lokoregionální obč
časník Fakultativní Nemocnice LBC

Chráněná
dílna 3
…………………………………………

zaprodejná*nep
zaprodejná*nepř
prodejná*nepředplatná*nezávislá*neautorizovaná *k dostání u vašich dealerů
dealerů

Hydrokolon, Fantom, chalupa, Larvy,
nepil, Chlumák 2, seznamka, novinky

Chráněná dílna
3 - pokračování projektu
nemocničního undergroundu z loňského roku;; autoři
děkují za všechny došlé ohlasy (a bylo jich nepožehnaně),
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. 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 v limitovaném počtu výtisků a značném počtu
nelegálních dotisků. Kopii možno získat na sekretariátu
chirurgie, za úplatu pak na elektronickém nosiči či ve vazbě
po objednání na jiri.graphy@seznam.cz ; komentáře tamtéž
Šéfredaktor : jaguar
Kmotr projektu: asistent Gerlach

číslo 3/2007
tuto stranu kreslí: MUDr. Tauchmanová Eva – ARO Semily

2

Nouzové volání 2223 ( viz inzerce 1.díl ) naší psychiatrie
rozšiřuje své služby:
„ Nazdar, dovolali jste se na

Vlažnou Psycholinku.

Jestliže trpíte některou z běžných civilizačních psychických poruch, stisknete některé z čísel
1 až 6 jak jste již zvyklí.
Jestliže jste dyslektik,
dyslektik, stiskněte 9696969696969696.
Jestliže trpíte amnesií, stiskněte 7 a udejte svoje jméno, adresu, číslo mobilního telefonu,
datum narození, jméno vaší matky za svobodna a co jste měli k obědu minulou středu.
Jestliže jste nerozhodní, zanechte zprávu po zaznění
zaznění signálu nebo před zazněním signálu
nebo po zaznění signálu. Prosím, čekejte na signál !
Jestliže trpíte halucinacemi, stiskněte 8 a čekejte, až vám odpoví centrální počítač
z mateřské lodi.
Pokud máte krátkou paměť, stiskněte 9.
Pokud máte krátkou paměť,
paměť, stiskněte 9.
Pokud máte krátkou paměť, stiskněte 9.
Pokud máte krátkou paměť, stiskněte 9.
Jestliže
Jestliže máte nízké sebevědomí zavěste.
zavěste. Všichni operátoři mají důležitější věci na práci, než
s vámi teď mluvit.“

ʼ ʼ Soutěžní fotografie ze sekce Třetí svět ( WORLD PRESS PHOTO 2006 ) ʼ ʼ
“ Pacient na intenzivním lůžku ARO Liberec opravující si vlastní postel “

Po opakovaných výzvách a urgencích na dispečink údržby monopolní všeznalé firmy
Neli NESERVIS na opravu rozkládající se postele, kdy bylo zapotřebí utáhnutí čtyř matic č. 20,
se nakonec intubovaný pacient rozhodl jednat. Po měsíci a půl volání do prázdna a zaplacení
povinné zálohy za práci 25 000 korun, si nakonec ve skladu stejné firmy zapůjčil nářadí
za přiměřenou a férovou množstevní cenu 1000 korun za kus/ hodinu a mezi dvěma

epizáchvaty si matky utáhl sám. Jak se podařilo zjistit našim investigativcům, byla na zrušené
objednávce ručně psaná poznámka, že v inkriminovanou dobu vyměňovalo deset údržbářů
žárovku na LDNce, dvacet jich jelo kupovat šroubky, padesát jich bylo zablokovaných
v některém z nemocničních výtahů, sto jich bylo na svačině, jeden po dvacet dní ucpával
vlastní rukou překopnuté rozvody teplé vody, dispečerka byla po půlroční nemocenské čtvrtý
týden na dovolené a zástupce vrchního utahovače matic boural prasata v nemocniční jídelně,
kde byl na kolečku.
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Výroční zpráva za rok 2006 aneb stalo se ..
Čím byl loňský rok výjimečný ?

1) Minulý rok jsem měli všichni narozeniny.
2) Pracovní podmínky si drží dlouhodobého trendu a jsou čím dál tím stejně hrozné.
3) V naší fakultativní nemocnici začal samizdatem vycházet bulvární a přízemní
plátek Chráněná Dílna. Za jeho největší úspěch se považuje, že nebyl doposud
zakázán.
4) Kromě Pražské bursy se loni otevřela nově i Bursa liberecká – například akcie
obědu kuře ala krokodýl z úterka se vyšplhaly na neuvěřitelných 1200 haléřů za kus.
Za kratičkou dobu existence bursy již někteří spekulanti se studenými saláty a dvojitou
porcí polévky z ní stačily podivnými machinacemi vytřískat doslova majlant.
5) V kanceláři chirurgie je nový kávovar.Vaří i kradenou bezkofeinovou kávu.
6) Stali jsme se jedinou nemocnicí, která měla ve výtahu vlastního portýra.
7) V budově chirurgie byla zbourána poslední nosná zeď. Severní stěnu nyní tvoří
igelit, západní živý plot na Husovce, východní stěnu tvoří regály rentgenového
archivu a konečně jižní stěnu věčně plná lavička chirurgické ambulance.
8) Někteří lékaři v minulém roce atestovali. Část se jich stala doslova
přeatestovanými, protože mají více atestací jak rukou, a některé lékaře naopak
jejich atestace vůbec nepoznamenala. Jako důsledek systémové chyby
v postgraduálním vzdělávání se na delší čas neprodukují lékaři atestovaní, ale pouze
otestovaní.
9) Vedení nemocnice přislíbilo,
že pokud nedojde k podepsání “dohod“
o přesčasové práci, klidně si najme lékaře z Bulharska. To se dá chápat jako výrazný
posun v zatím bezvýsledných avšak přátelských jednáních se zástupci sloužících
lékařů, protože se tím ujednotil pohled na věc, kdy je všem informovaným jasné, že
lékař ve službě tu dře jako Bulhar.
Rok 2006 v číslech

Vždyť v kalendářním roce 2006 bylo například na chirurgické ambulanci ošetřeno :
8 326 pacientů, kteří vešli hlavními dveřmi nebo je přivezl sanitní vůz
13 653 pacientů, kteří se vnutili bočním vchodem
453 pacientů, kteří se protáhli zamřížovaným oknem
26 pacientů, kteří se protáhli zazděným oknem
102 pacientů, kteří se spustili stoupačkami
975 pacientů, kteří se vpašovali v převleku za sanitáře nebo jiného zaměstnance
nemocnice
6 pacientů, kteří přišli poštou
34 pacientů, které dovnitř nevědomky zanesla na zádech uklízečka
88 pacientů, kteří se uvnitř objevili neznámo jak
30 kusů Rusů, kteří vlezli přes sifon výlevky
ostatní ambulance čísla nedodaly v termínu
Vylosovaní výherci abonentního poukazu na solárium na rok 2007:
1. pan Jároslav Cverč
čko, Liberec
2. paní Akáta Kudráč
čová, Liberec
3. pan Numb Al Ghatuo, Ústí nad Labem
( náhradník – pan Laco Žolták, Most )
Další losování probě
ěhne opě
ět za rok v lednu. Do losování budou opě
ět zař
řazeni
všichni, kteř
ří budou v naší nemocnici ošetř
řeni více jak stokrát bě
ěhem jednoho
kalendář
řního roku.
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-novinky-novinky-novinky–novinky-novinky-novinky-novinky-

◘P

acienti si v tajném hlasování
zvolili nejútulnější místo naší
nemocnice. Jen o několik desítek
hlasů zvítězil nad studeným
odchovem chirurgických poraden
bezpohlavní záchod pro pacienty
chirurgické ambulance a jiné
osoby,
které
nebaví
chodit
na toaletu doma. Nicméně několik
hlasujících lakonicky podotklo, že
fén na ruce pouští příliš horký
vzduch. ( foto vpravo )
>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>

I jídelny mají své dny

AFRICKÝ TÝDEN
- v závodní jídelně
jídelně - tentokrát zdarma salát i zákusek, denně oběd 11- 6
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-novinky-novinky-novinky–novinky-novinky-novinky-novinky* Podle nejnovější ankety Chráněné dílny se 9 z 10 lékařů naší nemocnice shoduje, že 1 z 10
našich lékařů je idiot.
* * Na svém výročním sjezdu Společnosti
Spole nosti pro plastickou a popáleninovou chirurgii
letos v lednu se její členové po dlouhé a vášnivé debatě usnesli, že matoda léčby
popálenin - tření žábou potopenou do teplého oleje - bude brána odteď již jako
metoda zastarávající či spíše obsolentní.
▼ Začátkem toho roku dojde k valorizaci platů zdravotníků. Navýšení platu si může
každý vypočítat sám, když své drobné vynásobí místo kvocientem žádná celá nic
kvocientem žádná celá nic moc.
* * * Lékařská komora jako hlavní garant exodu lékařů do zahraničí ve svých nových
doporučeních upozorňuje na časté chyby při psaní životopisů. Praxe jasně hovoří
o tom, že nikoho nezajímá kdy, kde a proč jste se narodil, jestli vědomě nebo
náhodou, zda jste ženatý, svobodný, rozvedený nebo navedený. V případě, že máte
vysokou školu, nechte si ji pro sebe. Napište maximálně, kolik ovládáte jazyků –
kromě jednoho v ústech a dvou v botách. Nejdůležitější je, aby jste vypíchli největší
devízu, kterou lékař našinec má, a tou je VÝDRŽ. Vždyť kdo by normálně vydržel 14
hodin nemočit, 27 vkuse sedět na židli, 33 hodin nespat a potom se ještě usmívat
na padesátého . . . v řadě ?

