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Fakultativní Nemocnice LBC

Chráněná
dílna
…………………………..……………..

neprodejná*nepř
neprodejná*nepředplatná*nezávislá*neautorizovaná
k dostání u vašich dealerů

NOvO seven, valenta, Cactus, KING,kuličky,
Playmate,test,Murphy,novinky číslo
íslo 1/2006

Chráněná dílna – občasník je pilotním
projektem nemocničního undergroundu, který
v případě zájmu naváže i dalším pokračováním
či hranou formou. Organizátoři projektu 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. 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.
Náklad asi 10 výtisků. Oficiálně neprodejné.
Možno zaslat per e-mail po objednávce zdarma
na jiri.graphy@seznam.cz; komentáře tamtéž
Šéfredaktor : jaguar
Redakční rada : asistent Gerlach
číslo 1/2006

MUDr. Tauchmanová Eva – ARO Semily
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ČEKÁRNA CENTRÁLNÍHO PŘÍJMU
<< sedmý přepracovaný návrh >>

jaguar

Nouzová Linka Psychiatrie < nově zřízena >
Návod k použ
žití
Po vytočení čísla

2223 se ozve záznamník :

„ Nazdar, dovolali jste se na Horkou Psycholinku.
Jestliže jste obsedantně–kompulzivní, stiskněte prosím opakovaně jedničku.
Jestliže jste závislí, poproste někoho, aby stiskl 2.
Jestliže jste rozdvojená osobnost, stiskněte prosím 3, 4, 5 a 6.
Jestliže jste paranoidní, my víme, kdo jste a co chcete. Nezavěšujte dokud
nevystopujeme vaši linku.
Jestliže jste schizofrenní, poslouchejte pozorně a tichý hlas Vám napoví, které číslo
stisknout.
Jestliže jste manio-depresivní, je jedno, které číslo stisknete. Stejně nikdo neodpoví.“

¶ ¶ ¶ Chlap přiběhne v noci k blázinci a začne vší silou bušit na dveře a řvát:
„Pusťte mě dovnitř, já jsem se zbláznil!“ Ze dveří vyleze vrátný a zařve na něj:
„Člověče, je půl třetí v noci, vy jste se snad zbláznil!“
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*** V naší nemocnici byla instalována PRVNÍ WEBOVÁ KAMERA. Dle
dostupných informací je to i první web-kamera na světě přenášející obraz
ze zdravotnického zařízení. Zřízení a provoz je dotováno ze sponzorského konta
Sdružení nepovislých priapiků. Kamera snímá často přetíženou čekárnu
urologické ambulance a pacienti tak mohou na internetu monitorovat aktuální
délku fronty a optimálně pak načasovat svoji návštěvu lékaře. (snímek nahoře)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

jaguar
* *
Našim invazivním žurnalistům se podařilo od sesterského a
lékařského personálu interního oddělení získat informace, z nichž je
jasné, že je na metabolické jednotce otrava.
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* Liberecká Záchranná služba se rozhodla obnovit svůj vozový park. Zastaralé sanitky, které měli
zejména v období zimy a četných zemětřesení velké problémy s dostupností ve zdejší kopcovité
krajině, nahradil nový model. Pro tyto speciálně upravené terénní vozy není problémem zdolat až
dvoumetrový výškový stupeň. Došlo tak k výraznému zkrácení dojezdových časů a zvětšení akčního
radia. (foto: nový vůz přijíždí bezproblémově již po necelých osmi hodinách na centrální příjem
ze zásahu na Šaldově náměstí pro akutní uzávěr vzestupné aorty - na snímku první shora)

** Česká sanita rozšířila pole své působnosti a k tradiční výrobě umyvadel, toaletních mís a
van přivzala další lukrativní aktivitu. Nově zřízená sekce má na starosti převozy nemocných
a imobilních pacientů nemocnice.
*** Liberecká patologie se v žebříčku nadnárodních těžebních

společností posunula již na 4.místo v produkci zlata.

SPORT
**** Podle alarmujících výsledků výzkumu agentury
PERSPIRATIO INSENSIBILIS klesl dramaticky objem
úplatků v našem sektoru z předloňských 127 miliard
na loňských 78 miliard korun. Odborníci bijí na poplach.
Pokud by do sektoru přišlo touto cestou ještě méně
peněz, hrozil by kolaps celého systému. Dolní sněmovna
parlamentu proto přijala několik pozměňovacích návrhů,
kterými chce oživit skomírající trh s úplatky, přilepila je
na celkem bezvýznamný zákon o pěstování skalniček a
doufá, že tak projdou nepovšimnuty Senátem.
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37. světová hokejová divize (dohrávka
454.kola)
Hamé Gaza x Dynamo Jericho 1: 1
Bílý Tygři LBC x Spartak Ghana 1: 32
TJ Dakar x Mogadischo G Team 3: 4
Yetties Nepal x
Elitte Papua–New Guinea
0:0
Stolní fotbal (finále)
Zdeněk x Bedřich 8: 2/ v prodloužení /

► ◄► Od nového roku se bude možné dle
nového zákona o ziskuchtivých organizacích
na zdravotní péči připojistit. A to hned
na několika úrovních. Egál, Bazál, Standard,
Zlatý Standard a Nadstandard. Po zrušení
povinného zdravotního pojištění se díky péči
Egál již nikdo nebude moci stát loutkou
systému a nebude oddán napospas nechtěnému zachraňování. Například Svědci
Jehovovi budou mít možnost si místo
transfusních přípravků donést kečupy a
rajské protlaky z Tesca. Lehce přešlí pacienti
s bifazickou poruchou si ve slabší depresivní
chvilce bez vyčítavých pohledů zaberou se
svým lanem lustr dle vlastní volby. Atd.
Bazál bude obsahovat jen nezávaznou a místy
úmyslně zavádějící konzultaci s lékařem.
Doporučená vyšetření či terapii si pak dle vlastního uvážení zajistí pacient za úhradu sám. Standard se omezí
na základní péči, která nezná komplikace. Z těch se pacient musí vylízat sám. Zlatý Standard pak bude jakousi
variací na dnešní systém. Dosažitelný by měl být jen pro velmi dobře pojištěné zdravé jedince. Nadstandardní
péče pak je široce definována jako ‘péče nad zlato‘. Péče bez limitů, supervize, morálních zábran, etického
kodexu či jiných rozvoji bránících omezení.
(na snímku _ Zlatý Standard na jednotce intenzivní péče v nemocnici našich thajských sousedů, kde stejný systém
úspěšně funguje již přes osm let Foto:Pepa Paparazzi)

