí po zadečku všechny sestřičky a sanitáře a odcházím si 
krátce schrupnout na ranní lékařské hlášení. Rána při pádu posledního bonmotu pod stůl 
odstartuje můj běh do schodů vstříc dnešnímu dobrodružství. U vstupních dveří do filtru 
vyťukávám roztržitě místo otvíracího kódu opakovaně své rodné číslo, když mi najednou zevnitř 
otevře  nějaký velmi milý pán v civilu, který v ruce drží několik hodinek a mobilních telefonů.  
Srdečně pozdravím, poděkuji a utíkám dál. Z pečlivě roztříděného prádla od nejmenšího po ještě 
menší vybírám osvědčenou kombinaci košile do véčka, která i když škrtí v podpaží, tak krásně 
plandá přes zadek a člověk si může dovolit popustit kalhoty tak, aby mu  nohavice sahaly alespoň 
po dolní okraj čéšky. Ušetřený čas trávím krátkou přípravou YALem, aby mě při operaci netížilo 
kromě svědomí ještě něco dalšího. Před umyvadlem dělám několik vynucených kotoulů letmo, aby 
se sepnula  fotobuňka a já si mohl opláchnout ruce a obličej. 
  Když vcházím na sály, dýchne na mě jakási slavnostní atmosféra. Nevím, vše se zdá stejné a 
přesto tak jiné. Lidé, které míjím, se na mě usmívají nebo mračí, ale tak nějak jinak než jindy.  
Teplota je jako vždy na příjemných 45 stupních Celsia, já však na zádech cítím kapičky studeného 
potu, jak mi postupně jedna za druhou sprintují mezihýžďovou brázdou. Proč jsem tak nervózní ? 
Vždyť jsem si celý postup operace ještě desetkrát vyzkoušel doma nanečisto  na prstových 
rukavicích, kterými jsem před lety v tanečních zvedal půllitry. Snažím se znovu dostat                
do psychické pohody tím, že si dokusuji poslední zbytky nehtů, které mi zbyly od večera. 
S každým krokem blíže sálu č. 6 se čas jakoby exponenciálně protahuje. Poslední krok mi trvá 
nekonečně dlouho. Všechno je relativní[®]. Uvědomuji si, že již 3 minuty nedýchám. Aktivní 
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hluboký nádech, když v tu chvíli ji spatřím. Blíže v místnosti stojí majestátně plápolající 
anesteziologická vatra. Anestesiolog sedí v rohu místnosti a nechává si od setry vpravit do žíly 
něco na povzbuzení, aby očekávaný dlouhý výkon vydržel. Potlačuji v sobě nával dotčenosti 
z takového podcenění svých schopností a utvrzuji se v odhodlanosti to dnes všem natřít. 
Zahlédnu, jak u vedlejšího stolu skáče ke stropu Poník. Z místnosti, kde se připravují stoly 
s nástroji na mě mávají ty dvě pěkné sestřičky. Sakra, zrovna ony. Nejenže budu muset dnes 
podat rychlý a bezchybný výkon, ale navíc u toho musím dobře vypadat. Opět se mě zmocňuje 
nervozita. Snažím se vypadat sebevědomě. Nevím jestli se to daří, protože když mě zahlédne 
pacient Okurka, vytřeští oči a začne se lehce chvět.  Přisuzuji to abstinenčním příznakům            
po Ironu, vyloudím křečovitý usměv, dále se  na sále nezdržuji a odcházím se mýt. Opláchnu si 
znovu obličej ledovou vodou a skrze sklo pozoruji čilý ruch a přípravy na sále. Drhnu si ruce 
mýdlem a kartáčkem ve vařící vodě. Místa, kde ještě včera byly nehty krásně pálí.  Nohy i ruce 
mám jinak nervozitou úplně tupé. Svlékám se do půli těla a oplachuji se celý Steriliem. 
Dezinfekce mě neskutečně štípe do očí, ale to je jen malá daň  za zklidnění, které mnou prochází 
při představě, že se ze mě do operační rány nedostane jediná bakterie. Nemohu si dovolit, aby se 
moje první operace slepého střeva komplikovala nějakou infekcí. Znovu a znovu se potírám, když 
na mě instrumentářka již po několikáté horlivě gestikuluje, že pacient již spí ,a že mám sebou 
hodit. Trochu se mi motá hlava. Spíše více nežli trochu.  To ty výpary z dezinfekce. Vmotám se    
na sál a nějaký rozmazaný obličej mi na ruce navléká rukavice.  Mám pocit jako bych rukama 
štrachal v igelitové tašce. Sestra mě ale ujišťuje, že  je to opravdu mé obvyklé číslo. V pravé ruce 
mám cévku o síle párku. Usuzuji, že mám zacévkovat pacienta. Zprvu si neuvědomuji 
nesmyslnost úkonu. Má snad jít pacient po mém výkonu na JIP ? Do jedné ruky chytnu pacientův 
nejmenší úd a druhou se snažím zasunout. Vše se mi stále ještě motá. V tom si vzpomenu           
na brigádu, když jsem ještě jako student prodával hotdogy a bleskutým manévrem zastrčím cévku 
tak, že prostata jen hladově mlaskne. Abych se navlékl do operačního pláště otáčím se sedmkrát 
kolem své osy proti směru hodinových ručiček. Nevím,kam mi sestra přivázala tkaničku od krku, 
ale strašně se mi zařízly kalhoty. Manévr zakončím třemi otáčkami po směru hodinových ručiček. 
Z prostěradla vyklepu hnízdo vysterilizovaných molů a zarouškuji si operační pole. Nedopatřením 
si Backhausem  k pacientovi přicvakávám rukavici a dva prsty levé ruky. Aby si toho trapasu 
nikdo nevšiml, nechávám ruku ležérně odpočívat, ignoruji bolest a operuji jen pravou rukou. 
  Skalpelem rozhrnuji jednotlivé buňky epidermis, podkožní cévky mi raději uskakují z cesty, vše 
jde jak po másle. Až jedna žilka zahnaná do rohu rány začne hystericky krvácet. Sáhnu               
po elektrokoagulaci, že ji jako rychle spálím. Při každém zmačknutí pálení se ozve pípání ve 
vedlejší místnosti a začne blikat zářivka nad anestesiologem. Nic dalšího se neděje. Žilka se mi 
dále drze vysmívá. Nechávám urychleně vyměnit pálení. Po několika telefonických konzultacích 
se sanitářem, který leží s rozpitým lahváčem u televize na inspekčním pokoji, se daří po necelých 
čtyřiceti minutách  sedmý přístroj zprovoznit. Při pálení sice pípá zářivka nad anestesiologem a 
sjíždí operační stůl, další výměnu již ale nechce nikdo riskovat. Pokračuji do dalších vrstev. 
Asistent zatím zkouší všechny přítomné ze zeměpisu, dějepisu, filozofie, nomenklatury 
barmských motýlů a prvouky, operaci věnuje minimální pozornost. Obíhající sestra mi sterilní 
rukavicí přidrží háčky a já se svépomocí dostávám k prvnímu vrcholu operace, jímž je 
peritoneum. Trpělivě doposlouchám spolu s ostatními superzajímavou historku o tom, co měl můj 
asistent k snídani, co včera večer, a co k obědu, a jak si ten rohlík bezchybně namazal, i když to 
nikdy nikde nestudoval. Nesměle si vyprosím koncentraci všech. Všimnu si, jak na vedlejším sále 
skáče ke stropu Poník. Do ruky si vezmu nejméně tupé nůžky, zadržím na dvě minuty dech a 
střihnu. Z rány na mě čiperně vyskočí  zcela volný appendix délky 6cm, který po desetiminutovém 
hmoždění peanem má později pod mikroskopem lehce nastříknutou špičku – nález hodnotím dle 
zkušenosti svého asistenta jako appendicitis supergangrenosa semiperforata con peritonitis 
circumscripta retrocaekalis seu semiintrahepatica submukosa gigantica. Beru si do ruky disektor 
a snažím se opatrně rozpreparovat jakousi flaksičku. Asistent mě chválí, že to dělám perfektně, 
ale ať na chviličku podržím háčky, že mi jen naznačí, jak si práci ulehčit. Vezme si několik 
nástrojů a nití a pod rukama, kam téměř nevidím, něco vyrábí. Během chvilky mi ukazuje jak 
odhazuje do misky appendix a vybízí mě, abych si ještě překontroloval kus tenkého  střeva. Kus 
střeva povytáhne ven a přebere háčky. Ještě dezorientován automaticky lehce zatáhnu za střevo, 
popovyleze asi o 5cm. Asistent sebejistě prohlásí, že je to už skoro osmdesát centimetrů, pustí 
háky a vyzve mě, abych vše zastrčil do břicha a spočítal roušky.  Pak se zeptá, jestli to zvládnu 
zavřít sám, protože musí jít ihned udělat nějaké domluvené konsilium, na které před měsícem 
zapomněl. Nečeká na odpověď a odchází. Ještě volá, abych si vše nezapomněl pořádně napsat. Vše 
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se událo tak rychle, že mi chvilku trvá než mi dojde, co se vlastně stalo. Z rozčarování mě vytrhne 
až něco velmi studeného smradlavého kapajícího mi z infusí na záda. Sanitář, který se po týdnu 
opět objevil na operačních sálech přináší kýbl plný nějaké ďábelské směsi. Kirschnerovým drátem 
navrtává do dna několik děr a kýbl mi zavěšuje nad hlavu na operační lampu. Z vlasů mi            
po obličeji stéká Savem naředěná genciánová violeť. Pacient se již probouzí. Mám zapatlané oči a 
přestávám vidět. Snažím se pohmatu ještě ránu sešít alespoň několika adaptačními stehy, ale ať 
sahám jak sahám, stůl se zdá prázdný. V dáli slyším slábnoucí zvuk několika rozverných hlasů  a 
skřípajících koleček. Zůstávám stát sám uprostřed místnosti s rozvázaným pláštěm a staženými 
kalhotami. Jsem celý mokrý, prokřehlý a fialový. Připadá mi tento křest trochu neúměrný mému 
výkonu. Nicméně tíha atmosféry mě nakonec udolává a začínám se konečně cítit jako polobůh. 
Něco se změnilo. Připadá mi, že to musí cítit všichni. Již nejsem jen obyčejný člověk, již nejsem 
jen řadový lékař. Cítím to tak intenzivně - jsem CHIRURG. 
 