>>>>>>>>>>>>>>>
VZÁCNÝ NÁLEZ
NA INTERNĚ 4B
>>>>>>>>>>>>>>>
* * * * Dle šetření akreditační
komise IZO-Star se vědomosti
průměrného absolventa nastupujícího do naší nemocnice rovnají
nule. Pro úspěšné složení atestační zkoušky
zdvojnásobily !!!

je však třeba, aby se minimálně

♫ Dobrá zpráva na závěr ♫
Podle některých neověřených informací na rozdíl
od indického ministerstva zdravotnictví a antikoncepce naše
ministerstvo prý jakousi koncepci má.
Tisková chyba: v č. 1/2006 jsme uvedli špatný druh kávy pro PONY EXPRESS. Správně
mělo být uvedeno Presso s mlíkem bez cukru. Děkujeme za uspání a omlouváme se za lógr.
-novinky-novinky-novinky–novinky-novinky-novinky-novinky-
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?$? Byly jsme se informovat v nemocniční lékárně, jak se prodávají preparáty
Placebo Retard, Placebo Forte a Superkatabolon po té, co byly inzerovány
v našem časopise. Jak nám sdělil magistr Božkovec, prodejní nárůst byl ohromující.
V mezidobí dokonce došlo opakovaně k totálnímu vyprodání zásob. Přesná čísla
nám však nebyl schopen nikdo poskytnout. Inventura se dle nejstarší lékárnice
konala naposledy někdy v roce 1990. Požádali jsme tedy magistra Božkovce, zda by
nám alespoň předložil srovnání s prodejem jiného populárního léčiva – Paralenu.
Slíbil nám do druhého dne zaslat aktuální součty a rozdíly, ale ozval se však až
po měsíci, že i přes četné, dobře
míněné tipy zaměstnanců
ten
Paralen prostě nemůže najít.
Není divu !!!
( viz foto archiv z loňského srpna )
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V prestižní literární revue Blesk byl dne 26,1,2007 uveden článek o incidentu
v Olomoucké fakultativní nemocnici. Reportér se držel při zdi a seriosně se vzdal
jakéhokoli přehánění a senzachtivosti. Desetipalcové titulky na titulní straně jen
okrajově odkazovali na neemotivní článek uvnitř čísla, který byl lemován hesly:

Děs
D s v nemocnici
Umíral a dvakrát ho vyhodili
››

Pro doktory to nebyl ∏lověk
∏lov k ‹‹

Nejsou to již lékaři, ale cyničtí roboti v bílém.
Nechali ho chcípnout před branami nemocnice jako psa, když prosil o pomoc !!!
Přestože padal bolestmi, nechali ho zdravotníci vyvést ochrankou.
Proč? … Byl špinavý.
Skonal jim před vchodem
Požádali jsem o vyjádření mluvčího nemocnice a pan Mgr. Zdeněk Ras nás písemně
informoval:

„Třiapadesátiletý bezdomovec přivezený záchranou službou na ambulanci
urgentního příjmu pro bolesti břicha a závratě byl v trojitém kabátě vycpaném
novinami důkladně vyšetřen a ohledávající lékař neshledal žádné akutní problémy.
Po té byl převezen sanitou domů – do čekárny vlakového nádraží, odkud mu další
bystrý kolemjdoucí opět zavolal záchranku, když si mu bezdomovec postěžoval, že
má hlad. Při druhé návštěvě nemocnice se muž snažil o svůj život ještě bojovat a
prosil zdravotníky, zda by v nemocnici nemohl do rána vystřízlivět. Ochotný
personál se snažil vyhovět, ale pro katastrofální nedostatek volných lůžkových míst,
byla pacientovi naordinována ambulantní léčba. Protože se cítil chvilkově sláb a další
převoz sanitním vozem již nebyl možný, byla povolána ochranka nemocnice, která
mu při odchodu laskavě poskytla dopomoc a podpírajíc pacienta jej doprovodila
k bráně nemocnice. Pak se již ochranka musela urychleně vrátit ke svým pracovním
povinnostem, neboť skončil v televizi reklamní blok. Zchvácený pacient ještě
požádal ochranku, zda by si nemohl na chvilku sednout na zídku a trošičku
vychladnout. Druhý den ráno byl pacient nalezen tamtéž nejevíc jakékoli známky
bolesti, závratě či jiné stopy života. Sanitář provádějící na místě pitvu určil jako
příčinu smrti podchlazení.“

Pozn.redakce: tento incident přinesl naší olomoucké pobočce popularitu
zcela neprávem, poněvadž vlakové nádraží užíváme jako konečnou
destinaci převozových sanitek standardně již několik let a o fíglu se zídkou by
mohl vyprávět sir Švejnar. Budiž mu sníh lehký.
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Θ Θ Θ V minulém

roce bylo provedeno několik historicky prvních transplantací dosud
netransplantovaných orgánů. Z nich nejrevolučnější je z pohledu laika operace penisu,
penisu jejíž
světové prvenství si připsali čínští chirurgové. 44-letému muži zbyl po blíže neurčené
traumatické nehodě centimetrový pahýl, který bychom v našich krajích nazývali spíše lehce
podprůměrným údem. Pro značnou devastaci amputované části nebylo možno penis našít zpět tak,
jak se to v podobných případech standardně dělá. Chirurgický tým z všeobecné nemocnice města
Guangžu v čele s primářem Weile Hu postavil pacienta před rozhodnutí, zda provést pouhou
egalizaci pahýlu nebo použít penis od mrtvého dárce. Deseticentimetrový ( v klidu ) úd
od 22-tiletého dárce přišili během patnáctihodinové operace. Ačkoli byl zákrok úspěšný a ani
po dvou týdnech nejevil orgán známky odhojování, musel být stejně nakonec pacientovi
odstraněn. Důvodem byly nepřekonatelné psychologické problémy pacienta a hlavně i jeho
družky, kdy se prostě nedokázali s penisem cizího člověka sžít. Zda měli pocit, že je někdo třetí
stále sleduje, nebo zda byla partnerka nespokojená s velikostí, tvarem či funkčností orgánu, již
agentury neuvádějí. Zdá se, že tento psychologický moment hraje u transplantovaných orgánů,
které jsou vidět, mnohem zásadnější roli než by se mohlo zdát. Novozélanďan Clint Hallam se
v roce 2001 s novu rukou dobrovolně rozloučil dokonce až po třech letech od úspěšné operace.
Pacientka, které loni ve Francii transplantovali jako první psem ukousnutý obličej, si zatím
nestěžuje. V jejím případě by odmítnutí nabízelo již jediné zoufalé řešení. I když jistě znáte
ve svém okolí spoustu spolupracovníků, nadřízených, politiků, kteří ztratily svou tvář a žijí si
celkem spokojeně dál……

Naši žurnalisté pro Vás připravují ty nejčerstvější zprávy - loví ty
nejexkluzivnější fotografie - na místě jsou vždy dříve než krev zaschne –
neštítí se ničeho

Zahlédli jste v okolí nějakou krev, volejte na číslo 48 531 2466

Katastrofy – Nádory
Nádory – U+
U+trpení - Smrt – Podrazy – Úchylky
Vše co Vás zajímá: Vaše oblíbené NOVINKY CHRÁNěNÉ DÍLNY
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۩۞۩ Po

tvrdých jednáních, která se táhla
nekonečných jedenáct měsíců, vyhověl management a
vedení nemocnice společné žádosti všech odborových
organizací ( jmenovitě: LOK, SOK, LSD,
Sdružení
vrátných, Sekta vyznavačů Petriho misky a
Spolek
založený zahradníkem nemocničního parku) a svolil
s pozdržením vyplácení mezd vždy až o 14 týdnů.
Celková suma, která tak bude dlít na kontě nemocnice,
vydělá během této doby na úrocích sympatický balík
peněz, který se pak může investovat do zábavy
pro produktivní zaměstnance nemocnice a spousta
dalších hodných a milých lidiček jejichž jména nikdo
nezná, ale kteří si to určitě zaslouží.
Aquamejdany v nově zrekonstruovaném bazénu, které
se doposud konali poloilegálně každý druhý pátek
v měsíci, se nyní budou konat oficielně a bez starosti
o sponzory pro všechny zaměstnance i pro jejich rodinné
příslušníky až do třetího artrotického kolene 2x týdně vždy v úterý a pátek od 18:00 hodin s rautem, živou
kapelou, skupinovou masáží a multivitamínovými
alkonápoji. Každý zaměstnanec obdrží i permanentku
na libovolný počet vstupů do zbrusu vybaveného
REHABILITAČNÍHO CENTRA Kliniky rehabilitace,
regenerace a repasování primáře Čipery, rozšířeného
do sklepních prostor pavilonu interních oborů. Rozšíření
kliniky a rekonstrukce nemocničního aquaparku byla
narychlo financována z fondu sociálních potřeb FKSP,
abychom vše mohli s čistým svědomím a hrdostí předat
akciové společnosti, která je pro nás a trochu i
pro pacienty bude zpravovat.
Nejmodernější pomůcky a fitness přístroje mají
jednoduchou obsluhu a kombinují řadu osvědčených
metody
jako
například
akupunkturu,
strečink,
prohřívání a další. Jak podotýká primář kliniky,
při poctivém cvičení vás bude bolet opravdu celé tělo.
Do provozu bude uveden i tatoo-salon a pedikúra.
Jedinou podmínkou pro vystavení legitimace opravňující
k vstupu jsou: platné očkování proti tetanu a HBsAg, HIV
a RRR negativita. Otevírací den je sice určen na 1. dubna
2007, ale s naším objektivem můžete vybavení centra
shlédnout již nyní.(viz fotodokumentace)
Při této příležitosti na vědomost se dává, že Chráněná dílna
přichází na trh z novým produktem – speciální zaměstnanecké
úrazové připojištění CHRÁNĚNEC. Pro jeho aktivaci stačí nechat
přeposílat váš plat na konto Dílny, kde se pozdrží další dva
měsíce, než vám bude bleskurychle převeden.
‡
‡
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Vypláznutý světový jazyk
Když jste bezpečně po své mateřštině zvládli v minulých číslech i druhý
(angličtina) a třetí (vietnamština) světový jazyk, vrhneme se na další,
v medicínské historii s nezvykle hluboko zapuštěnými kořeny – a to tentokráte
jazyk čínský. Jelikož jej každý Slovan shledává mnohem obtížnější než fotbal a to nejen díky svému grafickému vyobrazení - naučíme se dnes jen opravdu
nejnutnější základy, abychom vás hned na začátku neodradili.

Stejně jako v češtině může mít jedno slovo několik významů:

žena, zženštilý muž .
zdravit

člověk, muž .

dotýkat se / líbat .

obdivovat

mít rád / utěšovat .