jaguar
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Pokud dojde v naší nemocnici k situaci, kdy se k návrhu na řešení
nějakého problému musí vyjádřit jednotlivá oddělení, jejich oficiální
odpověď zní téměř vždy takto:
Gastroenterologie : „ Není nám z toho dobře.“
Neurologie: „ Máme z toho těžkou hlavu.“
Psychiatrie: „To je šílené.“
Chirurgie: „ My si myjeme ruce.“
Alergologie: „ Chtělo by to nejdříve otestovat.“
Radiologie: „ Je to velmi neprůhledné.“
Plastická chirurgie: „ Nad tím si tak můžeme ohrnout nos.“
Rehabilitace: „ Je to krok zpět. A navíc se pěkně prohneme.“
Interna: „ Nemastné, neslané.“
Porodnictví: „ Pregnantní řešení, ale spousta nevýhod pro naši sekci.“
Infekce: „ Přes to se nepřeneseme.“
Biochemie: „ Míchá se zde páté přes deváté.“
Pediatrie: „ Vyřeší to jen drobnosti.“
Mikrobiologie: „ Z toho ani pšenka neporoste.“
Transfusní: „ Ne, z cizího krev neteče.“
Kardiologie: „ My nemáme to srdce udělat to takto.“
ORL: „ Nečekáte, že na tohle budeme slyšet? “
Patologie: „ Jen přes naší mrtvolu.“
Urologie: „ Nás to nepálí.“
Traumatologie: „ S tímhle se nesrovnáme.“
Oftalmologie: „ Krátkozraké.“
Neurochirurgie: „ To jste si z nás vystřelili?“
ARO: „ Stejně to všechno brzy usne.“
Epileptologie: „ Dost křečovité.“
Cévní : „ Nám to žíly netrhá.“
Dermatologie: „ Mazané.“
Venerologie: „ To se u nás nechytá.“
Plicní: „ Takhle už si ale vůbec neoddechneme.“
Ortopedie: „ To se nepodaří skloubit.“
Proktologie: „ Průser.“
Kuchař Kos: „ Ještě přidat?“
* * * Nemocný leží v nemocnici, když k němu přijde muž v bílém plášti. "Tak,
kolik měříte?" - "Sto osmdesát šest centimetrů, pane doktore." - "Nejsem doktor.
Jsem truhlář!"
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MKN TOP 10
Hitparáda nejvykazovanějších diagnos sestavovaná měsíčně ze záznamů kradených revizním lékařům
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

( R 452 )
( F 430 )
( T 741 )
( R 461 )
( Z 765 )
( T 474 )
( F 681 )
( R 467 )
( W 04 )
( F 988 )

POCIT NEŠTĚSTÍ
ÚNAVA Z BOJE
SYNDROM BITÉHO MANŽELA
BIZARNÍ OSOBNÍ VZHLED
SIMULANT
OTRAVA PROJÍMADLEM
BLOUDÍCÍ PACIENT
MNOHOMLUVNOST A NEPODSTATNÉ PODROBNOSTI
PÁD PŘI NESENÍ NEBO PODPÍRÁNÍ JINÝMI OSOBAMI
DLOUBÁNÍ V NOSE

* NOVINKA*

* NOVINKA*

Tento měsíc se na první místo probojovala diagnosa R 452 Pocit neštěstí, která po sedmi měsících vystřídala
na čele diag. R 460 Velmi nízká úroveň osobní hygieny, která se tímto po svém dlouhém kralování s hitparádou
loučí. Místo ní nasazená velmi oblíbená diag. W 04 Pád při nesení nebo podpírání jinými osobami se uchytila
na velmi dobré 9. pozici. Dvojku si drží již třetím týdnem F 430 Únava z boje. Na třetí příčku se překvapivě
vyhoupl T 741 Syndrom bitého manžela. Propadem týdne se stalo F 988 Dloubání v nose, které se sesunulo
o 5 příček a téměř již vypadlo z Top 10. Druhou novinkou je F 681 Bloudící pacient zatoulaný na místě sedmém.
Poslední měsíc v hitparádě je stálice mezi diagnosami Z 765 Simulant. Tentokrát opět na místě pátém po mírném
poklesu minulý měsíc. Pro úplnost dodávám , že tento měsíc se oproti minule do nejprovařenější desítky
nedostalo L291 Svědění šourku a V 954 Nehoda vesmírné lodi jako příčina zranění člena osádky. Těsně
pod čarou na 11. pozici zůstal nezákeřnější z šoků a to F 432 Kulturní šok. Z dostupných informací se
z chvostu toho času ještě na nepublikovaných pozicích tlačí Z 592 Neshoda se sousedy, nájemníky, domácími,
F 72 Idioimbecilita, A 821 Vzteklina městská a R 196 Zápach z úst. Dá se tedy očekávat, že některé z těchto
diagnos by se mohli v nejexkluzivnější desítce objevit příště. Naproti tomu některé diagnosy jako např. W 58
Kousnutí a úder krokodýlem nebo aligátorem, A921 Horečka O‘nyong-nyong , T 611 Otrava rybou Scombroid,
Y 060 Zanedbání a opuštění manželem nebo partnerem, F 602 Amorální osobnost jsou na hranici vyřazení.
Na posledním místě je téměř eradikovaná R 99 Smrt. Ta se v místních podmínkách již v podstatě nevyskytuje.
Jediný zaznamenaný případ byl zavlečen z Polska paraglidingem.
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ANESTESIOLOGICKÉ KONSILIUM PRO PACIENTY ASA 6 A VÝŠE

PONY EXPRESS

STATIM VOLEJTE ZDARMA 72114

Nutno doplnit _:_
1)
2)