vzorek č.2 vzorek č.2 vzorek č.2 vzorek č.2 –––– primář primář primář primář    
 

PACIENT     :  nějaká anonymní babka 
DIAGNOSA :  generalizovaný karcinom těla pankreatu 
OPERACE     : revize břicha, břišních orgánů s exstirpacemi a resekcemi 
OPERATÉR  : JÁ 
ASISTENCE : nějaký debilové 
 
Vzdor neklidné narkose a neschopnosti asistentů vyjímám brilantně z břišní 
dutiny inoperabilní nádor slinivky břišní. Abych zastavil neztišitelné krvácení 
nejasného původu, vyjímám též několik dalších pro můj život nedůležitých 
orgánů. Cítím se skvěle a začínám mít hlad. Oběd bude již za dvě hodiny, 
odcházím se tedy urychleně připravit na lékařský pokoj. Resuscitaci a další 
nepodstatné dodělávky přenechávám asistenci. 
                                                                                                                  prim. 
 

 
                                                                                                                                            jaguar 
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the DaVinci Code 2the DaVinci Code 2the DaVinci Code 2the DaVinci Code 2    
Šichta mistra LeonardaŠichta mistra LeonardaŠichta mistra LeonardaŠichta mistra Leonarda  

********************    
Volné pokračování největšího světového bestselleru posledních let s novými 
hrdiny a novou krvavou zápletkou. Nervydrásající příběh slibuje opět děj plný 
zvratů s nečekaným koncem. První snímky z připravované filmové adaptace 
vám nabízíme exkluzivně před oficiální premiérou. 
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Záznam velmi živého divadelního představení  amatérského lékařského 
kvarteta CHLUMÁK 

// předvánoční besídka chirurgie  – restaurace Březová alej 10.12.2005 // 
 

“ Na ambulanci ““ Na ambulanci ““ Na ambulanci ““ Na ambulanci “  
    

scénář a režie : jaguar 
obsazení:   
                 doktor Pozoun:  Dr.Pazour 
             sestra Kalamajka:  Dr.Skačkov 
                      pan Korzár:  Dr.Škach 
 starší doktor Valentousek:  Dr.Škaryd  

 
Do čekárny se vbelhá chronicky zdravý, recidivující návštěvník ambulance pan Korzár; 
hlavou má prostřelený šíp; vypadá, že brzo umře; nacvičeným pohybem zazvoní           
na zvonek 
 

sestra : „ Prosím.“ 
Korzár: „ Dobrý den, paní doktorka, mě strašně bolí hlava.“ 
sestra : „ A vy jste upad ?“ 
Korzár: „ Ne.“ 
sestra : „ Tak to musíte na internu.“ 
poděkuje a odchází; ve vchodu se otočí a zazvoní znovu 
Korzár: „ A kde to je ?“ 
sestra : „ Ta vysoká budova za námi - v přízemí.“ 
Korzár: „ Děkuju .“ 
Sestra položí telefon a Korzár odchází, udělá několik kroků, otočí se a znovu zazvoní 
sestra : „ Prosím.“ 
Korzár: „ Já jsme si vzpomněl, že tam jsem už vlastně byl.“ 
sestra : „ Kdy ?“ 
Korzár: „ Před chvílí … a poslali mě sem.“ 
sestra : „ Tak se položte v čekárně. Já zavolám pana doktora, až skončí na sále. 
Operuje sám tři těžce zraněné pacienty.“ 
Dr.Pozoun: s nohama nahoře a buchtou u pusy „ Copak ?“ 
sestra :  „Asi komoce.“ 



 15 

Dr.Pozoun: „ No nazdar. Tak naberte zatím KO, CRP, ABS, STK a pro sichr i ČKD !“ 
sestra :  jde do čekárny, kde na zemi leží Korzár „ Á pan Korzár. Tady máte číši a 
dojděte ji naplnit po okraj, nejlépe na WC.“ 
Korzár: „ A proč ?“ 
sestra : „ Protože se nikdy neví.“ 
Zazvoní telefon(cca 100x), sestra ho zvedne „ Cože máte? Jo obrovskou 
prosbičičičku. Ano, já mu to vyřídím.“ 