PARÁDNÍ KAZUISTIKA
Na ambulanci paramedická sanitka s parašutistou - paraplegikem následkem
parakotoulu, s infuzí paravenózně, alergií na paraořechy a paracetamol,
anamnesticky nevyloučenou progresivní paralýzou, s paraproteinem v moči,
objektivní parafimózou, stavem po paracentéze oboustranně, paralelně vyšetřen
2 lékaři (paranoidní psychiatr + neurolog)
Přes Rtg paranasálních dutin na sál, paradoxní puls, parasympatolytika,
pararektálním řezem parazit či tumor v játrech, vzorek na parafín, pooperačně
suspektně paraneoplastikcé projevy.
Definitivní histologie : primipara
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jaguar

DEN NA UROLOGII

– tvrdý a bolestivý jako zaklíněný šutr
Rády bychom vás seznámily s naším pracovním dnem.
Naše pracovní doba začíná v 7:00 hod. Již kolem půl osmé se rozespalé a otrávené,
že jsem zase v práci, pomalu scházíme.
V klidu si dáme kávu a „vyprošťováka“. V osm hodin jdeme zjistit situaci za dveřmi.
Pacientům, kteří hodinu čekají na odběry vysvětlíme, že je již pozdě a ať přijdou
druhý den v sedm. Ostatní vyhodíme k obvodnímu lékaři pro doporučení. Pokud
doporučení již mají, přesvědčíme je, že je staré a odešleme je shánět čerstvé.
Neodbytné pacienty objednáme za tři měsíce, nejlépe na nějaký svátek. To se pak
musí přeobjednat za další tři měsíce. Svíjející se koliky pošleme k soukromým
urologům. Ti berou bez doporučení.
Pacienty k hospitalizaci většinou nevyhazujeme, aby primář nenadával a nebyl
smutný. Při příjmu jsme nuceny chovat se odměřeně, aby se pacienti příliš
nerozvyprávěli a nezdržovali nás zbytečnými dotazy, na to, co se bude dál dít, neboť
je už nějakou dobu otevřená kantýna.
Jdeme si koupit něco k jídlu a konečně v klidu posedíme.
Na dveře pověsíme ceduli: „Neklepat! Vyčkejte příchodu sestry!“, kterou těsně před
příchodem lékaře sundáme. Pak následuje nejhorší část směny, kdy jsou
na ambulanci přítomni lékaři a my jsme nuceny chovat se vlídně a něco dělat.
Většinou to s pomocí dvojité dávky Defobinu a udržovací dávky Fernetu zvládneme.
O této nudné části dne nebudeme více pojednávat, neboť předpokládáme, že to
stejně jako nás nikoho nezajímá.
Po skončení ambulance čekáme, kdy zmizí poslední lékař a ihned dáváme vodu
na kávu. Přestáváme na dlouhou dobu brát telefony a otvírat dveře, jelikož máme
nárok si odpočinout. Po půl druhé přichází lékař na odpolední ambulanci. Sdělíme
mu, že jsme ještě neměly čas na oběd a dál si lékaře ani pacienta nevšímáme. >>
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Případná konzilia posíláme už od dveří zpět na oddělení se zprávou, že lékař je
nyní bohužel akutně na sále, a že se jen tak hned nevrátí. Jediné, co nás zajímá je,
kdy už se objeví nějaký dealer. Vítáme ho podle velikosti jeho aktovky. Pokud má jen
tenkou igelitku nebo dokonce prázdné ruce, sdělíme mu, že lékař nemá čas.
Dealerům s batohem ihned uvaříme erární kávu a čekáme s ním na lékaře. Z jejich
jednání zásadně neodcházíme, aby si lékař v nestřeženém okamžiku nešoupl něco
do kapsy pláště. Po odchodu dealera si ihned dárky rozebereme a někdy lékaři
poděkujeme. Po tom nastává losování, která půjde domů dřív, a která ji bude krýt.
Před odchodem vítězné sestry ještě společně prohledáme šuplíky na ambulancích,
jestli v nich lékaři nezapomněli svoje dárečky, o které se pečlivě rozdělíme. Jedna
sestra odchází domů a druhá hrát karty na druhou ambulanci, kde odpoledne již
nikdo neotravuje.
V 15:00 i druhá odchází domů. V 15:30 již bez naší přítomnosti končí pracovní
směna a jde také domů.
Protože nevíme, kdy nás lékař může potřebovat, pořídily jsme si obě mobilní
telefony. Když lékař zavolá, mile mu sdělíme, že se opravdu nemůžeme dostavit.
Jedna dojíždí a druhá má tři děti, vždy nejméně jedno nemocné, apod. Když lékař
hodně prosí a slíbí nějaké dárečky, ochotně mu vysvětlíme, kde co najde.
Věříme, že pro vás bylo naše krátké sdělení dostatečně informativní a přestože
nechceme libereckou urologii měnit, jsem ochotny o vašim vážných návrzích
podpořených nějakým dárečkem, alespoň povrchně přemýšlet.
Vaše korespondentky Helena M. & Martina K.

Foto vlevo:

Chronicky
neutěšená
situace
na Šaldově
náměstí
po zahoukání
sanitky
( z pohledu
vyhlídkové
medikoptéry )

Hluboké moudro:
„ Nezapomeň odkud jsi přišel, neboť je možné, že tě tam
někdo za chvíli pošle. “
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1. ročník kongresu Mladých chirurgů a gymnastek
1th International Intersexual Subcultural Open Symposium on Bloody Medicine

27.7. – 12.8. 2007 LIBEREC

VARIA
&
VARIXY
Pořadatel

: Chráněná dílna
Chirurgie Liberec, Chirurgie Jablonec n. N., Chirurgie Frýdlant
Pod záštitou : Pivovaru Svijany
Místo konání : nudistická pláž Fojtka
Ubytování : vlastní stan
Stravování : dvakrát týdně zájezd do nemocniční jídelny, jinak buřty
S sebou
: nafukovací lehátko, krém s faktorem Rh20, notýsek, sadu
golfových holí, potvrzení o bezinfekčnosti (od venerologa)
Prezentace : křídou na tabuli
Gymnastická
sekce
: obden noční soustředění na pláži
Poplatek
: letos zdarma
( Za účast na kongresu je možno si odečíst až deset kreditů )
wwwww.bloodymedicine.liberec2007.řeřicha.čz

14

SUDOKU

pro pacienty s expresivní akalkulií

( stupeň obtížnosti : lehké )
// poznámka pro dyslektiky - stupeň obtížnosti : mírně obtížné //
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řešení příští měsíc na Vaší výplatní pásce

Téma k zamyšlení: Je Chuck Norris opravdu nejdrsnější ?
● Chuck napočítal do nekonečna. Dvakrát.
○ Chuck zničil periodickou tabulku prvků, protože uznává pouze prvek překvapení.
● Švýcarsko ve skutečnosti není neutrální. Jenom ještě nezjistilo, na jakou stranu se
Chuck přidá.
○ Chuck se zdá nesmrtelný. Jednou ho zkusil zabít Bruce Lee, byl překopnut vejpůl a
teď je z něj Jet Li a Jackie Chan.
● Voda se vaří rychleji, když se na ni Chuck dívá
○ Táhnutím za dva konce diamantu z něj udělá Chuck opět uhlí.
● Chuck umí mluvit Braillový písmem a díky tomu mají jeho čelisti takovou sílu, že
zatímco my smrtelníci žvýkáme žvýkačky, on žvýká hokejové puky.
○ Chuck Norris si v KFC objednal BigMac a dostal ho.
● Je opravdu podivuhodné, jak si CIA mohla myslet, že v Iráku jsou nějaké tajné
zbraně hromadného ničení, když všichni přece vědí, že Chuck Norris žije
v Oklahomě!
Někteří lidé nosí pyžamo se Supermanem. Superman nosí pyžemo s Chuckem
Norrisem a Chuck . . . ten má na zdi plakát Zdeňka Rambouska – First shunt.
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Stručně a jasně
„ Dobrý den, pane doktore.“
„ Dobrá den, co Vás trápí?“
„ V naší čtvrti kdysi bydlela Janička Konopásková. Nejkrásnější děvče široko daleko. Anděl,
pohádka, dnes je z ní světová modelka a asi se stane brzo i filmovou hvězdou, točí prý teď
několik filmů pro Američany, které půjdou příští rok do kin.“
„ A jak to souvisí s Vámi?“
„ No počkejte! Když jsem slavil své patnácté narozeniny, dala mi Janička obálku, v které bylo
napsáno, že by si strašně přála, abych ji předčítal Jiráskovo Temno. Denně jsem chodil k nim
na návštěvu a četl a četl. Ona se na mě vždy tak upřeně dívala, až jsem měl pocit, že snad
vůbec neposlouchá. Po čtrnácti dnech takto intenzivního čtení mě začala bolet hlava a oči.“
„ A teď máte bolesti hlavy?“
„ Ale kdeže! Vy mě, pane doktore, nenecháte vůbec domluvit. Jak říkám, po čtrnácti dnech
jsem přečetl sotva polovinu knihy, když Janička dostala nápad, že by si raději hrála
na módního návrháře. Já, že budu návrhář a ona figurína a já na ni budu vytvářet různé
modely. Celý týden vždy po škole jsem ji oblékal do čepic a kabátů jejích rodičů za pomoci
špendlíků dozdoboval různými látkami. Pak jsem na jeden špendlík šlápl a hodně krvácel.“
„ A teď to začalo zlobit?“
„ Ale ne. Pak jednoho dne zavolala, že jdou její rodiče do divadla a že se bude doma bát, jestli
bych ji nepřišel pohlídat. Posadil jsem se na židli vedle její postele a hlídal. Celou noc jsem
nezamhouřil oka. Pořád se odkopávala a tak nějak divně vzdychala. Musel jsem jí co chvíli
přikrývat. Ve čtyři ráno se najedou probudila a řekla naštvaně, že by byla ráda kdybych spal
s ní v posteli. Lehl jsem si tedy k ní na postel a poctivě jsem hlídal a ani se nehnul, abych
nevyrušil její spánek. Toho rána se mi už nepodívala do očí, nechtěla si se mnou už nikdy
na nic hrát, a když se pak v létě stěhovala do jiné čtvrti, řekla mi na rozloučenou, že jsem
vůl.“
„ Aha, aha, pořád ale nechápu, co vás sem v tuto noční hodinu přivádí.“
„ No vždyť vám to tu přece celou dobu vyprávím. Celá ta léta jsem přemýšlel, co tím myslela,
co jsem udělal špatně. No a dneska večer mi najednou došlo, co po mě tenkrát chtěla.“
„ Takže.. ?! “
„ Vzteky jsem uhodil pěstí do zdi a teď mě tady bolí prst, pane doktore.“
* * *

STOMATOCHIRURGICKÁ KLINIKA FNL prim . Drn & doc. Drát

Zvýšili jsem kapacitu.
Nyní zvládne našich 5 zubních ambulancí extrakci až 10 zubů za minutu
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Najdete na ranním hlášení mladého lékaře po službě ?