Spirometrie
Genetické vyšetření – nosičství všech
autosomal. recesivně dědičných chorob
3) Vyloučení Bombay fenotypu
4) Kultivace plísní z nehtů, sputa a matrace
5) Aktuální Malý Soubor( Kala Azar, Koro,
Creutzfeld-Jacob, Dengue, Nemoc
z kočičího škrábnutí)
6) Biopsie endokardu a dřeně nadledvinek
7) Kompletní alergologické testy (sliny
galapážské želvy včetně)
8) Spirometrii znovu opakovat pokud starší
5 minut
9) Zajistit ventilátor, akumulátor,
transformátor a vibrátor
10) Vyvolat planý poplach protichemické
jednotky libereckého vojenského útvaru
11) Rezervovat „bílý bob“ k převozu na patologii
12) Turecká káva s dvěma cukry a smetanou
-------------------------------------------

inzerce

-------------------------------------------

- NOVO seven -

LANG
Baader

morman
Holm
lukas
janousek
suchomel
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Schválený stavební a investiční plán pro období 2007/ 8
Mikrobiologie se přemístí do budovy stávající infekce.
Oddělení infekce se přesune zpět do budovy, která se vybuduje podle staré zachované fotodokumentace
na místě dnes ještě nedostavěné kuchyně.
Kuchyň s jídelnou zaberou 3.-6.patro Pavilonu interních oborů. Ostatní patra budou přebudovány na luxusní
čtyřhvězdičkový hotel po vybrané zaměstnance, celý pavilon pak přejmenován na GASTRO TOWER.
V kuchyni bude vyčleněn roh pro nově zřízené Oddělení parazitologie.
Dermatovenerologie vyléčí své dva chronicky hospitalizované pacienty s lupenkou, zruší prodělečný lůžkový
fond a přesune se na koleje do Harcova. Zbylé lukrativní služby bude nabízet v Poradně pro pohlavní choroby a
bradavice.
Sterilizace se tématicky konečně spojí s nově založeným Centrem plánovaného rodičovství a po té, co město
po letech vyslyšelo volání divočiny po vyvlastnění všech vil v okolí jednoho kilometru od areálu nemocnice, se
usídlí v budově nemocniční lékárny, která se již jako privatizovaná rozštěpí na několik menších krámků, rozšíří
sortiment zejména na značkové prádlo a v rukou vietnamských provozovatelů se rozbují v podobě tržnice mezi
vyvlastněné vily.
Onkologie bude vyjmuta in toto a celá přenesena na budovu stávajícího ředitelství novým jeřábním systémem
„no touch“.
Na střeše přestárlé budovy chirurgie bude vybudován plavecký bazén 50x10m. V nejhlubším místě, které bude
blíže pavilonu PIO, by měl dosahovat hloubky 3metrů. Chirurgický pavilon se tak vynuceně vzdá několika
lékařských pokojů. Zbývající lékařské pokoje, zejména mladších lékařů, budou s bazénem sousedit velkým
proskleným oknem s výhledem pod hladinu.
Z osmého patra PIO povede shoz ve tvaru pravotočivé šroubovice. Zavěšený na velkém kloubovém rameni
bude v sezóně využíván jako tobogán do bazénu, mimo sezónu pak jako shoz odpadků do nemocničního
parčíku. Nahromaděné odpadky pak poputují do meziskladu v kravíně u Českého Dubu, který si nemocnice
pronajala za symbolické platíčko Endiaronu. Zde budou čekat na samovznícení.

Do skály pod psychiatrií je plánováno vystřílet dlouhý tunel, který má vyústit na náměstí v Chrastavě. Ihned
po zprůchodnění bude vylit betonem. Se zalitím se vyjde vstříc i všem psychoklientům, kteří se domnívají, že
jsou egyptští faraónové nebo sádroví trpaslíci.
Stávající trasa A nemocničního metra bude prodloužena o další dvě stanice. Slavnostní otevření první “U kuřat“
a druhé “Muzeum“ je 1.4.2008. Dokončení trasy prodloužením k zoologické zahradě je plánováno na příští
investiční období.
V atomovém bunkru pod nemocničním parčíkem vznikne noční klub pro sloužící lékaře s NONSTOP
provozem, barem, kulečníkem, střelnicí, minikinem, saunou a okruhem pro motokáry.
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Rekreační prostor vznikne i za saténovým závěsem v místnosti Betatronu na onkologii. Služeb turbosolária
bude možno využít čistě jen v pracovní době.
Nemocnice se dočká i svého heliportu, a to na místě chátrající a nevyužívané budovy Šaldova divadla .Nutných
stavebních změn dozná i přilehlá radnice, jejíž výška bude snížena o ozdobné věže a horní dvě patra. Střechu pak
nahradí velká futuristická plastová bublina. Fasády historických budov na náměstí zabezpečí proti zvířenému
prachu obložením z vlnitého plechu stavební firma Syner, jejíž projekt vyhrál ve výběrovém řízení nad jejím
jiným levnějším projektem.
Detašované pracoviště naší nemocnice - oddělení Likrem – se přesune blíže ke zdroji a funkční nástavbou se
připojí k pekárně před vrátnicí.
Pokud ještě zbudou nějaké drobné, zařadí se už do tohoto investičního období rekonstrukce závory u vrátnice.
Nová bytelnější umožní průjezd až 10 osobním automobilům za hodinu a po rychlé demontáži desetičlenným
týmem techniků ‘na telefonu‘ zpřístupní v akutních případech vjezd i sanitce.

jaguar
___________________________________________________________

♠ ♠ ♠ Psychiatrická léčebna. Primář provádí mladého psychiatra po odděleních:
"Tak tady je pokoj pro Napoleony a tady zase máme automechaniky..."
"A kde jsou? Já nikoho nevidím."
"Leží pod postelemi a spravují..."

11

jaguar

Murphyho zákon na záchrance:
◄ Pokud si volán na výjezd, jede se na Kudráčovou. Pokud se nejede na Kudráčovou, jede se na Kozára.
Pokud se nejede na Kozára , pokálel se před vchodem do Tesca Klepetko.
◄ S výjimkou každého desátého výjezdu je tutovou destinací Andělská hora nebo Střelecký vrch
◄ Čím těžší pacient, tím výše bydlí – jakási teorie antigravitace.
◄ Pokud je v domě výtah, je rozbitý a světla na schodech nesvítí.
◄ Pokud se na místě nehody vyskytne lékař v civilu, předpokládej, že je to gynekolog. Pokud jde
o překotný porod, předpokládej, že je to kožař.
◄ Pokud zapneš v sanitním voze sirénu a majáky, buď si jistý, že tak silný vjem způsobí u kolemjdoucích a
řidičů jiných vozidel náhlou, absolutní, ale přechodnou hluchotu a slepotu.
◄ Čím těžší případ, tím více překážejících a zvědavých přihlížejících.
◄ Čím lehčí případ, tím více shromážděných příbuzných se zvídavými a záludnými dotazy.
◄ Tíže utrpení pacienta má inverzí hodnotu k síle řevu, který vydává.
◄ Telefonát k výjezdu přichází zásadně ve chvíli : kdy vám přivezli objednané jídlo - kdy jste vlezli do
sprchy - kdy sedíte na záchodě.
◄ Ať je služba jakákoli, poslední výzva k zásahu přichází vždy minutu před koncem směny.
◄ S blížícím se koncem služby vzrůstá exponenciálně vzdálenost místa zásahu.
◄ Volání k urgentnímu zásahu přicházejí zcela náhodně vždy všechna v jednu chvíli.
◄ Pokud se vyjíždí k autonehodě a na místě není žádná podnapilá osoba, hledejte dál - někdo chybí !