 
po chvíli se vrátí pan Korzár s číší úplně brčálové moči, položí se v čekárně na zem a 
zlehka zaťuká na dveře tak, že ze zdi v druhém patře spadne nástěnka 
Sestra:  „ Posaďte se tady, pan doktor už jde.“přichází doktor „ Volali z 16.patra, 
že chtějí nakřížit cévky, Foleye s Nelatonem.“ 
Dr.Pozoun: „ Já tam pozítří skočím. Tak dobrý den, copak? Dneska noha nebo 
záda?“ 
Korzár: „ Pan doktor, mě strašně bolí hlava.“ 
Dr.Pozoun: „ Á, novinka. Vy jste pil nějaký alkohol?“ 
Korzár: „ Ne, já alkohol nepiju, jenom pivo.“ 
Dr.Pozoun: „ A kolik piva jste vypil?“ 
Korzár: „ Dvě.“ 
Dr.Pozoun: „ Dvě lahve?“ 
Korzár: „ Dvě basy, ale asi třetinu vypila 
má malá dcerka.“ 
Dr.Pozoun: „ Jak dlouho máte bolesti?“ 
Korzár: „ To už je asi deset let.“ 
Dr.Pozoun: „ To bych řekl i déle.  A co že 
jdete zrovna teď?“ 
Korzár: „ Včera jsem přišel v poledne a 
řekli mi, že nejsem žádná ‘náhlá 
příhoda‘ a musím přijít ráno.“ 
Dr.Pozoun : „ Ale vás to bolí už deset 
let.“ 
Korzár: „ Mě bolely nohy, ale teď mě bolí 
dva dny hlava.“ 
Dr.Pozoun: „ A jaký charakter má ta 
bolest?“ 
Korzár: „ Prosím?“ 
Dr.Pozoun: „ No, nějak mi tu bolest popište. Jaká je ta bolest?“ 
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Korzár: „ Veliká.“ 
Dr.Pozoun: „ To doufám. Ale řekněte mi jestli je tupá, ostrá, stálá, pulzující, 
odkud kam se šíří, jestli se při něčem zhoršuje, zlepšuje….něco.“ 
Korzár: „ Matně si vzpomínám, že když jsem si ji všiml poprvé, byla náhlá a 
ostrá. Od té doby je poměrně stálá. Šíří se zleva doprava. Zhoršuje se zejména 
v leže na boku, a když se někde v tramvaji nebo samoobsluze prodírám davem, 
tak je taková škubavá. Poslední silný záchvat jsem měl o víkendu, když jsme 
s dětmi na louce váleli sudy.“ 
Doktor: „ Tak já vás pošlu na rentgen, ale jenom proto, že jsem tak hodnej. 
Myslím, že to nic není. Po šipkách do prvního patra a pak si lehněte rychle zpět 
do čekárny.“ 
Korzár si odchází do nemocniční kantýny koupit lahváče a krabičku cigaret;obojí 
v přilehlém parčíku cestou na rentgen spotřebuje 
Sestra:  „ Chcete vidět tu moč?“ 
Dr.Pozoun: „ Ani ne. A nebo ukažte… no, ta je 
úplně v pořádku.“ 
Sestra: „ A budeme dělat ty odběry?“ 
Dr.Pozoun: „ V žádném případě. To jsou 
chronické obtíže, pokud vůbec nějaké.“  
Korzár se vrátí se snímkem, doktor prohlíží a trochu 
znejistí 
Dr.Pozoun: vytáčí telefon „ Tady ambulance, 
prosím tě, je tady Korzár a …  já vím taky bych 
ho tam rád poslal, ale nakonec jsem ho poslal 
na RTG a on ti má takovou divnou čáru              
na snímku lebky, zřejmě projekce, přijď se 
podívat.“ 
středňák Dr.Valentousek: přiběhne rozčepýřený a 
celý zapatlaný od rtěnky „ Ukaž. To je artefakt od 
náušnic. Vidíš tady po stranách ta linie 
pokračuje mimo lebku. Jo a teď mi tak půl 
hodiny nevolej! Mám nějaké konsilium na 
gynekologii. Kdo s námi slouží nejlínějšího? 
Emeritní sekundář nebo exprimátor?  
Dr.Pozoun: „Nevím. Sem už léta  nikdo nechodí.“ 
Středňák chápavě přikývne a zmizí, Korzár beze stop 
náušnic čeká na verdikt 
Dr.Pozoun: „ Pane Korzár, všechno v pořádku. Já 
na vás nic nevidím.“ 
Korzár: „ A dostanu něco na bolest?“ 
Dr.Pozoun: „ Máte doma nějaké prášky?“ 
Korzár: „ No, žena má ten … Calgon.“ 
Dr.Pozoun: „To ne. Tak nějakou mastičku nebo 
kapky?“ 
Korzár: „ Indulonu.“ 
Dr.Pozoun: „Třeba. Ta je výborná. Takže ledovat, 
Indulonu a můžete mazat.“  
Korzár: „ A  recept?“ 
Dr.Pozoun: „ Receptů máte doma dost v kuchařce.“ 
sestra asertivně zvedá pacienta půl metru do výše a ještě asertivněji ho vynáší ven 
z ordinace 
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Korzár: „ A do práce s tím jak dlouho nemůžu?“ 
Dr.Pozoun: „ Naopak! To je bolest, kterou musíte rozpracovat, pane Korzár. 
Nejíst, nepít, nekouřit a nespat, zvedat těžká břemena a na kontrolu nejdříve za 
rok pokud to neustoupí – samozřejmě k obvodnímu lékaři.“ 
 

*  konec * 
                                                                                                      Copyright by Chráněná dílna  LBC 2006 
 

 
                                                                                                        jaguar 

Hádanka:  
Proč si Steve Wonder zatahuje v autě záclonky ?  

                                               … Aby mu nesvítilo do ucha.  
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CACTUS  MEDICORUM  

odporný postgraduální fascikl pro nezdravé zdravotníky 
s poznatky nejen pro veterinární medicínu 

 

Abstrakta článků, jejichž plné znění můžete získat za protislužbu a odběru dvou a více 
neperspektivních pacientů od autorů příspěvku 
 

DNES SPECIÁL  
 ▌Autoři: prof. Hiro Tamagochi a spol. 
 

 ▌Souhrn: 
Jako první na světě přetišťujeme naprosto zásadní a revoluční  článek prof. Tamagochiho 
z japonského institutu Hachacha, který předkládá zcela překvapivé výsledky studie NARCIS, 
z níž vyplívá, jak lze vyrobit legendární “elixír života“ neboli esenci, která dle prvních pokusů 
může prodloužit život na dvoj až trojnásobek za stále neutuchající kvality. Při uplatnění všech 
zásad (zejm. těch v druhém odstavci) nemůžou být uspokojeni zdaleka všichni. Odhaduje se, 
že z opatření může profitovat první milion lidí. Proto aby nedošlo k prodlení z překladu, 
předáváme informace v originále . 
 

 ▌Klíčová slova: sushi – wasabi – kamikadze  
 
平成平成平成平成19年度看護学部学生募集案内を掲載しております。年度看護学部学生募集案内を掲載しております。年度看護学部学生募集案内を掲載しております。年度看護学部学生募集案内を掲載しております。        
細は看護学部内の学生募集案内コンテンツをご覧ください。細は看護学部内の学生募集案内コンテンツをご覧ください。細は看護学部内の学生募集案内コンテンツをご覧ください。細は看護学部内の学生募集案内コンテンツをご覧ください。    

所属長ごあいさつ所属長ごあいさつ所属長ごあいさつ所属長ごあいさつ 

当センターは大学本館（当センターは大学本館（当センターは大学本館（当センターは大学本館（1号館）の号館）の号館）の号館）の5階と階と階と階と6階に位置しています。階に位置しています。階に位置しています。階に位置しています。    

ントランスは生命の源でントランスは生命の源でントランスは生命の源でントランスは生命の源であるあるあるあるDNAをイメージさせる螺旋状の階をイメージさせる螺旋状の階をイメージさせる螺旋状の階をイメージさせる螺旋状の階    

を配置した吹抜構造で，とても開放的です。学生・教職員はもを配置した吹抜構造で，とても開放的です。学生・教職員はもを配置した吹抜構造で，とても開放的です。学生・教職員はもを配置した吹抜構造で，とても開放的です。学生・教職員はも    

ろん登録医の皆さんもほぼ職員と同じ条件で利用が可能です。ろん登録医の皆さんもほぼ職員と同じ条件で利用が可能です。ろん登録医の皆さんもほぼ職員と同じ条件で利用が可能です。ろん登録医の皆さんもほぼ職員と同じ条件で利用が可能です。    

書は約書は約書は約書は約19万冊、学術雑誌約万冊、学術雑誌約万冊、学術雑誌約万冊、学術雑誌約1千種、視聴覚資料約千種、視聴覚資料約千種、視聴覚資料約千種、視聴覚資料約5千種，れらは千種，れらは千種，れらは千種，れらは    

べてオンラインで世界中どこからでもべてオンラインで世界中どこからでもべてオンラインで世界中どこからでもべてオンラインで世界中どこからでも24時間検索可能となって時間検索可能となって時間検索可能となって時間検索可能となって    

ます。閲覧席はパソコンを持ち込めば学内ます。閲覧席はパソコンを持ち込めば学内ます。閲覧席はパソコンを持ち込めば学内ます。閲覧席はパソコンを持ち込めば学内LAN(AILANS)に接続に接続に接続に接続    

可能な構造になっており，学習や研究における探究心を満たす可能な構造になっており，学習や研究における探究心を満たす可能な構造になっており，学習や研究における探究心を満たす可能な構造になっており，学習や研究における探究心を満たす    

とができます。また雑誌論文も昨今のインターネット普及によとができます。また雑誌論文も昨今のインターネット普及によとができます。また雑誌論文も昨今のインターネット普及によとができます。また雑誌論文も昨今のインターネット普及によ    

電子媒体での閲覧が活発になっています。当センターにお電子媒体での閲覧が活発になっています。当センターにお電子媒体での閲覧が活発になっています。当センターにお電子媒体での閲覧が活発になっています。当センターにおけるけるけるける    

子子子子ジャーナルの提供タイトル数は約ジャーナルの提供タイトル数は約ジャーナルの提供タイトル数は約ジャーナルの提供タイトル数は約1千種と今後も増加する予千種と今後も増加する予千種と今後も増加する予千種と今後も増加する予 

    書館は教育や研究分野の情報を収集書館は教育や研究分野の情報を収集書館は教育や研究分野の情報を収集書館は教育や研究分野の情報を収集    
供する重要な機関と位置付けら供する重要な機関と位置付けら供する重要な機関と位置付けら供する重要な機関と位置付けら    てててて    