Napsali nám…

[… do Knihy přání a stížností v čekárně ambulance]

„ Byl jsem před několika lety u Vás na ambulanci. Lékař mě prohlédl a napsal mi recept
na nějaký lék. Naškrábal vše ručně, takže se nedalo z jeho doktorského škrabopisu nic
přečíst. Nemocný jsem se necítil, tak jsem do lékárny nešel. Recept se povaloval dlouhou
dobu zapomenut v kapse mého saka. Před dvěma roky, mě chytil v autobuse revizor. Jak
jsem tak prohledával kapsy a hledal lístek, vytáhl jsem tento recept. Když ho uviděl revizor,
tak než aby přiznal, že ho není schopen vyluštit, nechal si namluvit, že je to speciální
povolení k bezplatné přepravě pro invalidu, což bylo původně zamyšleno jen jako nejapný
vtip. Tím mě přivedl na skvělý nápad. Nyní jezdím již druhým rokem hromadnou dopravou
zadarmo. Třikrát jsem byl na ten recept v kině, pětkrát v divadle, dvě sezony ho užívám jako
permanentku na fotbal a do bazénu. V práci mi po předložení v účtárně již několikrát zvedli
plat na základě “pověření od ředitele“. A korunu všemu nasadila moje dcera, která podle
receptu zahrála na piano na přijímačkách a dostala stipendium na Akademii muzických
umění.“
Váš věrný pacient V.W.
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sekce JINÝ POHLED
ochutnáváme některá zásadní neodborná díla – literární, divadelní, rozhlasová a jiná
– která nás leckdy obohatí mnohem více než superodborné monografie

František Nepil

( 10.2.1929 – 8.9.1995 ) český spisovatel, textař, redaktor
Československého rozhlasu a zejména autor a osobitý vypravěč minifejetonů a vlastník
nezaměnitelného chill-out hlasu
Výňatek ze souboru fejetonů Tělověda pro dorostence
dorostence 1991 Práce
„BRÁNICE je považována za orgán smíchu a veselí. Za jakousi nádobu, která při polechtání
vypouští chechot. Nádoby ovšem nikdo nelechtá, a pak, bránice má u člověka pyknického typu,
jakým je Švejk, pan Pickwick, nebo Diego Maradona, plochý tvar, asi jako plochá kupole,
která se klene nad pavilonem Z na brněnském výstavišti. U člověka astenického typu, jakým je
třeba Don Quijote, Rudolf Křesťan nebo prezident de Gaulle, připomíná spíše vysokou kupoli
dómu Santa Maria del Fiore ve Florencii. V každém případě je tvarována jako poklice, a ne
jako nádoba. Smích tedy nesídlí v ní, nýbrž v prostoru mezi ní a žaludkem. Tento prostor není
ovšem příliš prostorným. Zvláště má-li člověk něčeho plný žaludek. Žaludek má zpravidla plný
ten, kdo na to má. Proto lidem s vyššími příjmy není moc často do smíchu. Lidé s ještě vyššími
příjmy se už nesmějí vůbec. Na tvář navléknou k některým příležitostem pouze úsměv, tak jako
se k jiný příležitostem navlékají bílé košile nebo černé punčochy. Ty samozřejmě nikdy ne
na tvář.“
„Stárnoucí muži nejsou sice krásnější než stárnoucí ženy, ale nesou své VRÁSKY statečněji.
Vlastně ne statečněji, jako spíše netečněji. Nechce li mít prostě žena vrásky, nesmí se smát,
mračit, přemýšlet ani plakat. Musí mít ve tváři permanentní výraz schizofreničky chované
v psychiatrickém ústavu.“
„Kromě své pleti může mít člověk i několik KŮŽÍ, například husí, hroší, línou a podšitou. O líné
hubě praví přísloví, že je holé neštěstí. Kupodivu žádné přísloví nic podobného nepraví a líné
kůži. Asi proto, že nikdy není totožná s línou hubou. Naopak, líná kůže je obvykle vybavena
hubou velmi pracovitou.“
„BOLESTI můžeme roztřídit i podle zvukového projevu na tiché, vzdychavé, fňukavé, bečivé,
kvílivé a bučivé. Žádná z těchto bolestí není nespravedlivým trestem ani náhodným
pročzrovnajáním či nevysvětlitelným cojsemkomuuděláním, jak se kdekdo povrchně domnívá.
Každá je varovným signálem, že se zdravím není něco v pořádku.“
„Někoho mohou decimovat i LEDVINY anebo ŽLUČNÍK, kterému věnuji samostatnou kapitolu.
Jenomže ledviny a žlučník jsou přese jenom neduhem úzkého okruhu lidí vyvolených,
nadřazených či jinak vyvržených.“
„Po fyziologické stránce je KRK schránkou na drobnější tělesné orgány, jako třeba mandle,
ohryzek, hlasivky, čípek a koláčovou dírku. Nelibozvučností svého pojmenování
předznamenává krk drobné nepříjemnosti, pro které je člověku předurčen. Je to například
kuckání, angína, rdoušení, věšení, poprava mečem či sekerou a nasazování dvojitého nelsona.“
„OČI jsou sídlem řeči. Podobně jako ústa. Výmluvný pohled však řekne ještě víc než výmluvná
ústa. Oči obrácené v sloup nebo jen sloupeček sdělí více než slova. A neméně toho poví pohled
stranou, pohled nepřítomný, vděčný, těkavý, nestoudný, ustrašený či vroucí.“
„Ve východních představách byla PRSA také sídlem svědomí. V našich představách nikoli. My
ho máme přibližně tam, co orangutani.“
„TAMTO : Mezi muži je například zvláště rozšířená představa o vlastní přezbrojenosti.
Většina mužů sní o tom – a menšina o tom přesvědčuje své kamarády - že každou ženu
zachvátí děs z této hypertrofie. Že se dá s vytřeštěnýma očima na panický úprk, který se jí
pochopitelně nezdaří, ale za krátký okamžik – hle! – bude naopak zděšena z toho, o jak
mocný životní zážitek by byla ochuzena, kdyby se jí - nedej bůh! – byl býval útěk podařil.
Muž, který tento pocit přezbrojenosti nemá, chodívá do poraden, anebo – a to častěji – myslí
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na oprátku, kulku nebo strychnin. Kdyby šel místo toho do veřejné sauny, vrátilo by se mu
ztracené sebevědomí. Každá žena pak zpravidla hýčká legendu druhého pohlaví: jak pouze
ona může nabídnout tak nezapomenutelnou závrať, že tomu, komu budou odepřeny její další
reprízy – a natož premiéra!- nezbývá nic jiného, než oprátka, kulka či špetička strychninu.“
„NOHY hrají v životě významnou úlohu. Muži si podle nich zhusta vybírají partnerky, neboť
věří, že krásné nohy jsou zárukou dobrým povahových vlastností. Že dívka se ztepilýma
nohama je věrná, ráda myje nádobí, luxuje, jen když muž není doma, nevyvolává manželské
hádky a je skromná. On asi tu masovou ztepilost dělá ten Sunar, co dnes děti dostávají. Nebo
jsou nohy ztepilé proto, že jsou v džínech ? Co oko nevidí, to srdce domaluje! Nemluvě o tom,
že jsou ztepilé ne Sunarem, ale duší. S nohama do O se člověk vdá i ožení, ale když má do O
duši – no tu schovat do džínů, to je teda krejčovina!“
„JAZYK je to jediné, co každému malému národu zbude, když ztratí úplně všechno. Získat
jeho území dá někdy taky práci, zvláště u národů, které jsou ochotny ho bránit. Což bývají
kupodivu zpravidla národy nebohaté, které vlastně nemají co bránit. Národy, které si
k něčemu pomohly, spíše čekají, že je někdo osvobodí.“
„Nikdy jsem neviděl, že by umělec vytvořil nějakou optimistickou KOSTRU. Nakreslí ji vždy
tak, aby člověku připomněl, že neví dne ani hodiny. Člověk opravdu neví dne ani hodiny. Ale
ani ho to nezajímá. Člověk chce vědět hlavně rok.“
+++++
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CACTUS MEDICORUM
odporná postgraduální príloha nejen pro zdravotníky
Abstrakta článků, jejichž plné znění můžete získat za protislužbu a odběru dvou a více
neperspektivních pacientů od autorů odborného příspěvku

HYDROCOLON - rychlá úleva nejen pro chroniky
▌Autoři: doc. Tryska a kolektiv, ÚVN Pálava
dobrovolný hasičský sbor Český Dub
▌Souhrn: “šplouch-chlíst-šplouch-chlíst-šplouch-chlíst-šplouch-chlíst-šplouch-chlíst“
▌Klíčová slova: šplouch, chlíst
Úvod do problematiky
Výplach přístrojem pro hydrocolon terapii probíhá vleže na zádech. Do střeva je trubicí
zavedenou do konečníku vháněna střídavě studená a teplá voda, nestejná teplota povzbuzuje
peristaltiku a omývá střevo až k oblasti apendixu. Hydroterapie šetrně rozpustí a vymyje
obsah střeva včetně toxických odpadů, kalové masy, patogenních mikroorganismů a parazitů.
Zároveň aktivuje imunitní systém. Voda s nečistotami je pak odváděna, aniž by byl cítit
jakýkoliv zápach, celý systém je uzavřený. Klient i personál může v průhledné trubici
sledovat vyplachovaný obsah. ( to považuje redakce za stěžejní ) Střevem projde postupně až
50 litrů vody. Kolón-hydroterapie je zpravidla vnímána pacienty ( a jen pacienty ) jako
příjemná a navozující pocit pohody a příjemné atmosféry. Nezpůsobuje žádné bolesti či křeče,
v určitých fázích procedury se dostavuje pouze pocit plnosti střeva. V rámci očistné kůry se
provádí 3-5 aplikací, z toho v prvním týdnu 1-3. Po výplachu je doporučeno užívat preparát
s mikrobiální flórou – lactobacilus acidophillus. Den před výplachem je třeba přijímat lehce
stravitelnou potravu. Nevhodné jsou nadýmavé potraviny: luštěnin, čerstvé pečivo, zelí,
kapusta, syrová zelenina a jakákoli strava v naší závodní jídelně. Kontraindikací jsou střevní
onemocnění : TBC, nádor, chronická zánětlivá nemoc, Crohn, vrozené deformace, stavy po
resekční operaci. V těhotenství nevhodné.
Cena za jedno ležení v průměru 950,- Kč ( výkon 50 min )
Konkurenční metody:
► Dr.Gawlik, ambulance – manuální vybavení stolice ( 5 kč/ kg pacient hradí sám )
► Sestry 1.patro chirurgie – klyzma kapénkové ( cena infuzního setu – hradí pojišťovna )
- klyzma klasické- žanetkové ( stočné hradí nemocnice )
► ( nově ) hasičský sbor – hydrojetcolon (výkon 20 sekund – cena dobrovolná )
Na současné vlně popularity oprášené terapeutické metody se
rozhodli přiživit i některé sbory dobrovolných a zejména
profesionálních hasičů v libereckém kraji. Finanční přivýdělek
a lepší využití čekacího času mezi jednotnými požáry zavdali
vyhořelým posádkám důvod k vytvoření sítě mobilních
průplachových center s dojezdovým časem o něco kratším než
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k ohlášeným
hořícím
objektům.
V dohledné době se plánuje s vnitřní
reorganizací těchto složek, neboť
nedostatek koordinace a konkrétní
zodpovědnosti často způsobil, že
na místo zásahu dorazila zcela
vystříkaná
cisterna
se
zcela
nacucaným řidičem. Postiženým pak
zbyly jen oči pro pláč a hasičům ústa
pro pečené klobásy ( viz skrytá kamera
obrázek
úplně
dole).
Nehledě
k několika
smutným
raritním
případům
záměny,
kdy
osoby
ohlašující požár byly pokládány
za nemocné klienty a takto i bleskově
ošetřeny.
( Ilustrační snímky zobrazují – postupně - nově vybavený výjezdový vůz, velkokapacitní
poplachovou hadici, sadu redukčních nástavců, tryskové dělo pro proplach s odstupem. )