jaguar
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Vypláznutý světový jazyk
V našem pravidelném jazykovědném okénku se dnes naučíme strukturovat formální
dopis. Téma: Italský turista píše stížnost vedoucímu jednoho nejmenovaného
londýnského hotelu:

Dear Signor Diretorre
Now I am tella you the story how I was treated at your hotella. I am comma from Palermo as
tourist to London and stay as a young man at your hotella.
When I comma in my room I see no shit in my bed. How can I sleep with no shit in my bed? I
calla down the receptione and tell: "I wanna shit". They tella me "Go to the toillett". I said
"No, no. I wanna shit in my bed". They said "You betta not shit in your bed, you
sonnawabitch".
What is sonnawabitch?!
I go down to ristorante for breakfast. I order bacon and eggs and two pisses of toast. I getta
only one piss of toast. I tella waitress and point to toast "I wanna piss". She tella me "Go to
the toillett". I say "No, no. I wanna piss on my plate". She then say to me "You bloody fella
better not piss on the plate, you sonnawabitch".
Second person who do not even know me and call me sonnawabitch!
What is sonnawabitch?
Later I go dinner into restorante. Spoon and knife is laid but no fock. I tella waitress "I
wanna fock", and she tella me "Sure everybody wanna fock". I tell her "No, No. You don't
understand me. I wanna fock on the table". She then tell me "So you sonnawabitch, wanna
fock on the table? Get your ass outa here!"
So I go to the receptione and ask for bills. I no wanna stay in your hotel no more. When I
have pay the bills, the porter say to me "Thank you and piss be with you". I say "Piss on you
too, you sonnawabitch". I go back ti Italy! I never more comma stay in your hotella, you
sonnawabitch.
Yours Alberto Daas
( text zapůjčen s Cambridge Advanced English Practise Book)
jaguar
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OSOBNOST jaro 2006
Na tomto místě představíme v každém čísle jednu výraznou osobnost naší fakultativní
nemocnice (FNL). Jedině tato část občasníku bude vždy autorizována. Návrhy na
osobnost léto/podzim 2006 šeptejte do ucha svým dealerům.

MUDr. MICHAL VALENTA
Stav: prvně ženatý, 3děti (kluci a
holka)
Místo působení: chirurgie
Délka působení ve FNL: 6 let
Koníčky: víno, ženy a řev
+ běžky, crash test, LOK …
Charakter: nyní nemá, býval excentrik
Nejtěžší akrobatický skok :
¾ salta vpřed s 2 vývrtkami v kapse
Osobností zvolen: všemi dvěma hlasy

Mikeu, neznáš hned na úvod vtip z lékařského prostředí?
Napadá mě nelékařský - Učitelka nakreslí na tabuli jablko a ptá se dětí: "Co pak jsem to nakreslila?"
Přihlásí se Zdeněček: "Prdel!" Učitelka se rozpláče a vyběhne ze třídy. Za chvíli do učebny vkročí
ředitel a zařve: "Jak to, že jste paní učitelku rozplakali? A kdo nakreslil na tabuli tu prdel?"
To nechápu. Tak jinak. Proč tě kolegové přezdívají “Střihoruký Edward“?
Ti, kteří viděli zmíněný film a zároveň i mě při mém vrcholném laparoskopickém čísle – fundoplikaci,
jistě budou souhlasit, že podobnost není čistě náhodná.
Další tvá - možná ještě rozšířenější - přezdívka je “Pepin“. Trpěl si v mládí často zánětem středouší
nebo si začal řvát až po natočení Postřižin?
Promiň, špatně jsem slyšel tvou otázku. Myslím, že jsi se ptal, kdy jsem začal žrát. Já jsem nikdy
nežral, a ani mě nic nežere.
Vedeš mammologickou poradnu. Jistě si toho viděl již hodně.
Netrpíš nějak takzvanou nemocí z povolání?
Nemoc z povolání? Co to je? Tvá sestra ještě nebyla na mammografii, že? Přiveď ji někdy!
Stane se, že se někdy přistihneš, že slintáš?
Slintám často, ještě, že si toho mé pacientky zatím nevšimly.
Bohužel Libuška již ano.(Libuška - playmate ze zadní strany a kněžna chirurgických poraden
– pozn. redakce)
Přivyděláváš si ke svým sto tisícům ježděním pro záchranku. Pochlub se nějakou vtipnou historkou
z výjezdu.
Jedna pacientka z rasové menšiny po mě hodila květináč, když jsem se jí pokusil přesvědčit, že musí
s námi do nemocnice. Naštěstí byla zesláblá a minula, ale těsně!(smích)
A máš i nějakou pěkně drsnou story?
Ta samá pacientka se mě při jiném výjezdu ptala, co by jí mohlo pomoci. Po odpovědi: „Práce“ po nás
ten květináč hodila zase. Opět minula…(2xsmích )
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Kolikrát si v životě boural ? Myslíš, že jsi dobrý řidič ?
Boural jsem 4x (tedy co si vzpomínám), samozřejmě, že ne mojí vinou! (většinou jsem byl jediný
účastník nehody) Myslím, že jsem dobrý řidič…..a rychlý.
Byl jsi už někdy operován? Nechal by si se zde akutně operovat nebo by si raději ze zaraženou řadící
pákou do břicha zkusil z posledních sil popojet do jiné nemocnice?
Operován jsem nebyl, věřím mateřskému pracovišti, ale lépe, kdybych byl v bezvědomí. Někteří
kolegové by stejně byli radši , kdybych tiše vykrvácel napíchlej na té řadící páce.
(pláč)
Vím, že jsi šťastně a věrně ženatý.Máš, prosím tě, nějaký recept jak to tak lehce zvládnout?
Řídím se několika jasnými pravidly: Co je v domě, není pro mě. Co oči nevidí, to srdce nebolí. A je
nutné dát občas „vlastňáka“, pak je doma klid.(pláč redakční zapisovatelky)
Tak to trochu odlehči vtipem na závěr.
Víš jak homosexuál předstírá orgasmus? Vytáhne ho a plivne partnerovi na záda.
Chtěl by si něco vzkázat svým fanouškům?
Děkuji za podporu!!!
I přesto, že žádnou nemáš, ti děkujeme za rozhovor

jaguar
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CACTUS MEDICORUM
odporná postgraduální príloha pro zdravotníky
Abstrakta článků, jejichž plné znění můžete získat za protislužbu a odběru dvou a více
neperspektivních pacientů od autorů příspěvku