 19 

    
います。近年の情報化社会に対応すべいます。近年の情報化社会に対応すべいます。近年の情報化社会に対応すべいます。近年の情報化社会に対応すべ    
く，医学情報センターはオンラインでく，医学情報センターはオンラインでく，医学情報センターはオンラインでく，医学情報センターはオンラインで    
の蔵書検索，電子ジャーナル，各種デの蔵書検索，電子ジャーナル，各種デの蔵書検索，電子ジャーナル，各種デの蔵書検索，電子ジャーナル，各種デ    
ータベースの整備に重点を置き，医学ータベースの整備に重点を置き，医学ータベースの整備に重点を置き，医学ータベースの整備に重点を置き，医学    
，医療にとどまらず看護学情報も扱う，医療にとどまらず看護学情報も扱う，医療にとどまらず看護学情報も扱う，医療にとどまらず看護学情報も扱う    
総合的な機関として学習・研究・診療総合的な機関として学習・研究・診療総合的な機関として学習・研究・診療総合的な機関として学習・研究・診療    
    
各部門を支援しています。います。近年各部門を支援しています。います。近年各部門を支援しています。います。近年各部門を支援しています。います。近年
の情報化社会に対応すべの情報化社会に対応すべの情報化社会に対応すべの情報化社会に対応すべ    
く，医学情報センターはオンラインでく，医学情報センターはオンラインでく，医学情報センターはオンラインでく，医学情報センターはオンラインで    
の蔵書検索，電子ジャーナル，各種デの蔵書検索，電子ジャーナル，各種デの蔵書検索，電子ジャーナル，各種デの蔵書検索，電子ジャーナル，各種デ    
ータベースの整備に重点を置き，医学ータベースの整備に重点を置き，医学ータベースの整備に重点を置き，医学ータベースの整備に重点を置き，医学    
，医療にとどまらず看護学情報も扱う，医療にとどまらず看護学情報も扱う，医療にとどまらず看護学情報も扱う，医療にとどまらず看護学情報も扱う    
総合的な機関として学習・研究・診療総合的な機関として学習・研究・診療総合的な機関として学習・研究・診療総合的な機関として学習・研究・診療    
    各部門を支援しています各部門を支援しています各部門を支援しています各部門を支援しています 
 

知医科大学の位置とアクセス知医科大学の位置とアクセス知医科大学の位置とアクセス知医科大学の位置とアクセス 

愛知医科大学にお越しの方は 

      ください。をご覧ください。しの方 

        Hachacha (10.den 9.měsíce roku Koně) 

  

                          jaguar 

********                  S e r i o s n í     p o l o s t r á n k a                 ******** 

 

 

Modlitby nepomohly 
Vliv modlení na nemocné byl tématem studie, kterou provedli výzkumníci 
nadace John Templeton Foundation v šesti amerických nemocnicích. Zapojili    
do ní téměř dva tisíce lidí, kteří se měli podrobit voperování srdečního by-passu. 
Za některé z nich se pak dva týdny modlili najatí křesťané, o čemž někteří 
pacienti věděli a jiní ne. Lékaři pak sledovali měsíc jejich zdravotní stav. 
Výsledek? Na zdraví pacientů, kteří netušili, že se za ně někdo modlí, neměli 
modlitby žádný vliv. U lidí, kteří věděli, že se za ně někdo modlí, pak stoupl        
o čtrnáct procent počet zdravotních komplikací.                            Koktejl 7/2006 
 

Proto smilněte, přejídejte se, opíjejte se, 
okrádejte, podvádějte !     

 
    Doporučuje 5 ze 4 chráněnců dílny 
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Děkujeme, že nám do redakce hojně zasíláte příspěvky 

pro letní přílohu ** DOVOLENÁ SNŮ ** našeho 

magazínu. Ty nejzajímavější fotografie a zážitky z vaší 
letošní dovolené časem postupně zveřejníme. Zde 
několik fotografií z alba vyhořelého lékaře, který se       
za klidem, sluníčkem, teplem a pohodou  vydal 
odpočinout od lidí až na Dálný východ. Respektujeme 
jeho rozhodnutí, že si prozatím přeje zůstat v anomalitě. 
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                                        P A T E R O   D Ů V O D Ů 
                  PROČ SE NECHAT OŠETŘIT NA CHIRURGICKÉ AMBUALNCI  FNL 
 
důvod č.1 – DOVOLENÁ (průměrný čas 21:30) 
„ Pane doktore, cítím se skvěle. Nic mě nebolí. Jsem v perfektní formě, nemocným jsem nebyl už léta, 
ale .. za dvě hodiny odlétám na dovolenou – nemohl by jste se na mě podívat. Pro jistotu.“ 
 
důvod č.2 – NAPADENÍ ( průměrný čas 04:15) 
„ Pane doktore, mě brutálně napadla sousedka. To je už poněkolikáté, to se musí nějak řešit. Byla 
jsem na policii a poslali mě ještě sem na celkovou prohlídku. Ještě jsem z toho celá bolavá a 
roztřesená. Úplně jako zmlácená. Ta vám byla tak agresivní.“ 
„ A co vám konkrétně udělala?“ 
„ No co …hrozný …prostě … tak prudce mi nadávala několikrát do obličeje, že mě poprskala na rukou, 
na krku a tady na zádech.“ 
 
důvod č.3 – BOLESTI BŘICHA (průměrný čas 05:00) 
„ Pane doktore, mě vám bylo večer nějak těžko, tak jsem před spaním dojedl tu rybu z minulého 
týdne. Ona už se mi moc nezdála, ale já ji nechtěl vyhodit. Ale řekl jsem si, tak co, pořádně ji osolím, 
opepřím a osmažím a ono bude zase hej. Jak jsem ji  ale cítil potom z pusy, dělalo se mi nevolno. 
Zajedl jsem ji raději několika topinkami, abych to tím česnekem vyhnal. Pořád to ale nebylo ono. 
Nemohl jsem uhnout. Zkoušel jsem už všechno: lák z okurek, tři panáky borovičky, hořkou čokoládu, 
syrový vajíčko, zkysanou smetanu a pořád to nechce povolit.“ 
 
důvod č.4 – RETENCE PŘI UCPANÉM MOČOVÉM KATETRURETENCE PŘI UCPANÉM MOČOVÉM KATETRURETENCE PŘI UCPANÉM MOČOVÉM KATETRURETENCE PŘI UCPANÉM MOČOVÉM KATETRU (průměrný čas 06:10) 
„ Musíte víc pít!“ „Cóóó?“ „ Víc tekutin musíte pít!“ „Cóóó?“ „Voda. Do pusy. Víc, víc.“ „Cóóó?“            
„ Ale nic. Nashledanou.“ 
 
důvod č.5 - KOZÁRKOZÁRKOZÁRKOZÁR (průměrný čas 1:00, 2:15, 3:55, 4:12, 4:55, 5: 38, 6:55, 7:00, 8:05, 9:40, 
10:10, 11:40, 12:28, 13:42, 14:22, 15:36, 16:01, 17:25, 17: 35, 18:59, 19:30, 20:30, 21:43, 22:55, 
23:08, 24:44, 00:02, 00:40) 
„ Pááán doktor..“ 
„ Ááá ven !!“ 
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Rentgenová vizita 
 

Správné odpovědi na oblíbený RTG kviz „O  jaké snímky se jedná ?“ 
 

 
obrázek obrázek obrázek obrázek vlevo (vlevo (vlevo (vlevo (←←←←) ) ) )  jak i laik poznal, 
jedná se o kontrolní snímek dva 
měsíce po operaci pravé kyčle - jak 
patrné,  CK protéza sedí jako ujetá        
( po dlouhé debatě se redakce 
rozhodla, že uzná i odpovědi všech, 
kteří napsali, že se jedná o levo- 
strannou urolithiasu s nekontrastním 
kamenem v distální části ureteru ) 
 
obrázek dobrázek dobrázek dobrázek dole ( ole ( ole ( ole ( ↓ ) ↓ ) ↓ ) ↓ )  zanedbaná fraktura 
diafyseos ossis penis; zhojeno 
pakloubem; bez dislokace 

obrázek  obrázek  obrázek  obrázek  dole (dole (dole (dole (    ↓↓↓↓    ))))  standardní držený 
snímek v bočné projekci po distorzi 
krční páteře k vyloučení poranění 
vazivového aparátu ( odpovědi 
některých, kteří  stříleli vysloveně   
od boku a snažili se tipovat, že se 
jedná o zlomeninu měkkého patra, 
nebyly samozřejmě uznány)  

obrázek na protější straně (obrázek na protější straně (obrázek na protější straně (obrázek na protější straně (→)→)→)→)    
kontuse III. prstu pravé ruky 
při Depuytrenově kontraktuře    
( za zmínku stojí zcestná, ale 
poměrně humorná odpověd 
čtenáře z Havlíčkova Brodu, že 
se jedná o naštvaného 
rentgenového laboranta) 
 