Hádanka:

Co se stane, když
kdy začne
za ne hořet
ho et diabetik … ?
… Cukrkandl
do redakce zaslala paní Jahodová spolu s nůší koláčů – získává výjezd hydrojetu
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Záznam velmi živého divadelního představení amatérského lékařského
divadelního souhvězdí CHLUMÁK
// předvánoční besídka chirurgie – klub Jimmys 15.12.2006 //

Na ambulanci 2
scénář a režie : jaguar
obsazení:
doktor : dr. Škaryd
otec : dr. Harcuba
geront & Lukášek : dr. Škach
tiskárna : EPSON LX 300
rok 2011; za neomezeného provozu prodělává budova chirurgie již pátým rokem
postupnou rerekonstrukci přestavby; na dně šachty původního výtahu sedí u stolu
ambulantní lékař a postupně ukrajuje z vydatné porce denního přídělu ambulantních
pacientů; vorvaný jak borůvčí a zlomený jak vzduchovka již po dvanácté noční službě
v řadě sedí lékař na pacientském ´gramofonu´, na stole má vedle klávesnice několik
cihel a u něj symbolicky stojí asistent a mlátí kladivem do kastrolu ( symbol tiskárny );
z boku ambulance se dobývá zmatený geront
Dr.: „ Co potřebujete ?“
Geront: „ Dobrý den, prosím vás, kde má poradnu primář
Páter ?“
Dr.: „ Pan primář tu není, je na čekaný – čeká na telefonu.
Údajně ho tady někdo zahlédl naposledy loni v říjnu. Co by
jste potřeboval ?“
Geront: „ Já bych se chtěl objednat k operaci.“
Dr.: „ Tady se už ale několik let neoperuje, až do pátého
patra jsou tu všechno jen ambulance.“
Geront: „ A co mám teď dělat. Já sem jedu vlakem až
z Klatov.“
Dr.: „ Tak jděte na pohotovost.“
Geront: „ A kde to je?“
Dr.: „ Jóóó, to já nevím pane. Ale pospěšte, slyšel jsem,
že se má každou chvíli rušit.“
Geront: „ Tak děkuji mnohokrát.“
Dr.: „ Ale za málo, my jsme tu zvyklý lidem pomáhat.“
doktor se sebezapřením otevře dveře do čekárny
Dr.: „ Tak další, kdo jste na řadě. Co pak se děje? “
Otec: „ Spadla na mě cihla.“
Dr.: „ Zase? Lidi, co blázníte? To jste dnes snad už desátý.“
Otec: „ Já přišel, protože mě hrozně bolelo břicho.
A v čekárně na mě spadla cihla.“
Dr.: „ Aha, doufám, že se vám nic vážnějšího nestalo.“
Otec: „ Tak co já, mě to jenom lízlo. Tady na rameni mi trochu teče krev. Ale ten
děda vedle to dostal přímo za krk. A pak ještě dvakrát tvárnicí do hlavy.“
Dr.: „ Tady ale nikdo takový ještě nebyl.“
Otec: „ On říkal, že je jen doprovod své paní. Navíc, když mu před chvilkou
přejel nějaký Ukrajinec s naloženým kolečkem nohy, tak už ani necek.“
Dr.: „ Aha, tak vaše rodné číslo ?“
Otec: „ Tady.“ vysype z obálky na stůl rozlámanou kartičku pojišťovny
Dr.: „ Koukám, že se už přestaly vydávat kartičky a místo nich teď dělají
PUZZLE.“
Otec: „ Se omlouvám, sem si potřeboval otevřít pivo.“
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z čekárny se ozve pronikavý dětský křik
Dr.: „ Co to zase je?“
Otec: „ To je můj jednoletý syn.
Hrozný číslo. Jak ho nechám chvilku
samotného, hned se celý
rozdovádí.“
Dr.: „ Vy jste ho nechal venku
samotného? To ho vezměte klidně
dovnitř. Ještě vám tam na něj
spadne cihla.“
Otec: „ Lukášku! Vrať té paní zuby a
pojď k tatínkovi dovnitř.“
do ordinace se vbatolí rozjívené děcko,
doktora i tátu ignoruje a hledí si
bedlivého průzkumu ordinace
Dr.: „ Měl by jste si ho držet. Ještě se tady o něco píchne. Doufám, že ho máte
očkovaného proti vzteklině. Teda tetanu…..Pojď ke mně, pan doktor ti dá
obrázek. “
Lukášek běhá po ordinace a hraje si na honěnou, když v tom objeví na stole připravenou
injekci
Otec: „ Že je roztomilý?“
Dr.: „ Polož tu injekci, v tom jsou
móóóc nebezpečný léky, víš, mohl
by sis udělat móóóc veliké bebí.“
Lukášek se nemá ke spolupráci
Dr.: „ Tak dost !! Pokud tu injekci
nepoložíš, tak nedostaneš obrázek.
Chceš obrázek?“
Lukášek přikývne, neochotně pokládá
injekci zpět, aniž by ji pustil a
s odstupem si prohlíží nabízený obrázek,
zakroutí trucovitě hlavou
Dr.: „ Tenhle obrázek se ti nelíbí? A
jaký by si chtěl?“
Lukášek ukáže směrem na zeď za
doktorovými zády
Dr.: „ Jaký myslíš? Já žádný
nevidím…“
v tomto nestřeženém okamžiku mu Lukášek zapíchne injekci do hýždě, doktor vyjekne a
vytrhne si ji
Dr.: „ Sakra!!. … neředěný !“ postupně ho opouští životní funkce, až klesne k zemi
Otec: „ Cos to udělal panu doktorovi? To je fuj! Ukaž ruce, to je ee !!“
několikrát plácne Lukáška přes ruce a uniká s ním postraním vchodem, kontrolujíc, že je
nikdo neviděl; než zavře dveře, ještě se vrátí a naaranžuje doktorovi na hruď cihly
***

ZÁKONÍK PRÁCE

Happy End

***

Chráněné dílny

Odstavec 1 Sbírky:

K práci se stav
stav vždy tak, . . .
. . . aby se k ní mohli postavit i ostatní.
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♥ Vysvětlivky k inzerátům ♥
♦ ŽENY:
40 let..............................48 let
má ráda dobrodružství ..............měla již víc partnerů, více nemocí,
spoustu věcí lze od ní pochytit
sportovní typ ......................plochá prsa
příjemného zevnějšku ...............zavádějící, skrytá vada, často je zde
myšleno jen oblečení
vysokoškolské vzdělání .............chce souložit příliš nebo příliš málo,
tvé názory ji nezajímají
upřímná ............................ochotná lhát pro tvé dobro
volnomyšlenkářka. ..................zafetuje si
hledá přátelství ...................nemá kamarádky, nikdy neměla nebo
všechny podrazila
ráda se baví, miluje kulturu .......nemá co říct, fotbalu nerozumí
zakládá si na tradičních hodnotách..obcuje jen potmě, bez ochrany a jen
v misionářské poloze
je romantická ......................nerada chodí do práce, vyžaduje drahé
dárky, při svíčkách se cítí méně tlustá
má ráda přírodu ....................má v garsonce tři psy, šest koček,želvu
páreček nutrií, přemnožená morčata,
starého kanára, ve vaně třínohého
leguána a než vyléčí tularémii,
potřebuje někoho, kdo by
vozil ze Zverimexu jídlo
životem zklamaná ...................potřebuje s někým vzpomínat
na předchozí partnery
jsem silnější postavy ..............vhodná pouze na vaření, potěšíš
teplákami

♂

MUŽI:

40 let.........................52 let, hledá ženu do 25 let
má rád dobrodružství ..........chce švédskou trojku, sadomaso, piss, double
fist, bondage, bizzare
sportovní typ .................má rád fotbal v televizi, kdykoli
normální kluk .................chlupy mu trčí z nosu a uší, nahmatáš kožich
na zádech
vysokoškolské vzdělání ........bude vás vždy považovat za úplnou husu
posiluje ......................lehce odulý a pořád na sebe kouká do zrcadla
volnomyšlenkář ................ochotně se vyspí s tvou nejlepší kamarádkou,
případně sestrou, sestřenicí, neteří,
vnučkou, nejraději by se všemi dohromady
hledá přátelství ..............za podmínky, že budete nahá v posteli
rád se baví, miluje kulturu ...zná Star Wars, Playstation, cestu do hospody
a má již několik let rozečteného Malého
prince
píše básně ....................přiznává, že v pubertě čmáral po veřejných
záchodcích zemitá hesla
zklamán životem ...............marně pátrá po ženě, která mu bude neustále
prát, žehlit, vařit, nebude utrácet jeho
peníze a nebude mu od rána do večera
za všechno nadávat a nutit
ho měnit si pravidelně ponožky
zralý .........................vetchý
má rád přírodu ................chce se milovat v autě nebo na mezi, občas
se i vysprchuje
silnější postavy ..............již několik let si ho neviděl ani
při hlubokém předklonu
staženo z Internátu a přepracováno
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OSOBNOST jaro 2007 - 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 příštího čísla šeptejte do ucha svým dealerům.

00892034

00892034

00892034

MUDr. JIŘÍ CHALUPA

Stav (status presens) : šťastně rozvedený
Místo působení (locus minoris resistenciae): onkologie
Délka působení ve FNL: již od temného dávnověku minulého století
Koníčky: sex,drogy, rock´n´ roll, Tullamore
Charakter (casus): asocialis
Počet vlasů: na hlavě ještě dost + na zádech vydatná rezerva