SUCHYZIP - Dočasný uzávěr nejen dutiny břišní
▌Autoři:
Doc. PUDr. Zdeněk Štich Ccs, MUDr. Martin Kalič
Soukromá chirurgická klinika MÁJA – Dožánky u Aše
▌Souhrn:
Dočasný uzávěr dutiny břišní lze provést různým způsobem. Nevýhodou originálních
pomůcek ( Ethizip,Velcro) bývá vysoká cena. Autoři prezentují vlastní techniku dočasného
uzávěru nejen dutiny břišní, která splňuje všechny současné požadavky na tuto metodu a
přitom využívá materiálů české provenience, jejichž cena je výrazně nižší. Vychází přitom
z dosavadních světových poznatků a vlastní letité zkušenosti s touto metodou při léčbě
těžkých forem hemoragicko-nekrotizující pankreaitidy, difusní peritonitidy, pendolino či long
vehicle laparotomie s rizikem enormního nárůstu intraabdominálního tlaku po primární
sutuře.
Summary / good for non-perspective pacients
▌Klíčová slova: dočasný uzávěr – laparostomie – průser – hadr na podlahu – department
syndrom – pohřeb v zákonné lhůtě 5 let
Key words / cottage cheese, mother fucker, robot, our none experience
▌Literatura / References:
1.Michálek J. Rychlokurs pletení
a paličkování nakladatelství
Albatros 1822
2.Bauhaus A.jr.
Akrylátová
lepidla a jejich využití ve
stavebnictví Poseidon 1982
3.Halina a spol. Mladá krejčová
2000; 8:12-15
4.Suchý P., Černý L., Kašel E.
Prvouka pro střední školy.
5.Kopola F. Ztraceno v břišní
dutině. Chirurgické rozlety 2004;
2:138-160
6.Bozeman M. Základy geologie.
nakladatelství Grády 1998
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Akutní hemikorporektomie jako řešení zarůstajících nehtů –
naše zkušenosti s prvními 100 případy
As. MUDr. W.Gerlach , FNL
Souhrn:
Zarůstající nehty jsou častým problémem pacientů na chirurgických ambulancích. Ve své
práci představujeme náš pilotní projekt radikálního řešení problému pomocí akutní hemikorporektomie zejména v případech většího krvácení, mělké narkosy, přepracovanosti
operatéra či jiné ne zrovna řídké komplikace při ablaci zarostlého či zatrhnutého nehtu.
Během prvních 100 případů jsme dosáhli téměř 0% recidiv, perioperační mortalita byla 42%,
pooperační 58%. Závěrem doufáme, že na náš projekt naváží i další pracoviště a problému
zarůstajících nehtů bude konečně odzvoněno!
staženo volně z InterNISu

Vychytané rady ústavního psychologa
názorná ukázka

Po závěrečném hvizdu vypíná manžel televizi a jde do ložnice, kde si
jeho manželka čte nový trhák od Dicka Francise. Přináší s sebou na tácku
sklenici vody a vybalený Ibuprofen.
„ Děkuju, mě ale nebolí hlava.“
„ Tak a mám tě!“…
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Trůn doktora Kinga
…
„Pane dr. Kingu, můžete mi podélně rozříznout penis a pak zašít?“ „A proč prosím vás?“
„Víte, vy jste mi takto před rokem zašíval rozříznutý prst a já ho od té doby neohnu.“
…
„Pane dr. Kingu, co mi je ?“ „ A co je vám vůbec do toho? Vy jste lékaře?“
…
„Pane dr. Kingu, já mám asi alergii na alkohol. Mě se vždycky, když se napiji, udělají do rána
po celém těle modřiny.“ „ To jsem míval také. Tak jsem se rozvedl a už jsem bez obtíží.“
…
„Pane dr. Kingu, mě strašně trápí tyhle přesuny z letního na zimní čas. Já mám pak
obtíže se stolicí.“ „A jaké prosím vás?“ „ Chodím pak každé ráno v 6:00 na velkou.“
„No to je snad skvělé?“ „ To bych neřekl, když vstávám v osm.“
…
„Budete asi muset přestat kouřit.“ „Ale já nekouřím dr. Kingu.“ „Tak přestanete pít alkohol.“
„Prosím, já jsem abstinent.“ „No tak přestanete jíst maso.“ „Ale já jsem už pět let vegetarián.“
„No tak co máte rád?“ „Brambory.“ „Tak dobře, přestanete jíst brambory!“
…
„Pane dr.Kingu, víte určitě, že mám zápal plic? Slyšel jsem o případech, kdy doktor léčil
pacienta na zápal plic a on pak zemřel na jinou nemoc.“ „ Buďte bez obav, pane. Když
já někoho léčím na zápal plic, tak také zemře na zápal plic.“
…

jaguar
…

„Pane dr.Kingu, moje žena celý den naříká, že ji bolí břicho! Co se dá proti tomu dělat?“
„Dávejte si vatu do uší.“
…
„Jakou mám naději, pane dr.Kingu?“ „No, víte, dělám tuhle operaci už po
osmadvacáté.“ „Tak to jsem už klidný.“ „Jistě, jednou se to povést musí!“
…
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„Pane dr.Kingu, vypadávají mi vlasy. Nemohl byste mi dát něco, abych si je uchoval ?“
„A líbí se vám tahle krabička ?“
…
„Pane dr.Kingu, ještě otázku. Opravdu dokážete bezbolestně vytrhnout zub?“
„No, abych vám pravdu řekl, ne vždycky. Třeba minulý týden jsem si přitom vykloubil
loket.“
…
„Pane dr.Kingu, je to se mnou tak zlé?“ „No, tramvajenku na příští měsíc si už raději
nekupujte.“
…
„Teď, prosím, pokrčte koleno.“ „Na kterou stranu, pane dr.Kingu?“