 

Všem výhercům a osnímko- 
vaným gratulujeme; všechny 
správné odpovědi jako 
obvykle obdrží nový dozimetr 
a litr prošlé vývojky 
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--------------------------------- inzerce ------------------------------- 
 

 

L O O P 
Elegantní řešení v chirurgii 
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OSOBNOST  podzim 2006 -         MEGAROZHOVOR 
Na tomto místě představujeme v každém čísle jednu výraznou osobnost naší fakultativní 
nemocnice (FNL). Jedině tato část občasníku je vždy autoritativně autorizována. Návrhy 
na osobnost jaro/léto 2007 šeptejte do ucha svým dealerům.  
 

 

 MUDr. ANTONÍN BLÜML  
Stav: prvně ženatý,  
         1dítě /registrované na matrice/ jinak kdo ví… 
Místo působení: patologie 
Délka působení ve FNL: asi 14 let, z toho tak 13 střízlivých 
Koníčky: slušně řečeno zlobit lidi v okolí  
Charakter: jednou mi napsali při armádním odvodu do 
záznamů: výrazně introvertní se sklonem k sebedepresím, 
kompulzivně-obsedantní typ, velmi uzavřený, suicidálně laděná 
osobnost. A Freud by to shrnul jenom do několika slov:moc 
onanuje. Palčáky na ruce a hajdy na pole třídit řepu. 
  

 Začneme obligátně. Tony, neznáš na úvod nějaký roztomilý patologický vtip? 
Abych řekl pravdu, čistý  vtip s patologickou tematikou neznám (to ale neznamená, že bych neuměl těžce 
patologické vtipy),ale na jeden jsem si vzpomněl: Víte, co je to dvojitý slepý pokus? To když patolog a chirurg 
odečítají křivku EKG……je to vtip starší, ale potěší. V mém oboru známe jen jednu  morfologickou variantu 
této křivky. 
Známá je historka, jak si klestíš cestu přeplněnou chodbou před naší ambulancí, tlačíš před sebou naložený 

„bílý bob“ a vykřikuješ : „Uhněte rychle z cesty, mám urgentní příjem.“ Stalo se ti někdy, že si byl pozván na 

konsilium? 
Ano, tato historka je pravdivá, ale jenom z části. Myslím, že bych to měl uvést na správnou míru. „Bílý bob“ 
nebyl bobem, ale v té době jsem měl, jak klinici říkají, břicho lehce nad niveau a na sobě bílé tričko. Spěchal 
jsem na oběd a v tu chvíli jsem zaregistroval několik překrásných dam v bílých pláštích, jak nabírají šílenou 
rychlost do královského hnízda šéfkuchaře Kosa. Najednou se mi v hlavě cosi přepnulo, vykřikl jsem známou 
větu („Mám urgentní příjem!“) a rozeběhl se k mase lidí, kteří stály jako slepí u nějaké ambulance. Nechtěně 
jsem povalil několik simulantů s berlemi, na tričku mi zbylo několik kolostomických sáčků, kolem kotníků mě 
zle šlehly asi 3 nechtěně vytržené urologické katetry, někdo mě polil kontrastem, ale závod s těmi jezinkami 
jsem vyhrál ! Šoulet byl mimořádně brilantní !! (pozn: redakce preferuje jiný majstrštyk - teplou šunku)  
A druhá otázka? Ano na konzilium jsem byl pozván!! Nevím zcela přesně kdy to bylo, ale tehdy jsme právě 
skončily několika hodinovou, perkutánní, plastickou, záchovnou, zčásti redukující, hand-to-ass evisceraci u zcela 
stabilizovaného, Glasgow coma scale-3.7, INR 568, 
ASTRUP 3.5,  klidného a spolupracujícího pacienta, 
kterého jsem  následně nechali převést na JIP 
chirurgie. No, jak jsem se dozvěděl, tak službu 
mající lékař, ztropil strašlivou scénu kvůli našemu 
křížkovému stehu a nějakému sáknutí kolem rány. 
Ten steh jsme prodali v rámci licence do Anglie, kde 
se dodnes podle něho šijí ty nejlepší ragbyové šišky 
ve staré dobré viktoriánské Anglii. No a na tento 
popud jsem byl přizván jako expert. Navíc kolegovi 
z JIP strašně nevyhovovalo to, že nevidí žádné 
Redony. Ignorant jeden! 
Jak to máš s alkoholem? Myslím tím tedy ethanol, 
ne formol. 
Vždy piju s jedním z mých kamarádů – buďto 
s Mírou anebo s kámošem z Itálie. Pochází 
z Gargana z jihu a jmenuje se Luigi Serenáto /čti 
serenato/. 
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Věděl si již na vysoké škole, že pro tebe bude práce koníčkem? 
Víte, když jsem byl v tom rozpuku, tak jsem snil jako každý z nás, že budu šlapat intenzivně  na paty 
Wertheimovi, Milesovi, Billrothovi, Stoeckelovi, Geppert-Fuchsovi, Misterovi, ale opak byl pravdou. Při studiu 
interny jsem byl nucen okolnostmi dolovat z jedné babičky po iktu, kdy měla první menarché. Prosil jsem, 
modlil se, křičel, vyhrožoval, ale nic to nebylo platné, akorát jsem se dozvěděl, kdy měli s dědečkem první 
pohlavní styk. Samozřejmě, jako správný mladý muž mě chytila za srdce chirurgie.Vidina sošného chirurga, 
který si zapomněl roušku po namáhavé celodenní operaci na krku a teď s ní pádí k holiči, kde vzápětí ochromí 
překrásnou kadeřnici.Ihned přijde rande a po té tak šílená noc, že se mladík cítí stejně jako vyždímaná limeta 
v long drinku … jéje. Z tohoto oboru mě však vyšachovala psychiatrická porucha všech chirurgů…..jsou strašně 
čistotní. Nechápu, jak si někdo může mýt ruce třebas i 10 minut. Nebo ta fobie s rukavicemi. Neustále si dávají 
jiné a jiné, to nechápu. Pak máme ušetřit !! Na našem oddělení i přes několik zákroků stačí běžně 1 pár.             
A nástroje? Další porucha - něco spadne na zem a hned je malér, všichni piští a musí se to vyměnit. Vždyť se 
stačí shýbnout a pokračovat. Stejné to bylo s oddělením studiové fotografie. Moc se mi dodnes ten obor líbí, ale 
sakra, proč fotí jenom lidi a stále na černobílý materiál, to opět nechápu. Navíc jsem se dozvěděl                        
od rentgenových laborantek, že lidi, jako tedy muži-lékaři pod vlivem ionizujícího záření mají velké anomálie.    
A to jaksi, jak bych to řekl slušně, ve velikosti zevních genitálií. Jestli do plusu nebo mínusu, nevím, ale dámy se 
jenom pochechtávaly. Tak co tedy hledat za štěstí tam.Také jsem přiváděl na svět děťátka. Ale ejhle, opět osud 
zasáhl ! Zjistil jsem, že výroba děťátek je podstatně zajímavější nežli porod. Navíc mě ve snu strašily agresivní 
choriové klky. No a zkuste si taky v tomto oboru spolupracovat se stvořeními, které jsou schopné celý týden 
(někdy i podstatně déle) krvácet a přitom neumřou. Nepochopitelné. Jeden den jste brouček nebo Bivoj, 
penetrator, pornosaurus a druhy den jste nedoslýchavý, po pivu páchnoucí idiot, když při tom přijde jenom          
o chvilku později. Kdo má sakra vědět, že ta premiéra v divadle je zrovna dnes. Ano někdo namítne,a co taková 
urologie ? I na to mám dobrý argument: nádherný urolog se smyslnými Kupidovskými rty vám zavelí zlehka 
stáhnout kalhoty, přibaletí k vám, že Barišnikov tiše úpí závistí, maje na prstu pravé ruky ořech bílé vazelíny a  
v nestřeženém okamžiku vám strčí tento prst až po kořen do rekta se slovy: a maličko zatlačte - jako na stolici. 
Zážitek šílený a k tomu s průvodním komentářem: „Sakra to je ale macek, to se nedivím, že na tu moč musíte tak 
tlačit,až se vám klepe brada. Pak odkráčíte s tím ořechem vazelíny v rektu domů a manželka vás ihned sjezdí, co 
že jste dělal v klubu Olin a ihned sviští na soud podat žádost o rozvod. A to není nic ve srovnání s tím, že každý 
urolog je latentní homosexuální fanda: dokud vám tu pr… alespoň sextantově 6x neopíchá, tak není 
spokojen.Borci z klubu Olin nechápou, co se dá všechno dělat se zadkem. Nóóóó a tato etiopatogeneze mne 
zavála na mé nádherné, mlékem a strdím oplývající oddělení.  
Co tě štve? 
Autolysovaný guláš, esenciální blbost, nadměrné nadužívání piva, porouchaná klimatizace a stálý humbuk kolem 
nějakých aseptických standart-člověk si nemůže na sále ani pořádně kýchnout nebo nedej bože maličko 
odplivnout! 
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Jak probíhá tvůj běžný pracovní den? 
        7:00  nástup ke kavovaru 
7:10-7:20 pití kávy  
7:20-7:55 defekace, mikce, případně vomitus, holení, kontrola stolice na okultní krvácení 
8:00-8:30 vizita na ambulanci s počítáním a hlášení Likrem score/čti lajkrem skore/ 
9:00-11:00  operační program secundum Šikl 
11:00-11:30  příprava na oběd včetně lehké masturbace pro zaostření zraku 
12:00-14:30  různě rozsáhlá slohová cvičení se zaměřením na daktyl a jamb - jako třeba: “malá kožní  
                      ranka - ke smrti branka“, “ztratila své city a teď má koilocyty“,“kondylomy jako  
                      stromy,už je krájí mikrotomy“. 
14:30–variabilně Konzilia, poradny, slévárenské kurzy zpracování drahých kovů, apod. 
Nějaká trefná přezdívka ? 
Christian Barnard-ten taky nacpal srdce i s perikardem do malé pánve nebo retroperitonea….… 
(redakce čekala spíše přezdívku “Mašinka“ – podle jeho slavné teorie, kdy on jako mašinka za sebou táhne 
svými daněmi skupinu rómských spoluobčanů jako vagónky) 
 