Stručný semipravdivý životopis: Narodil se v minulém tisíciletí v roce 1970 na vrcholu normalizace
jako nejmladší z neurčitého počtu vícerčat. Příjmení Chalupa byla jediná nemovitost, které byl
schopen během svého života nabýt. Jeho svobodné matce se lékaři hned po porodu omluvili, že dělali,
co mohli, ale že se protlačil ven. Zpočátku nebylo vůbec jasné, zda bude lepší ho pokřtít nebo
obětovat. Matka ho nechtěla kojit, protože řekla, že ho má ráda jen jako přítele. Už v jesličkách se ho
vychovatelky pro jeho zjev bály. Po vyloučení z několika jeslí a mateřských škol pro obtěžování a
osahávání spolužáků složil v jedenácti letech po několika neúspěšných pokusech přijímačky do první
třídy základní vyrovnávací školy. V poslední třídě prvního stupně zorganizoval s ostatními dyslektiky
slavnou „ Stávku dýdžejů “, což vyústilo v jeho jubilejní dvacátou čtyřku z chování. Na koledu a
maškarní se děti oblékali jako on. Několikrát se mu dokonce přihodilo, že se mu nějaké děcko
pokoušelo sundat obličej. V pubertě trpěl tak silným akné, že si slepci s oblibou četli jeho tvář. Toto
vcelku poklidné dětství a dospívání těžce poznamenalo několik otřesných událostí: v 16 letech prasklá
guma u tepláků, v 10 a12 letech vystydlý čaj a v 17 zlomená tuha u verzatilky. Již od raného dětství
se chtěl stát veterinářem. Když zjistil, že zvířatům ubližovat nedokáže, přihlásil se po domluvě
s kurátorem na lékařskou fakultu, kterou hladce absolvoval. Po šesti letech vysokoškolské studia
zahalených v rouše 2-3 promile nastoupil do pracovního procesu v rodném Liberci. Po tomto vrcholu a
mezníku jeho života začala jeho hvězda stále rychleji upadat až do letošní tropické zimy, kdy nás
uprosil, abychom s ním udělali rozhovor do tohoto čísla a jeho kariéře tak dodali nový dech.
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Hádáme, že na onkologii se zažije spousta srandy. Žorži, nemáš tam nějaký ten vtip či historku
na úvod?
Jeden méně cynický přímo od nás. Přijde rodina za dědečkem hospitalizovaným v nemocnici a ptají
se, co že mu to vlastně je. Dědeček usilovně a nahlas přemýšlí: „ Kapra …platejse …kraba…“ Okolo
jdoucí sestra rozhovor zaslechne a napoví: „ Raka, dědečku, raka máte.“
Loni si vyhrál na celé čáře o něco méně prestižní a více uplatitelnou anketu než je ta naše a stal si
se “ Osobností Liberecka 2006 v kategorii zdravotník/ záchranář “. Ačkoli k tomu zřejmě došlo
chybou při sčítání hlasů, nic už to nezmění na faktu, že si se zařadil po bok takovým velikánům
jakými jsou např. kníže Lukáš, baron Holm, generalisimus Suchomel či Takin zlatý z liberecké
ZOO. Když si se dozvěděl o svém vítězství, neroztřepaly se ti kolena? Jaké je to vědět, že tě zná nyní
každý, kdo nic neznamená?
Naštěstí se mi intenzivně věnoval můj soused a též amatérský psycholog dr. Blüml ( rtuťovitý patolog
z minulého rozhovoru – pozn. redakce). Chtěl bych při této příležitosti i mým přítelkyním, rodině,
přátelům, všem rybičkám z akvária, psu Arturovi a v neposlední řadě i zaměstnancům Likremu , kteří
zasílali hlasy jménem svých zákazníků před zpopelněním, a jejichž živnost již delší dobu díky mým
neortodoxním léčebným metodám vzkvétá.
Proč sis vybral jako obor onkologii?
Již v druhé třídě jsem při pracovní výchově přitloukl hřebíkem spolužákův šourek ke stolu. Operační
obory tedy nepřicházeli v úvahu. Na interním kolečku jsem při psaní propouštěcích zpráv ztratit
většinu vlasů a životaschopných spermií. Ze všech optimistických oborů tedy zbývala onkologie jako
jasná volba.
Vidíme, že se ti nechce k jádru věci. Zeptáme se tedy jinak. Onkologie platí již dlouhou dobu
za nejkorumpovanější obor. Kolik setin tvého příjmu tvoří zákonem daný tabulkový plat?
Každé ráno se probudím a podle nálady se rozhoduji, zda mi od farmaceutické firmy bude stačit menší
částka na pokrytí běžných denních potřeb, jako jsou kaviár, šampaňské či hodinky značky Rolex, nebo
zda je nutné si po 14 dnech koupit nový model Audi A8, jelikož mi v tom minulém došla v nádrži
nafta a já hrozně nerad tankuji. Běžný symbolický tabulkový plat nejčastěji věnuji na konto Míša či
jiné charitativní akce, jako je třeba výstavby nových rezervací pro Tmavočechy. Mimochodem ty dvě
patnáctileté prostitutky, které jsem pro vaši redakci objednal na kongresu pořádaném u Plzně
na golfovém hřišti, také platila firma. Včetně té noční doobjednávka rodinného balení Viagry.
Kromě svého kmenového úvazku jezdíš ještě se
záchrankou, vypomáháš u horské služby, staráš se
o juniorská koťata Bílých Tygrů a všude si považován
ze specialistu – To je pro nás, kteří stěží udržíme
v hlavě fyziologické hodnoty glykémie naprosto
nepředstavitelné a deprimující. Jak dokáže jeden člověk
obsáhnout tolik vědomostí?
To je jen zlomek věcí, které zvládám. Chce to jen
skromnost, píli a neskutečné nadání od boha. To dvakrát.
Je nějaká otázka, kterou by si chtěl, abychom ti
položili?
Obávám se, že s každou další vaší otázkou mám čím dál
tím větší chuť vám naložit a vyrazit vás ze dveří.
Tak to zkrátíme. Nahoď ještě jeden vtip na cestu .
Sedí takhle vyhladovělí studenti medicíny na koleji a
fantazírují: „ Co takhle začít chovat prase?“
„ Ti hrabe, ne? A co ta špína? A ten smrad?“
„ Si zvykne..“
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Děkujeme za roztomilý rozhovor. To zaprášené ztvrdlé vánoční cukroví, co si nám nabídl ke kávě,
bylo výborné. Závěrem nám dovol předat pozdravení a vzkaz od tvých kolegů, které jsem zpovídali
v minulých číslech ( kakofonní chirurg, který umí kdekomu hýbnout žlučí i žlučovody a rtuťovitý
patolog bez skrupulí- pozn. redakce ). Nemáš si prý obrovskou slávu, které se ti dostane
po zveřejnění rozhovoru, nechat stoupat příliš do hlavy, nebo se z té jediné fanynky, kterou ti to
přinese, zblázníš.
Nelichotivý obrázek v úvodů článku není ilustrativní foto onkologického pacienta, ale starší „pasová“
fotografie zapůjčená z “rodinného“ alba.
***

jaguar

Hubneme s Kájou aneb Vaříme z vody
▼ Soubor zaručených receptů jak redukovat váhu ▼

Dnes: Homeopatická polévka
Vezmeme dvě vyhladovělá kuřata a zavěsíme je do kuchyňského okna tak,
aby slunce vrhalo jejich stín do připraveného hrnce naplněného třemi litry
vody. Stín ve vroucí vodě vaříme na mírném plameni po dobu dvou hodin.
Mezi tím u souseda na balkóně o tři patra níže nakrájíme najemno čtvrtku
cibule a ihned vyhodíme do koše. Za dvě hodiny sundáme hrnec z plotny,
pečlivě uzavřeme víkem a posypeme špetkou soli. Takto připravený bujón
podáváme pacientovi každých deset dní v dávce jedné kapky rozpuštěné
ve sklenici vlažné pitné vody.
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V nakladatelství Narval vychází nový komiks

FantomSmrž
mržovky
.

Díl první

Scénář
Scéná a kresba : Graphy .

V prvním díle řeší inspektor Longo zapeklitý případ. Tajemný jezdec vyráží den co
noc a neosvětlen sráží na přechodech bezbranné důchodce. Oběť je vždy nalezena
na místě nehody znetvořena vyšitou sigmoideostomií. Jak prokázala soudní pitva
u těch, kteří útok nepřežili, všem chybělo rektum ( odborně též konečník ). Vyšetřování
se stále točí antiperistalticky v kruhu a inspektor Longo a jeho letitý pomocník Ruda
Pivrnec naráží stále na tytéž problémy: chybí jasný motiv, nelze zajistit důkazy poněvadž Fantom šije rychle vstřebatelným materiálem, a dle rozporuplných informací
od očitých svědků střídá hned několik speciálně vytuningovaných automobilů.
Dvakrát se podařilo výjezdovému komandu dorazit na místo činu do 20 minut, když se
zde ještě Fantom nacházel, pokaždé však udělal několik esovitých kliček a
před spuštěním palebné přehrady zmizel. Po dlouhém pátrání a úmorné mravenčí
kancelářské
práci
se
podařilo
detektivní kanceláři Convatec vypátrat
společný jmenovatel všech obětí.
Do
jednoho
to
byli
čekatelé
na
plánovanou
operaci
mimo
Liberecký kraj. Všechny pracovní verze
možného motivu se navzájem vylučují
nebo sami sebe popírají. Jen pro lepší
představivost - pokud by došlo
k vzájemnému sešití konečníků všech
obětí, zaujímali by v tuto chvíli již délku
sáňkařské dráhy. Motiv nekonečné
řady konečníků se ale jeví jako příliš
vykonstruovaný. Na konci prvního dílu
se tak ocitáme stále v bodě nula.
Fantom stále prchá. Děs a hrůza se
šíří z údolí do údolí. Strach kulminuje.
Chladným vzduchem se nese tajemný
chechot. Strohé informace nabírají
ústním podáním na intenzitě a
košatosti. Z báchorky se stává pověst,
z pověsti báje, z báje legenda a Fantom
Smržovky kuje pikle a operační
nástroje před dalším úderem.
Bude překonán ropovod Družba?
Jakou úlohu mají v případu agenti
DIxon a Miles? Kdo je vlastníkem kufru
plného staplerů vyloveného ze dna
Jablonecké přehrady? A kdo nakonec
bude
donucen
vyplnit
všechny
onkologické hlášenky? Hrnčíř?
To vše se možná odhalí už v dalším
díle Fantoma Smržovky.
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jaguar
Doktor : „ Tak maminko, budou to dvojčata. Chcete znát jejich pohlaví ? “
„ Ne,ne, my to chceme jako překvapení. Jen mi řekněte, jestli jsou stejná. “
„ Nejsou. “
" Gynekolog míjí na chodbě neurologa: „Ahoj, tak je u vás? "
" Ale, je to na nervy. A u vás? "

jaguar
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Hard
Core
Humor

–

Inteligentní humor
do poslední chvíle
Dnes :

PRŮVODCE PITVOU
Vážený a milý paciente,
byl jste objednán vaším ošetřujícím lékařem na pitvu, která proběhne ……….v …..hod
ve Fakultativní Nemocnici Liberec. Tento objednací leták by vás měl odpovědět
na nejčastěji kladené otázky. Prosím berte v potaz, že tento výkon je prováděn jen
v indikovaných případech. Proto pokud se váš ošetřující lékař rozhodne výkon zrušit nebo
nastane jiná závažná událost, která by vám bránila se ve výše uvedeném termínu
na výkon dostavit, uvědomte nejpozději 24 hod předem dispečera na oddělení patologie.

Co je to pitva ?
I přes obrovský pokrok, který medicína v poslední době prodělala, i v této době je občas
nutné se podrobit některým tradičním vyšetřením, která by objasnila vaše zdravotní problémy.
Jedním z těchto vyšetření je právě pitva.