jaguar

Na ulici je shluk lidí, mezi nimi se prodírá jakýsi člověk.
- Prosím vás, pusťte mně, musím se dostat k raněnému.
- Necpěte se sem, vždyť to vidíte i odtud. Leží a krvácí...
- Pochopte to, já jsem lékař!
- No tak proč se sem tak tlačíte, vždyť pro vás to přece
není žádná senzace!
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KURZ PRVNÍ POMOCI (Guidelines 2007)
Cizí těleso v oku > šetrně vydloubneme špičkou kapesního nože; pokud není tělísko vidět,

vypláchneme oko preventivně mýdlovou vodou

Porucha vědomí > pro letmou kontrolu se dotážeme raněného, kolik mu ukazujeme prstů;

pokud si je příliš jistý a zná i fígl s pokrčeným palcem, schováme ruku za záda; když i tak je
úspěšný, necháme si vyjmenovat všechny poslance Parlamentu; GCS pak jednoduše určíme
z rovnice (15 – počet omylem jmenovaných seriálových herců)
Úraz elektrickým proudem > vypneme co nejdříve proud; je drahý a není vhodné jím plýtvat;
nezdržujeme se zjišťováním stavu vitálních funkcí ani objektivizováním vážnosti poranění a s
maximálním výkonem přístroje defibrilujeme; pokud se pacient cuká, poprosíme přihlížející,
aby nám jej při četných dalších výbojích podrželi
Zlomenina dolní končetiny > pokud je zlomenina výrazněji dislokována, vyzveme zraněného,
aby se kousíček prošel; bolestí způsobené bezvědomí nám pak ulehčí následnou repozici;
pokud je zlomenina otevřená a výrazně krvácí, je toto nutno stavit; pokud nenosíte
v peněžence obinadlo, improvizujte s tím co je po ruce – hlína, tráva, listy .. (modifikovaně se
ošetřují zlomeniny horních končetin, kdy necháme pacienta klikovat)
Krvácení > krvácení dělíme na krvácení kapilární, na než stačí přiložit piják; krvácení žilní,
které se zastavit nedá (je ale dobré s odstupem času zavolat cévního chirurga, aby provedl
alibistický pokus o záchranu) a tepenné, které stříká; toto krvácení není nutno nijak
ošetřovat, zastaví se za různě dlouhou dobu samo
Omrzliny > ponořit do vlažné vody a pozvolna přivést k varu; 10 minut povařit a pak nechat
odstát
Popáleniny > pokud je popálený oblečen, svlékněte ho urychleně do noha; pohled na nahé
tělo přihlížející rozveselí a atmosféra na místě se výrazně uvolní
Bolest > dle moderních doporučení není žádoucí bolest jakkoli tlumit; je to ochranný
prostředek, kterým mozek upozorňuje raněného či nemocného, aby si danou část těla šetřil
jaguar
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╦╧╨╬╪╦╧╫╬╥╤╤╣╨╦╧╨╬╪╦╧╫╬╥╤╤╣╨╦╧╨╬╪╦╧╪╦╥╤╤
╣ Nejčastější doporučení v poradně cevního chirurga ╬
╬╪╦╧╫╬╥╤
„ Lež – máš krátké nohy ! “
╨╪╦╧╫╬╪
╦╧╨╬╪╦╧╫╬╥╤╤╣╨╦╧╨╬╪╦╧╫╬╥╤╤╣╨╦╧╨╬╪╦╧╫╬╥╤
╤╣╨ jaguar
Zdravotní
sestra
otevře
dveře
čekárny. Tam stojí policista a
na hlavě má přirostlou žábu.
„Proboha, co se vám to stalo ??? “
„Ani nevím, sestři,“ odpoví žába,
„ prostě mi to přes noc vyrostlo na
zadku …“

•••
Přijde ženská k doktorovi. „Pane
doktore,
trpím
impotencí!“
„Nespletla jste se? Vy jste přece
žena.“
„Nespletla.
Manžel
je
nemocný a já trpím.“

•••
Vyprávějí si dva doktoři o svých
pacientech. „Teda, člověče, my tu
teď máme jednoho, ten má snad
všechny nakažlivý nemoci... Tak
jsme ho dali na samotku a dostává
palačinky, bramboráky a lívance.“
„Neblbni,“ žasne kolega, "a to
pomáhá?“ „Nepomáhá, ale dá se to
podstrčit pode dveřmi!“
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CITÁT :
„Já nejsem deviant, jsem jen Nedočkavý !“

tanvaldský pedofil

jaguar

♣♣

Minibáseň

♣♣

“Lepší dobrá helmička, nežli Poldi jednička.“
bilancující cyklista

jaguar

Hádanka:
Jaký je rozdíl mezi pánským přirozením a životem?......
…………. Veliký. Život je daleko, daleko tvrdší.
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***********

Seriosní stránka

jaguar

***********

FOBIE - Myslíte si, že se vás to netýká, že vy se
ničeho nebojíte? Tak pozor! Klaustrofobie, arachnofobie, xenofobie jsou jen vrškem ledovce. Následující
letmý výčet jen dokazuje, že v tom lítáme všichni.
Agrafobie - strach se sexuálního zneužití
Alliumfobie – strach z česneku
Allodoxafobie – strach z názoru
Androfobie – strach z mužů
Apotemnofobie - strach z lidí po amputaci
Arachibutyrofobie – strach z Nutelly (arašídového
máslo) nalepené na patře
Bogyfobie – strach z Jožina z bažin
Caligynefobie – strach z krásných žen
Cenofobie – strach z nových věcí
Chorofobie – strach z tancování
Coprostasofobie – strach ze zácpy
Cyberfobie – strach z práce na počítači
Ergasiofobie – strach z práce (u chirurgů strach
z operování)
Gamofobie – strach z manželství
Haptefobie – strach z doteku
Ideofobie – strach z nápadu
Medomalacufobie – strach ze ztráty erekce
Medorthofobie – strach z penisu, který již stojí
Megalofobie - strach z velkých věcí
Nosocomefobie – strach z nemocnic
Paraskavedekatriafobie – strach z pátku třináctého
Peladofobie – strach z plešatých lidí
Pentherafobie – strach z tchýně
Phobofobie – strach z fobií
Proctofobie – strach z konečníku
Rhytifobie – strach z vrásek
Sesquipedalofobie – strach z dlouhých slov
Thanatofobie – strach ze smrti
Tomofobie – strach z operace
Trypanofobie – strach z injekcí
Zemmifobie – strach z krtka