    
                                                                                                                                                                                                     jaguar 
 

Pojďme náš rozhovor zakončit optimisticky třeba vzpomínkou na záchytnou protialkoholní stanici, kde si 

působil dlouhý čas, především jako ošetřující. Vždyť pikantními historkami se jen hemžíš. 
 (jak nám tajně prozradily někteří policisté pamětníci, Tony zásadně nepřijímal na záchytku kohokoli, kdo 
nafoukal v danou chvíli méně než on sám) Ano, aktivně jsem se zúčastnil na provozu tohoto klinicky vysoce 
prestižního oddělení, které svého času výrazně šlapalo na paty kardiologii a neurochirurgii. Mám ale do jisté 
míry obavy, zda budu moci podat relevantní svědectví z tohoto výrazně sociálně nutného oboru. Vše mi z té 
doby splývá jako jeden těžce mlhou zastřený úsek mého jinak klinicky vysoce plodného období. Práce, práce a 
zase práce, vyplňování odběrových záznamů, hospitalizace. To vše kořeněné lidskou bolestí nad ztrátou 
řidičských dokladů při bezcitnosti státního aparátu. Ruku na srdce, snad 3,5 promile v krvi jaro přeci nedělá. Ale 
přeci jenom si vzpomínám na jednu, jinak v tom chmurném kachlíkovém domu bolesti,černě veselou historku: 
jednoho dne /nebo v noci, kdo ví/ se na příjmové ambulanci objevil zbědovaný našinec, nalezený v bufetu         
na nadraží, v našem žargonu nazývaný „Ostrov doktora Moreaua“. Přijdu, zkušeným okem mrknu a ejhle 
ebrietas simplex.To mi odlehlo! Žádný DIC, IM, HIV, MRSA, J-C, PRK, IBD, mist AB, DCIS, CIN, MESA, 
CPK, KPCR, APTT, MCP a jiné radosti našeho všedního života. I jal jsem se důkladně vyšetřovat, auskultovat, 
prohmatávat, a snad bych to dělal dodnes, kdyby … kdyby pacientovi náhle nepovolili všechny svěrače. Jsem 
silná povaha a z boje hned tak neutíkám! Jak si žádá jedna  z mnohých instrukcí, musím ještě vyšetřit postrotační 
nystagmus. Velmi jemně jsem s pacientem asi 10 x zarotoval s tím, že budu počítat nystagmus. V tu chvíli sebou 
pán strašně křápnul o zem a zároveň vypustil zbytky vratislavické jedenáctky na zem, že se nebohá sestřička 
sklouzla a přitom vydatně nadávala. Nevím proč, ale byla to veliká švanda. A tak jsme tam žili – život tvrdý jako 
žula. A ty nádherné prostitutky, co se octly v osidlech dopravní policie v rámci rutinní kontroly…ale to je jiná 
kapitola, která se většinou řeší nad několika šálky ovocného čaje či yerba maté v prestižních pánských klubech. 
Tak čau tam. (redakční zapisovatelka využívá minipauzy v slovním salátu a rychle se vytrácí)                             █ 
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        DRUHÉ  NEJLEPŠÍ  ŘEŠENÍ ® 
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Kopeček doktora Hilla 
… 
„Doktore Hille, mě pořád stojí přirození.“ „Ukažte, no jasně. Ten je tak krátký, že nemůže 
viset.“ 
… 
„Doktore Hille, já mám asi alergii na kůži ?“ „Jak to?“ „Vždy když se ráno probudím a 
mám na nohou mokasíny, tak mě strašně bolí hlava.“ 
 … 
„Doktore Hille, ta nemoc co říkáte, že mám, je tedy nějaká velmi vzácná.“ „Ale kdeže, té jsou 
plné hřbitovy.“ 
… 
„Doktore Hille, ten simulant na trojce právě umřel.“ „ A teď toho mám dost, jdu tam, 
tohle už vážně přehání.“ 
… 
„Doktore Hille, já se cítím pořád tak slabý.“ „ A ty kapičky, co jsem vám předepsal minulý 
týden nezabraly?“ „Ne, já neuzvednu tu lahvičku.“ 
… 
„Doktore Hille, já nemůžu vidět krev.“ „Ale no tak.“ „ Vážně, já jsem totiž slepý.“ 
… 
„Doktore Hille, když já mám z té operace strašný strach.“ „Můžete být klidný. Ať už to 
dopadne jakkoli, budete do týdne pryč.“ 
… 
„Doktore Hille, proč si nemůžu nahmatat nohy?“ „Protože jsme vám amputovali ruce.“ 
… 
„Doktore Hille, nevím, co mě tak sebralo, ale nějak mi není dobře, cítím se tak nějak divně, 
nevím, co s tím.“ „ Výborně, tak jděte do lékárny, kupte si něco,já nevím co, užívejte to 
nevím kolikrát a jak dlouho a někdy se uzdravíte.“ 
…  

 
                                                                           jaguar 
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… 
„Doktore Hille, potřebovala bych přerušit těhotenství.“ „A na jak dlouho?“ 
… 
„Doktore Hille, každý ráno beru ještě ten malý žlutý prášek, ale nevzpomínám si, jak se 
jmenuje.“ „To jste mi moc nepomohl.“ „ Vím jen, že obsahuje medithylaminodimethyl-
phenylapyragelsnaphel.“ 
… 
„Doktore Hille, co se mi to tu udělalo na břiše za pupínky?“ „Víte, u těhle vyrážek je to 
těžké. Buďto je to rozjíždějící se lupénka anebo lepra.“ 
… 
„Váš manžel se mi poslední dobou nějak nelíbí.“ 
„Ale doktore Hille, mně se nelíbil nikdy, ale když on tolik vydělává !“ 
… 
„Doktore Hille, volám, protože si moje žena  právě vymkla čelist. Mohl byste se na ni asi      
za čtyři týdny přijet podívat?“ 
… 
„Doktore Hille, já mám velký problém...ehm.“  
Sundá si pacient nesměle kalhoty a ukazuje mezi nohama asi jeden centimetr dlouhé nic.  
„No, to je teda hodně velký problém.“  
„Vidíte, a takhle napuchlý ho mám už týden!“ 
… 
 