Budu operován ?
Ano. Svým způsobem, ano. V případě, že vyšetření nepředchází dostatečně velký úraz, je
operační zákrok nutný. Váš ošetřující lékař si bude nejspíše přát vidět některé vaše orgány
detailněji, proto budou za tímto účelem dočasně vyndány. Zkoumán bude i obsah vašeho
žaludku, proto vás důrazně žádáme, aby jste minimálně 12 hodin před vyšetřením nepožili nic
ústy. Kouřit je do poslední chvíle povoleno.

Bolí to ?
My samozřejmě doufáme, že ne. Pokud se kdykoli během výkonu budete cítit nepohodlně,
prosím, nezdráhejte se na to sloužícího patologa upozornit.

Co si mám vzít sebou ?
Opravdu jen základní věci bez hygieny. K výkonu si přineste jen občanský průkaz eventuelně
rodný list a velký igelitový pytel. Ostatní věci a cennosti zanechte doma. Vše další potřebné
od nás dostanete nebo bude naúčtováno vašim nejbližším příbuzným.
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Kdy se budu moci vrátit do práce ?
O to se zatím nestarejte.

Budu mít jizvu ?
Ačkoli bereme v potaz vaše estetické obavy, dá se předpokládat, že po výkonu zůstane
veliká jizva ve tvar “Y“ zasahující z hrudníku až na břicho. Bude nejspíše i nutno vytvořit menší
řez ve vlasové části hlavy, jehož sešití a plastika bude svěřeno skutečnému profesionálovi.

Bude se někdo smát mému přirození ?
Ano. Zejména pokud jste muž, tak určitě. Patolog je profesionál dlouhodobě vystavený
velkému stresu a alkoholismu. Přízemní vtipy o nebo s vaším přirozením jsou jedinou vzpruhou
v jeho šedivém dni.
My lékaři FNL si přejeme, aby pro vás pitva nebyla nepříjemným zážitkem, vaše
zkušenost byla výhradně pozitivní a aby jste kladné reference vytrvale podávali
přes média nejen vašim příbuzným. Garantujeme profesionální zacházení s příslušným
respektem a úctou (s výjimkou těch vtipů o přirození ). Pokud máte další dotazy zeptejte
se svého ošetřujícího lékaře nebo čtěte i naše další informační brožůrky - „Tak jsem mrtvý.
A co dál?“ či „Práva a povinnosti mrtvol“ . Děkujeme, že jste si ke spolupráci vybrali naše
zařízení.

Zapamatuj si : Zde ve FNL naše dny začínají, když vaše končí

jaguar
Devadesátiletý děda si vzal mladou slečnu a po pár měsících povídá svému doktorovi, že budou mít
děťátko. Doktor povídá:
„Víte co? Povím vám příběh. Jeden zapomnětlivý roztržitý chlápek šel takhle jednou na lov, ale místo pušky
si omylem vzal deštník. Najednou se proti němu na mýtině vyřítil medvěd. No, a chlápek
chlápek namířil deštník a
medvěda zastřelil!“
Děda ihned vykřikl:
„Ale to je blbost! Toho medvěda musel zastřelit někdo jiný!“
„Jo, přesně tak!“
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Rezervace pokoje

/ rozhlasové drama /

kongresový turista prof. Pifka volá ze svého pokoje v libereckém hotelu Babylon na recepci, kde toho
času drží službu nováček - anglický rodilý mluvčí Bob
„ Recepce. Bob.“
„ Profesor Pifka, těší mě. Zítra jedu do Jablonce. Prosím, objednejte mi hotelový pokoj
s koupelnou.“
„ Počkáte, já podívám, pane.“ odpoví recepční a zavěsí
prof. Pifko tedy zavolá znovu „ Já volal před chvilkou, že potřebuji objednat hotelový pokoj.“
lámanou češtinou „ Lituji, pane. Nemáme žádný pokoj volný. Zkuste příští týden.“ a opět se
pokouší zavěsit
„ Špatně jste mi rozuměl. Potřebuji pokoj v Jablonci. Ne zde.“
„ Je mi líto, pane, že vy se namáháte a voláte znovu z Jablonce. Nemáme žádný pokoj. Prosím,
zkuste to příští týden, pane.“
„ Počkejte, nezavěšujte ! Nejsem v Jablonci. Chtěl bych v Jablonci pokoj.“
„ Jistě, pane. Tento hotel však není v Jablonci. Tento hotel v Liberci.“
„ To vím.“
„ Proč?“
nechápavá pauza „ Protože tu bydlím.“
„ Vy bydlíte?“
„ Ano. Zde. U vás.“
„ A se svým pokojem nejste šťastný?“
„ Se svým pokojem jsem velmi šťastný, ale musím zítra jet do Jablonce na kongres.“
„ Chcete, abych odnesl dolů vaše zavazadlo?“
„ Ano, zítra. Teď ne.“
„ V pořádku, pane. Dobrou noc, pane.“ a zavěsí
nový telefonát „ To jsem zase já. Ten co jede zítra
do Jablonce. Prosil jsem vás, abyste mi tam
rezervoval pokoj s koupelnou.“
„ Vy počkáte, já podívám pane. Já podíval. Je mi
líto, pane. Všechny naše pokoje obsazené. Zkuste
příští…“
„ Nechci žádný pokoj v tomto hotelu! Jeden už
mám!! Bydlím v čísle dvě stě šest!!!“
„ Dvě stě šest? Okamžik,pane … Ne, je mi líto.
Pokoj dvě stě šest je obsazený.“
„ Samozřejmě je obsazen. Mnou.“
„ A vy chcete jiný pokoj?“
„ Ne! Jedu zítra do Jablonce a chtěl bych, abyste
mi rezervoval pokoj.“
„ Na zítřek?“
„ Ano!“
„ Vy počkáte, já podívám…S koupelnou?“
„ Ano.“
„ Máte štěstí, pane. Pro vás mám pokoj zítra.“
„ Bohudík.“
„ Zítra bude volný pokoj dvě stě šest.“
„ Děkuji.“
„ Prosím, pane. Ještě něco, pane?“
„ Frťana a cigára!“
„ Hned to bude, pane.“ oba položí telefon
„ Má úcta . . . . Blbe.“
po telefonické spolupráci
zdramatizoval: jaguar
kreslí : jaguar

s dr.

Kischonem
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ŽIVOTNÍ
VĚK

17

25

35

48

66

pivo

+ rum

+ skotská

+ dvojitá
skotská

dvojitá
laktulóza

rodiče
pryč
na víkend

přítelkyně
pryč
na víkend

snoubenka
pryč
na víkend

manželka
pryč
na víkend

druhá žena
po smrti

sex

sex

sex

sex

podřimování

jazyk

snídaně

postavil se

nemuset se
představit
jejím dětem

dostat se
domů živý

nejhezčí
představa

dělat to
ve třech

sex v letadle

sedět na
židli šéfa

domácí
mazlíček

šváby

opilý
spolubydlící

německý
ovčák

děti
z prvního
manželství

plyšový
pejsek

ideální věk
na ženění

25

35

48

66

17

klasický
nápoj

Berentzen

bílý střik

červené
víno

Dom
Perignon

výmluva
při odmítnutí
rande

musím si
umýt vlasy

musím si umýt
vlasy a dát si
na ně zábal

musím si
obarvit
vlasy

musím si
obarvit
šediny

panák whisky
nebo čehokoli
jiného
musím si
obarvit
paruku

nejoblíbenější
sport
definice
úspěšného
rande

nakupování

nakupování

nakupování

nakupování

nakupování

nabídnul,
že zaplatí

zaplatil

udělal ráno
snídani

udělal ráno
dětem
snídani

nakonec
snídani
rozžvýkal

nejhezčí
představa

vysoký
tmavovlasý
krásný

vysoký
tmavovlasý
krásný
bohatý

dlouhý
tmavovlasý
bohatý
inteligentní

muž s vlasy

muž

domácí
mazlíček

plyšový
pejsek

nezaměstnaný
přítel

německý
ovčák

jeho děti
z prvního
manželství

senilní
manžel

ideální věk
na vdávání

17

25

35

48

66

klasický
nápoj

M
U
Ž

Ž
E
N
A

STADIA

největší
pokušení
nejoblíbenější
sport
definice
úspěšného
rande

nesedět

Poznámka : Tato tabulka vznikla na motivy skutečných událostí.
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mladá
ošetřovatelka

Odpovědi
Odpov di na vaše přihlouplé
p ihlouplé písemné dotazy

*

„Milá Dílno, předem chci říci, že jsi skvělá, že tě čteme celá rodina. Dokonce i náš tříletý Matýsek by
snad už neusnul, když bychom mu tě nepředčítali. Náš dědeček, když se dozvěděl, jak to funguje
v nemocnici, vstal z invalidního vozíku a začal po sedmi letech raději opět chodit. Před dvěma měsíci,
když cvičil na domácí hrazdě, kopl holení do futra a přivodil si poměrně vekou tržnou ránu. My i
doktoři jsem zkoušeli snad už všechno, ale rána se ne a ne hojit. Kamarádka mi poradila, že četla
o nějakých červech nebo co, které když se pustí do rány, tak doroste i uříznutá noha. Zdá se mi to
přitažené za chlupy. Přesto – nevíš, o co se jedná? “
Jarmila K., Mimoň
„ Jarmilko v Mimoni, ano, taková metoda opravdu existuje. Odborně se nazývá Maggot Therapy –
česky též ‘léčba červem‘, komerčně BIOKNIFE®. Tento postup používali již staří Mayové, australští
domorodci a nyní i liberečtí bezdomovci. Propagoval ho i Napoleonův vrchní chirurg Baron
Dominique-Jean Larrey. Jedná se o sterilní larvy mouchy bzučivky zelené ( Lucilia Sericata ). Sterilní
– aby se předešlo zavlečení infekce zejména tetanu a růže. Využívají se zejména u komplikací
diabetické nohy nebo u chronických defektů a chronické osteomyelitidy. Larvy se vkládají do rány,
kterou čistí tím, že se živí odumřelou tkání. Larvy jsou v ráně 4 dny. Za tu dobu zvětší svoji velikost
asi pětinásobně. Delší dobu není radno larvy v ráně ponechávat. Při nárůstu objemu larvy na velikost
pacienta již pak není, koho léčit. Působí jako mikrochirurgové, čistí nezdravou tkáň od zdravé
( za předpokladu, že nedojde k záměně za larvy jiného druhu masařky ), působí jako stimulační činidlo
pro růst hojivé tkáně, jednak mechanickým drážděním = svým pohybem, ale také vypouštěním
faktorů, které podporují buněčné dělení. ‚Larvičky do rány vypouštějí své šťávičky a potom je
odsávají,‘ říká specialista doktor Kyselý. Jak roztomilé. Po vyčištění rány zůstávají na spodině jen
čisťounké granulace v hantýrce nazývané ‘červánky‘. Velká část pacientů však velmi špatně snáší
pocit neustálého pohybu larev. Psychologové doporučují jako prevenci si s larvami povídat.
Rozkazovat jim například, že mají pořádně papat apod. S příchodem sulfonamidů v třicátých letech,
penicilinu a dalším antibiotikům v čtyřicátých letech, rozvojem chirurgických technik a boomu
komerčních přípravků k převazu a hojení nejen chronických ran zájem o larvy pominul. Ale jsou tady
a mají vás pořád stejně rády. Nezaměňovat s „miasis“ – náhodné zamoření ran larvami živícími se
svalovinou, vyskytující se v tropech. Larvy lze komerčně koupit po domluvě s vašim regionálním
chovatelem nebo vám je zašleme zdarma, pokud si zajistíte předplatné našeho časopisu na deset let.
Pozdravujte dědu.“
„Jak souložili staří Římané?“
„ No určitě podstatně hůře než mladí Římané.“

Radek M., Jablonné p.J.