Důvod “pracovní neschopnosti“
Syndromy, které lze v praxi seriosně použít jako neotřepanou omluvenku v práci či ve škole
(v odborné veřejnosti jsou již dlouhodobě známé a jsou citovány v renomovaných časopisech a publikacích)
ELECTRONIC SPACE-WAR VIDEO-GAME EPILEPSY:Epileptický záchvat způsobený častým blikáním při hraní
videoher ( BMA Journal , 1982)
ESPRESSO WRIST : bolesti zápěstí při častém zvedání plných konvic při obsluze espreso kávovaru ( JAMA, 1956)
JEANS FOLLICULITIS: podráždění a zánět vlasových váčků při nošení těsných džínů ( NEMJ, 1981)
MOTORWAY BLUES: druh bolesti hlavy u řidičů uvízlých v dopravní zácpě (BMA Journal, 1963)
RETIRED HUSBAND SYNDROM: pocit napětí, bolesti hlavy, deprese a úzkosti u žen jejichž manžel právě odešel
do důchodu (Western Journal of Medicine, 1984)
SICK SANTAS SYNDROM: bolesti lumbální páteře od zvedání těžkých dětí a balíků a další nemoci získané při častém
kontaktu s dětmi (JAMA , 1986)
ALOPECIA WALKMANIA: ztráta vlasů z dlouhodobého nošení sluchátek na hlavě (JAMA, 1984)
BEER DRINKERS FINGER: opuchnutí a opotřebování prstu při častém otvírání plechovek piva (JAMA, 1968)
DISCO DIGIT: bolestivý palec od luskání prsty při tancování ( New England Medical Journal, 1982)
BOOKSELLERS BENDS: epizody náhlé nevolnosti u prodejců v knihkupectví způsobené psychickým přetlakem
při žádostech zákazníků o sundání některé z knih umístěných v horních policích ( Lancet, 1987)
CREDIT-CARDITIS: bolest zadní a spodní části stehna způsobená tlakem na nerv od peněženky nabité kreditními kartami
uložené v zadní kapse kalhot (NEMJ, 1966) Nověji se používá pro nespecifické bolesti na hrudi u mužů při zapůjčení
kreditní karty svým manželkám. / pozn. redakce /
DOG WALKERS ELBOW – bolestivý “pejskařský“ loket způsobený chronicky taháním a cukáním při venčení psa
na vodítku (New England Medical Journal, 1979)
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Slovník lékařských pojmů
V rámci ujednocení terminologie při písemné komunikaci předkládáme vysvětlení
několika v dokumentaci houfně používaných slovních spojení. Další návrhy a doplňky
nadhazujte svým dealerům.
60-letý performer …………. ……………............... starej simulant
napaden známou osobou …………………………. porval se v hospodě
přijat se suspektní komocí ………………………… vožralej do bezvědomí
alkohol příležitostně ……………………………….. chlastá jako všichni
s ničím se neléčí …………………………………… doktory ignoruje
obezitas magna …………………………................ obezitas megamagna
neurologicky hrubě v normě ………………………. magor, ale nesouvisí se základním onemocněním
cítí se lépe ………………………………………….. pro bolesti či dušnost nemá sílu si stěžovat
peroperačně mírná chvilková hypertenze…………přežil klinickou smrt
dimitován v celkově utěšeném stavu ……… ……. to jen tak nerozchodí
domluven překlad na LDN …..…………………….. konečná
mírná prosáknutí perimaleolárně …………………. nohy jako konve
stresová inkontinence ..………………………..….. močí pod sebe, jak se mu zachce
záchyt hypertense ..……………………….............. nervák
obtíže intermitentně ………………………..………. otravuje často
drobná rezistence …………………………..……… nádor jako kráva
intenzivně rehabilituje ………………………..……. polohován při převlékání postele
kožní eflorescence gluteálně ……………………… nechutná vyrážka na zadku
dýchání prakticky čisté……………………………... hvízdavý papiňák
volumen pulmonum auctum ……………………..... bula se s bulou snoubí
jaguar

24

PLACEBO retard

Když PLACEBO nestačí.

®

Nejpopulárnější
Nejpopulárn jší lék minulého
století
století.
toletí. Nyní i s prodlouženým
učinkem PLACEBO retard® a
PLACEBO forte
forte® s extra
silným
silným účinkem.
účinkem. K dostání
v praktickém 0,5 a 0,7 kg
balení.
balení.
Složení: placebin
Indikace
Indikace : ∞
Kontraindikace: ø
Nežádoucí účinky: ø
Dávkování
ávkování : ±
D
Vyrábí Slovakoparma

PLACEBO forte

A NEMOC JE K SMÍCHU

®

jaguar
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¤¤¤

Vaříme s Kájou

¤¤¤

Šámalovy kuličky:
(1- 6 porcí) 1porce = 1220 kJ (292 kcal)
Vyhledáme v příkopě zdechlou srnu či dva zajíce.
Po té co vrhneme, vyvrhneme nalezenou zvěř, oddělíme
hlavu, maso zbavíme srsti, kostí, blan a šlach (není
podmínkou).Takto připravený substrát nameleme, přidáme
na 1kg masa cca 1/4 kg česneku, 1/2kg cibule jemně
nakrájené. Hlavu necháme vyvařit a vodu pak slijeme
do zvláštního hrnce. Do mletého masa nastřelíme dvě
dávky broků, přidáme hrst rozinek, nového koření,
nalámanou ztrouchnivělou příčku ze žebříku nejbližšího
posedu, tři šťovíky, 2dcl Myslivce nebo Jägermeistera,
osolíme, opepříme, přilijeme hrnek rozehřátého loje,
špetku bukvic a na plátky nařezaný divoký kaštan.
Pro zvýraznění chuti možno přistrouhat kousek mufloního
rohu. Uhněteme z hmoty kuličky o velikosti bosenské
švestky či středně zvětšené postaty a obalíme v smrkovém
jehličí.Slitou vodu přivedeme opět k varu a při otevřených
oknech do ní nasypeme všechny kuličky. Necháme 10
minut povařit a za stálého míchání pak opatrně vyléváme
do kanálu.
Na stůl pak servírujeme dvě kachní vejce vařená
natvrdo s kroketami a ostrým kečupem či kremžskou
hořčicí.
Jako
přípitek
pohár teplého kozího mléka
dozdobený sojčím pírkem a cévkou CH 18.
Přeji dost dobrou chuť … Váš Kája

jaguar
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ÚROVEŇ
ŘÍZENÍ

CHRÁNěNÁ DÍLNA LIBEREC

ZÁVĚREČNÝ TEST ZNALOSTÍ Českého Lékařského Špajzu
ID.ČÍSLO:

7161200067106790494873114000-67468-3268/1235487

PLATNÁ VERZE:

6.6.6

PLATNOST OD

5/2006

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. Jak se budou jmenovat všechny tři stanice nemocničního metra?
a)
Horní, Dolní, Střední
b)
PIO, PCHO, UHO
c)
Konečná, Naděje, Konečná
d)
Nález, Nářez, Nášup
2. Kolik automobilů připadá na jedno parkovací místo v areálu nemocnice?
a)
jedno
b)
je to jedno
c)
jedno sto
d)
jeden by se nedopočítal
3. Největší skupinu ošetřených ve fakultativní nemocnici LBC tvoří jací
pacienti ?
a)
nepojištění
e)
pojištění u ČSAD
f)
pošahaní
g)
osahaní
4. Tato nemocnice byla původně vybudována ?
a) pro pacienty
b) pro nás
c)
pro NELI
d) pro dobrotu na žebrotu
5. Pracovní den lékaře této nemocnice má jaké části?
a)
pozdní příchod, snídaně, příprava na oběd, oběd
b)
dezorientace, deprese, degustace, dezerce
c)
krátká vizita lékařského pokoje, protrahovaný odchod
d)
lok kafe, lok vodky, LOK
6. Jaký je vztah sestra–lékař na zdejších pracovištích ?
a) čistě pracovní
b) čistě nepraktický
c)
čistě sexuální
d) očistný

jaguar

7. Kdo zde dle zažité praxe má v hierarchii - primář, sekundář,
kolečkář - nejvyšší slovo?
a) sanitář
b) sanitář
c)
sanitář
d) sanitář

11. Co je nejlepší udělat s omrzlým palcem u nohy?
a) zaledovat
b) zalomit
c) zahodit
d) zavařit

8. Který z kovových implantátů může být kontraindikací
k vyšetření Magnetickou Rezonancí?
a) sekera
b) motyka
c)
krumpáč
d) péro z gauče

12. Kterou z omáček si strávníci závodní jídelny objednávají nejčastěji?
a)
světle hnědá
b)
tmavě hnědá
c)
béžová
d)
okrová

9. Který z portů se zavádí do pupku při cholecystektomii?
a)
90mm port
b)
heliport
c)
NEIreport
d)
aport

13. Letos 21.září dojde u všech zaměstnanců opět k posunu čeho?
a) letního času o hodinu dozadu
b) výplaty od tři týdny dopředu
c) meziobratlové ploténky o centimetr dozadu
d) první a druhé mozkové komory o 50mm doprava

10. Ku příležitosti očekávaného jubilea miliontého - zde hospitalizovaného - opilce od zrušení záchytky dostane jubilant ..?
a) panáka
b) nakládačku
c) deku
d)
na solar
_________________________________________________________________________________________________________________

Správné odpovědi zasílejte v podobě SMS s přiloženou MMS vašeho pozadí a
žádostí o grant na ministerstvo zdravotnictví.
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CITÁT :
„Dámy, máte jedničky nebo dvojky ?“
pan Kos, kuchař závodní jídelny

ŤIP ŤOP

Nová služba našim klientům
Již nyní si můžete vsadit na přežití svých
příbuzných zde hospitalizovaných
Aktuální kursy jsou vypisovány v kategoriích :
 do kolika dnů DIMISE
 do kolika dnů REVIZE
 do kolika dnů EXITUS
 do kolika dnů MRSA
sázet možno výhradně in-line platební kartou
podrobnosti na www.xxxfreepictures.com
BAZAR :
Volně směnitelný materiál a proviant - Po uvedení kódu získáte kontakt od svého dealera
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Daruji:
Platíčko Tamiflu ZN:prošlé. kód 200
Kradený mobil Siemens M35 z gynekologického filtru ZN: po pádu mu zčernal displej. kód 201
Celotělový prezervativ – vhodný k invazivní rektoskopii ZN: odcházím do soukromé sféry. kód 204
Beru:
2kg warfarinu na krysy + čtyři kanistry Ringerova roztoku na zalévání kytek. kód 202
Volná pracovní místa:
Klinika experimentální medicíny Likrem příjme dva sekundáře na místo laboranta a druhého do kotelny.
kód 240
Na diabetologii uvolněno místo pro zájemce o postprandiální studium. kód 214
Nezařazeno
Láďa 39, panic, svářeč, Chrastava ZN: Chcete mě? kód 203

Smějme se s PLAYMATE květen 2006 Libuškou McJordan

Pacient v nemocnici povídá sestře:
"Hrozná chuť! To je ale hnusný lék! "
"To není lék, to je oběd."
V příštím čísle nezávazně :
 Chirurgický pacient z pohledu uklízečky .Tentokrát na téma: Nebylo by
dobré začít ředit Persteril?
☺ Maléry pana Korzára Díl .1
 Kurz přežití v extrémních podmínkách. Díl s názvem ”Bod zlomu”
s komentářem známého polárníka sira Švejnara
☺ Podlézání nadřízeným jako možná etiologie chronického vertebrogenního
algického syndromu. Očekávané výsledky kohortová studie.
 CT navigace jako alternativa při ztrátě orientace v zalesněmém terénu –
kazuistika dr.Tyčky
☺ Zpověď šíleného patologa – příjemný rozhovor u šálku ovocného čaje
 Recept: Nadívaná vepřová panenka Marie
☺ Exluzivní fotografie z ženských filtrů
a spousta dalšího.
Nové číslo vyjde snad s příchodem babího léta po roztátí sněhu
Chráněná dílna “The Movie“ – on computers - fall 2006 – v českých kinech . . . asi nikdy
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