 
Přijede sanitka ke staveništi. Kolem lešení je spousta lidí a 
mezi nimi jeden ze zednické party leží v bezvědomí. Lékař 
se ptá přihlížejících: 
"Dělali jste s ním něco?" 
"Nic, pane doktore, jen jsme mu vyndali ruce z kapes." 
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LES - LLLLiberec EEEEbrieta SSSScale 
Zcela specifické podmínky panující v našem kraji, kdy svoz opilců probíhá narozdíl        
od svozu odpadků zcela netříděně, a eskalace případů školácké záměny pokročilé opilosti 
s chvilkovým bezvědomím zdravotním personálem v terénu donutily nezodpovědné 
orgány Chráněné dílny konečně k činu. Po dlouhodobém nutkání a potřebě všech 
zúčastněných stav opilosti v daných situacích rychle kvantifikovat i bez náročné 
přístrojové techniky vypracoval  tým kliniků, ochutnávačů a vědců objektivní opilostní 
škálu rozdělenou do stádií 1-10. Inspiraci našel v celosvětově rozšířené a velmi praktické 
GCS (Glasgow Coma Scale) postihující poruchu vědomí. Ebrieta(opilost) sama o sobě 
neškodná bývá nezřídkakdy nesprávně interpretována jako porucha následující             
po domnělém pádu a míchají se tak navzájem dvě rozdílné patofyziologické jednotky 
jako hrušky s jabkama.  V Glasgow Hospital, odkud GCS pochází , byly naším libereckým 
LESem doslova nadšeni. A žádosti o koupi užitkových práv se z celého světa                   
na Chráněnou dílnu jen hrnou. Vždyť jak jednodužší je pak přesvědčit přespaného 
neurologa k akutnímu konsiliu, když GCS neodpovídá u pacienta pozorovanému LES. 
Závěrem mnemotechnická pomůcka do praxe: Na rozdíl od GCS, čím větší LES, tím větší 
prkno je pacient. 
  

LES 1 – střízlivý, pokud jeví pacient některé známky chování z LES 2-10, je toto nutno      

             přiřknout na vrub sníženému IQ 

LES 2 – lehký usměv, nejistota u cizích, flirtování s číšnicí, vyhledávání psycholo-  

             gického rohu zády ke zdi, celkové zklidnění, duševní rovnováha 

LES 3 – širší úsměv, nekontrolovatelný tik v levém obočí, pravidelné chození                 

              na  toaletu, vynechávání mytí rukou, občasná palpace vlastních varlat přes  

              látku  kalhot u mužů, autosexualita v začátcích vyjádřena sebehlazením           

LES 4 – neodolatelný šarm a první sbližování s druhým pohlavím, větší sebevědomí,  

             zápach z úst, široký oduševnělý úsměv 

LES 5 – první problémy s rovnováhou, jazyk ještě pod kontrolou, intonace lehce  

             nejasná, náhlé umění 17 jazyků, první převrhnutí věcí na stole, výrazně  

             překrvený nos a tváře 

LES 6 – člověk začíná být velmi přítulný, žádné problémy s objímáním cizích osob i  

              osob stejného pohlaví, nápadné fixování na primární pohlavní orgány,  

              žaludek začíná rebelovat, pálení žáhy nutící k příjmu potravy, zvýšené  

              slinění 

LES 7 – velikášství v začátcích, dosažení maximální aktivity u druhého pohlaví, která  

             při neúspěchu přechází ve filosofování o světové politice,  extrémní hlad 

LES 8 – nekontrolovatelné močení, jazyk neovladatelný, progredující ztráta paměti    

             na věci minulé i budoucí, hluboké přátelství s parkovacími hodinami, diskuse  

             s bankomatem, kamarádství se zaběhnutým psem, bez orientnace 

LES 9 – pospávání, též na lavičce v parku, citové výlevy k příslušníkům policie,  

              pohlavní styk se psem z minulého bodu ( při ztrátě erekce zejména v pasivní  

              roli), tříhodinový výstup na obrubník, popřípadě jiná, pro střízlivě  

              nezaujatého těžko představitelná dobrodružství 

LES 10 - zasloužený hluboký spánek zpravidla přerušený bezohledným zásahem  

               posádky RZ ( Záchranná převozová služba) a transportem na ambulanci  

               chirurgie jako těžká komoce 
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LES +  Ve spolupráci s vědeckou skupinou asistenta Gerlacha byl vypracován i zjedno- 
dušený systém bodování, který lze užívat promiskue se škálou na minulé straně a ocení ho 
zejména ti, kterým na GCS vyhovovalo posuzování třech nezávislých veličin, jejichž bodové 
ohodnocení se na konci sečte a určí celkové skóre.  
 
STOJ :                                                                              VERBÁLNÍ ODPOVĚĎ : 
      0 stojí                                                                                 0 přiléhavá 
      1 stojí šikmo                                                                      1 nepřiléhavá, ale vtipná 
      2 stojí jen s oporou                                                            2 nepřiléhavá, oplzlá 
      3 leží jen s oporou                                                             3 zvrací na požádání 
      4 leží bez opory                                                                 4 zvrací bez požádání 
 
                                              ZÁPACH : 
                                                    0 bez zápachu (v praxi se nevyskytuje) 
                                                    1 z úst 
                                                    2 celkově 
 

 
STOJ + VERBÁLNÍ ODPOVĚĎ + ZÁPACH = L E S 

 
 

Předností a výchozí podmínkou pro praktické využití systému LES je možnost vyšetřit 
pacienta s bezpečnostním odstupem a to až několika metrů, což je často s výhodou. 
Vyzýváme k důslednému používání LES v dokumentaci pacientů a jeho zavedení do praxe 
v co nejširším měřítku. 

 

 
 

Podle posledních průzkumů je minimálně 40% zdravotnického personálu FNL ihned            
po dimisi z práce hospodalizováno. Dle dlouhodobých testů se též nepotvrdila teorie, že jedna 
sklenka denně neuškodí, naopak je zdravá. Lékaři zařazení do studie pozorovali první 
nežádoucí účinky na vlastním preparátu již během konzumace první rundy. ( viz ilustrační 
foto výše a  Gerlach Probe Team pro LIBEREC EBRIETA SCALE ) 
 

Poděkování našim skotským chráněncům – Teasdale & Jennett 1974 – za zapůjčení GCS 
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AMBULANCE CHIRURGIE alias CENTRÁLNÍ PŘÍJEM 
klasické telefonické INFO z dispečinku RZ služby o transportu pacienta z terénu na chirurgickou ambulanci 

 
“Dobrý den. Záchranka, Klasická-Baletková. Vezeme vám nějakého bezdomovce.“ 
„A co mu je?“ 
„Volala nějaká paní, že stál na přechodu, když jela kolem v tramvaji, a že se jí nezdál.“ 
„Jak nezdál ? A co mu teda je?“ 
„Ještě nevíme. Měl takovou nezdravou barvu.“ 
„A proč ho vezete sem?“ 
„Zjistím více a zavolám, ale vezeme ho k vám.“ 
… 
„Záchranka Klasická-Baletková. Tak ten pán má červený nos, takže kontuze nebo flegmona. 
Budou u vás za deset minut.“ 
„Počkejte, jestli je to zánět nebo pohmoždění nosu, tak to patří na ORL!“ 
„Zjistím více a ještě se ozvu.“ 
… 
„Záchranka Baletková, tak ten nos je od alkoholu, ale říká, že ho dost bolí hlava a trochu se 
mu točí. Jsou u vjezdu do nemocnice.“ 
„ Počkejte, a on upadl? Protože jestli ne, tak ho vyklopte rovnou na neurologii.“ 
„ Chviličku.“ 
… 
„Tak neupadl, ale na kalhotách má zaschlé zvratky a půl hodiny mu prý nejdou větry, takže 
ileus. Právě vám ho skládají na lehátko. Jo a v Beskydech  si nějaká rodina uvařila jedovaté 
houby, tak to bude asi taky vaše. Ještě se ozvu.“ 
 
                            2x jaguar 
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------------------------------- inzerce -------------------------------- 

 
 

 
Nudí vás již anabolika ? 

 
Nestydíte se pořádně 

napchat ? 
 

Kupujete vše “light“? 
 

Chcete být topmodel? 
 

 

Nový farmaceutický 
fenomén na trhu 

 

Vyráběno ve formách: i.m., i.v., p.o., 

kapky do nosu, tělový krém, zubní pasta, 
kontaktní čočky či doutník 
 
Pod záštitou Českého olympijského výboru 

Vyrábí: Spolana Kafilérice 
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Proč je lepší býti zubařem? 
 

 
 

Dny otevřených dveří na onkologii 
Máte pocit, že vás něco bolí, trápí, že máte málo peněz, že je život nuda nebo příliš tvrdý, 

že máte v obývacím pokoji zašlé koberce, že malíř netrefil přesně odstín v předsíni, nebo 

že máte doma jen dvě televize a u moře jste byli naposledy už před rokem? Trápí vás tyto 

a podobné zásadní problémy? 

Právě pro vás pořádáme nově dny otevřených dveří na onkologickém oddělení FNL. 

Pravidelně vždy první středu v měsíci. Skupiny nad 6 lidí možno domluvit individuální 

prohlídku.Ve vrátnici možno též se slevou zakoupit jako suvenýr testovací soupravu         

s depilačním krémem na vlasy. 
+ + + 

 

       
       jaguar 
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  CHRÁNěNÁ DÍLNA LIBEREC 
ÚROVEŇ 
ŘÍZENÍ 

  

 
ZÁVĚREČNÝ TEST ZNALOSTÍ  Českého Lékařského Špajzu 

 

 

ID.ČÍSLO:     7161200067106790494873114000-67468-3268/1235488 PLATNÁ VERZE: 6.6.6 PLATNOST OD 9/2006 

  
MÍNUS 55 KREDITŮ V SYSTÉMU CELOŽIVOTNÍHO  MATENÍ LÉKAŘŮ  
Při nasbírání 666 bodů a manipulačního poplatku $ 20 000 můžete od nás získat padělek 
vysokoškolského diplomu kterékoli vyhlášené světové univerzity dle vašeho výběru 

 
1. Co znamená zkratka LDN ?  
a) lázně dlouhodobě nemocných 
b) lehce dezorientovaní nemotorní 
c) ležeti do nekonečna 
d) lákavá další nabídka 
 
2. Standardním vybavením konsiliáře je: 
a) page 
b) Jimi Page 
c) peach 
d) pauch 
 
3. Plísně patří mezi : 
a) floru 
b) faunu 
c) prsty 
d) lůžkoviny 
 
4. Maskotem metabolické jednotky je :  
a) pes Novák  
b) doktor Novák 
c) Paul  Newman 
d) Nutriman 
 
5. Když doktor oznámí pacientovi, že má 50% šanci, ve skutečnosti to     
   znamená :  
a) < 5% 
b) 0,5% 

„ Myslíš na to, na co myslím já ? “      c)    ± 0,05 promile 

                                                                                                    d)    je to tutovka 
 
6. Řádný pinoidalis je ..?                                                          10. Oficielní nové návštěvní hodiny na LDN fakultativní nem. LBC jsou: 
a)      sinus                                                                                  a )     1.patro – leden , květen, říjen 
b)      tangens                                                                              b)      2.patro – únor, červen, listopad 
c)      ze zařízlých tang                                                               c)      Jablonné p.J (původní 3.patro) – jaro 2008 
d)      dost nechutný                                                                    d)      s phenobarbitalem kdykoli 
 
7. Na co se používá tekutý dusík?                                            11. Šestým smyslem .. 
a) na bradavice                                                                      a)       luštíme výplatní pásky   
b) na horečky                                                                         b)       vidíme své bývalé pacienty 
c) na terminátory                                                                   c)       ignorujeme nesmyslná nařízení 
d) jako osvěžující nápoj                                                         d)      vyhoříváme 
 
8. Jaké je nejčastěji předepisované                                          12. Jak fungují nemocniční výtahy ?  
    prokinetikum/antiemetikum ve FNL?                                    a)       6 dní v týdnu   
a) Antišavle                                                                           b)       5 měsíců v roce 
b) Antikosa                                                                            c)       max. 3 hodiny 
c) Antiperle                                                                           d)       nárazově ( zejména o dno šachty )                                                                  
d) Degen 
                                                                                                 13.  Čeho lze docílit intenzivní léčbou infusemi u špatně  
9. Co můžete dělat s  novu městskou kartou ?                                hydratovaného pacienta ? 
a) můžete se vytahovat i v MHD.                                        a)        metabolického rozvratu 
b) můžete se vytahovat i v závodní jídelně.                         b)        metabolického převratu 
c) můžete si vytahovat maso z mezizubí.                            c)        metabolického puče 
d) si můžete políbit ..                                                           d)        rychlého snížení obložnosti    
 
Bonus otázka : Bude v českém zdravotnictví někdy lépe ?     a)  NE      b)  ne      c)  Ne      d )  Ne e 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

Správné odpovědi zasílejte v podobě SMS s přiloženou MMS vašeho pozadí a 
žádostí o grant na ministerstvo zdravotnictví. 
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Citát: „I am very exited.“ 
                  vyjádření  ne úplně spokojeného zahraničního klienta 
                                                                               naší nemocnice 

Hádanky : 
Co je to apatie ? …  Poměr k poměru po poměru. 
 
Jak podepisuje analfabetka ( XXX ) souhlas s hospitalizací / operací, když se vdá ?     O O O 
 
Smějeme se stáří z průměrnou sestrou fakultativní nemocnice LBC v letním pracovním oděvu 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pošle takhle babička dědu do sklepa, aby přinesl česnek a cibuli. 
"Nezapomeň! Dvě věci!" říká babička. 
Děda jde do sklepa a za chvíli přinese lopatku na smetí. 
"Cos to zase přines? Říkala sem jasně: dvě věci! Kde máš smeták?" 
 
V příštím čísle nezávazně : 
� Chirurgický pacient z pohledu uklízečky .Tentokrát na téma: Nebylo by dobré pokračovat v ředění 
Persterilu? 
☺ „Kde Domov můj ?“  přepracovaný text starého šlágru v novém kabátku partičky neumístěných 
důchodců ze Smržovky 
� Fast Track Surgery – méně známá zkratka areálem na patologii 
☺ Sudoku pro pacienty s expresivní akalkulií 
� docent Krumkopf uvádí Humor na šikmé ploše  
☺ Hubneme s Kájou – Vaříme jen z vody  
� pozvánka na 1.ročník kongresu Mladých chirurgů a gymnastek v Liberci (Téma: VARIA a VARIXY) 
☺ Módní policie : Černá  je dobrá a trendy  
� VYAGRA – nová, ještě tvrdší zkušenost 
☺ Praktická pyrotechnická příručka jordánského šamana dr. Daase «djase» -poslední rozhovor 
� Recept: Lovecký koláč – koláč, na který ulovila moje babička dědu 
☺ Exluzivní fotografie z pánských filtrů a spousta dalšího.      

Chráněná dílna 3 >>> v kuloárech do půl roku 
 

Citát na rozloučenou: „ Smrt nechodí po lidech, ale po vlnách.“ 
na konci neúspěšného týdne ošetřující lékař skupince příbuzných, kteří si přišli 
pro pozůstalost 
 

 Stále připravujeme Chráněná dílna “The Movie“   -  zatím doporučujeme dceřiné projekty  KRVAVÁ 
SODA , JAGUAR  SHOW.  Dostupné ve sdíleném adresáři počítače 701 - chirurgie nemocniční sítě 

Pro sběratele Chráněná dílna  1  a Chráněná dílna  2 v BARVĚ  a další k nalezení tamtéž.. 

OPTICKÝ  KLAM  
    

Dívejte se na obrázek Dívejte se na obrázek Dívejte se na obrázek Dívejte se na obrázek 
a po cca půl minutě a po cca půl minutě a po cca půl minutě a po cca půl minutě 

se v pse v pse v pse v pozadí objeví loďozadí objeví loďozadí objeví loďozadí objeví loď    

Bursa 
Mladý, pohledný, sportovec, 
abstinent, nekuřák, finančně 
zajištěný. Auto, barák, 
chalupa na horách, tučné 
konto mám. 
 ZN: Nikoho nehledám, jen se 
chválím. Milan D. kód 305 