„Prosím vás, co je to alkoholik?“
„ Alkoholik je člověk, který pije více než váš lékař.“

Kubík S., Raspenava

„Ach Dílničko má chráněná, píši jen abych si postěžoval. Před rokem jsem se oženil. To jsem nikdy
neměl dělat. Vzal jsem si totiž jednu vdovu, co měla dospělou dceru, která se tedy stala mojí nevlastní
dcerou. Když přijel na návštěvu můj otec, tak se do ní zamiloval a pak se s ní i oženil, takže moje
nevlastní dcera byla najednou mojí nevlastní matkou. Pak se mé ženě narodil syn, který byl
samozřejmě taky tátův švagr, protože to byl bratr jeho manželky. No, jak jsem vám říkal, moje
nevlastní dcera byla také mojí nevlastní matkou, takže její malý bratr byl teď i mým strýčkem. No, a
z toho taky vyplývá, že moje žena, která je matkou mé nevlastní matky, je také mojí babičkou a já jsem
tudíž její vnuk. Ale to není všechno. Protože mám za ženu nevlastní babičku, nejsem jen její manžel a
vnuk, ale jsem také svůj dědeček. A co je to za život, když máte tak blbého dědu?
Leoš X. Košatý, Aš
„ Prekérní. Drž se.“

*
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SOUTĚŽ o věčné CENY
▼▼▼
Po vzoru Ceny Ignáce Nobela, která se uděluje každoročně na Harvardu nejzbytečnějším
objevům a je pojmenována po fiktivním hloupém bratrovi slavného fyzika, vyhlašuje
Chráněná
Chrán ná dílna první ročník soutěže

“ CHRÁNĚNÉ DÍLO “

Pro neinformované doplňujeme, že cena Ig Nobela je jakousi „antinobelovkou“. Uděluje se
od roku 1991 vždy deseti vědcům a umělcům, kteří si cestu na slavností ceremoniál hradí sami.
Za téměř nepoužitelný je považován vlastně jen cíl jejich oceněné práce, ale metodologie,
výpočty, výzkum a prezentace musí být seriózní a na vysoké vědecké úrovni. Pro ilustraci
připomínáme několik zásadních oceněných objevů z posledních ročníků udílení cen:
© Drůbež podobně jako lidé upřednostňuje hezké tváře.
© Londýnští taxikáři mají oproti jiným taxikářům vyvinutější mozek.
© Zjištěn vyšší výskyt sebevražd u lidí, kteří poslouchají country music.
© Špagety se při lámání přelomí vždy na více jak dvě části.
© Zkonstruován budík, který po zazvonění uteče, takže ho není možno jen tak vypnout a
pravděpodobnost zaspání se tím ještě více sníží.
© Popsána dynamika kapalin a tlaků vznikajících uvnitř těla tučňáků při konání velké potřeby.
© Patentován pánský účes typu „přehazovačka“.
© Prokázáno, že samičky komárů přenášejících malárii přitahuje vůně sýra stejně jako pach
lidských chodidel.
© Proč datly nebolí hlava, i když denně asi 12 000krát udeří hlavou do stromu? - Zjištěno, že
datlové mají v lebce houbovitou vrstvu tkáně, která slouží jako vycpávka držící mozek na místě.
Ptáci se navíc snaží před nárazem zatlačit očima na mozek tak, aby jej ještě více imobilizovali.
Podle závěru studie tlučou do stromu jen ptačí druhy s malým mozkem. Studie ale neobjasnila,
zda malá velikost mozku má předcházet jeho poškození, nebo zda mlátit hlavou do stromu může
napadnout jen ptáky s velmi malým mozkem, zatímco ostatní raději volí jiný způsob hledání
potravy.

V oblasti lékařství byla za loňský rok oceněna práce s názvem Ukončení nezvladatelné
škytavky za pomoci rektální masáže prstem. Škytavka jako náhlý, prudký a mimovolní
stah bránice vyvolaný podrážděním bloudivého nervu nebo mozkového centra vedoucí
k prudkému nasátí vzduchu do plic s charakteristickým zvukovým doprovodem bývá
někdy problémem i na našich odděleních. Na základě poznatku, že podráždění
bloudivého nervu vyvolá stah bránice, hledal autor studie jiné způsoby jak ukončit
urputnou škytavku, když tradiční fígle nepomáhají. Kde zadržení dechu, energické
vyplazování jazyka, tlak na oční bulvy, pití studené vody z protilehlé strany sklenice či
nasávání ananasové šťávy brčkem se zacpanýma ušima nestačilo, tam použil autor
digitální masáž konečníku. Podotýká však, že tento způsob může být pro někoho zbytečně
nepříjemný, a že k intenzivní stimulaci nervu dochází také při sexu a zejména
při orgasmu. A tak dle nejnovějších Guidelines Chráněné dílny je doporučováno škytavku
pořádně rozsouložit.

Už jen stručný přehled vyznamenaných objevů naznačuje, kolik je toho mezi námi
ještě neprozkoumaného. Tak hurá do toho. Myjte si pořádně nohy, ať nedostanete
malárii, poslouchejte techno a zasílejte své práce do naší reakce nejpozději
do konce listopadu. Slavností vyhlášení cen za rok 2007 bude 25.ledna 2008

▲ ▲ ▲
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Toto je jubilejní

100. strana

Ku příležitosti kulatin našeho časopisu si gratulujeme a rozjíždíme akci

“ mínus 100 “
Navrhněte ty vaše zaměstnance, které nemáte rádi nebo které tu považujete
za zbytečné a Chráněná dílna si je podá v některém z příštích čísel.

Když ležela vedle mne na lůžku, můj vnitřní hlas mi říkal:
říkal: " To je v pořádku, relaxuj,
vždyť nejsi první doktor, který se občas vyspí se svou pacientkou."
Jenže jiný vnitřní hlas mi připomínal: " Ale Ladislave, ty jsi přeci veterinář! "
Mladý lékař je poprvé u porodu. Asistuje mu a zároveň ho kontroluje starší
kolega. Když po porodu, který dopadl výborně, starší kolega říká mladšímu svůj
názor, mimo jiné praví:
„ Držel jste se výborně, jen jedna chybička tu byla. “
„ A jaká? “
„ Po porodu se pleská po zadečku děťátko, ne maminka! “

jaguar

" Pane doktore, mě kousl do nohy pes. "
" A dal jste si na ní něco? "
" Ne, chutnala mu jen tak, jak byla. "
Doktor : „ Pojďte další, kdo jste na řadě. Jak se jmenujete? “
„ P-P-P-Petr P-P-P-P-P-okorný. “
„ Vy koktáte, že? “
„ Neéé! Táta. A matrikář je idiot. “
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Murphyho zákon pro pacienty
◄ Cítíme se nemocní, protože se příliš staráme o své zdraví.
◄ Není dobrým znamením, má-li pacient pocit, že lékař potřebuje jeho útěchu.
◄ Mezi dobrým a špatným lékařem je velký rozdíl, ale mezi dobrým lékařem a žádným je rozdíl

nepatrný.
◄ Lépe se opotřebovat než zrezivět.
◄ Nejnutnější lék či výkon není hrazený.
◄ Existují dva druhy náplasti: ta, která nejde přilepit, a ta, která nejde odlepit.
◄ Začíná-li se váš stav zlepšovat, zřejmě něco leze na vašeho doktora.
◄ Lékem nazýváme každou látku, která má po naočkování kryse za následek vědeckou publikaci.
◄ To, že doktor umí vaši nemoc pojmenovat ještě neznamená, že ví o co jde.
◄ Otevřít lékovky opatřené ochranným uzávěrem, aby je neotevřely děti, dělá problémy pouze
dospělým.
◄ Domácnost se řídí podle toho jejího člena, který je na tom nejhůře.
◄ Když tě lékař pošle ležet do nemocnice na vyšetření, je docela velká pravděpodobnost, že někdo
odjede na dovolenou a ty tam budeš ležet místo 3 dnů 3 týdny.
◄ Pokud nenadešel váš čas, ani lékař vás nedokáže zabít.
◄ Ani nejlepší přátelé si nemohou slíbil, že si půjdou na pohřeb.
◄ Přestanete-li kouřit pít a flámovat, nebudete žít o nic déle, jen vám to delší bude připadat.
◄ Jsi-li za vrcholem, nabíráš rychlost.
originálně připravil chráněnec Artur Bloch

Znovu a stále jinak

„To byla brutální sebevražda, co?“
jaguar²
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Humor na šikmé ploše
docent Krumkopf

uvádí

…
„ Pane doktore, vy jste anestesiolog? Já že jsem po celou dobu, co jsme se milovali, nic
necítila.“
…
„ Doktore, omylem jsem brala místo antikoncepčních pilulek antidepresiva. Teď mám
sice 6 dětí, ale je mi to jedno.“
…
„ Pane doktore, co mám udělat, když spatřím jehličnatou jabloň?“ „Dát si den pauzu.“
…
„ Pane Nový, ty bolesti ve vaší noze jsou prostě věkem.“
„ Divné. Moje druhá noha je úplně stejně stará a nebolí, pane docente.“
…
„ Jak se cítíte v nových brýlích? “
„ Výborně. Najednou potkávám spousty známých, které jsem neviděl celé roky.“
…
„ Pane doktore, poslední dobou si nic nepamatuji.“
„ A od kdy to pozorujete?“
„ A co?“
…

…
„ Pane doktore, co děláte, když jste nachlazen?“
„To samé co vy, kýchám a kašlu.“
…
„ Pane doktore, stále před očima vidím modré kruhy.“
„ Zřejmě potřebujete brýle.“
„ Už jsem si je koupil a ty kruhy vidím mnohem zřetelněji.“
…
„ Příčinou vaší nemoci je alkohol, paní Koutecká.“
„ To je dobře, že to není moje vina, pane doktore. “
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jaguar

…
„ Musíte vědět pravdu. Bohužel má vaše žena před sebou už jen několik dní.“
„ Nevadí, pane doktore. Když jsem to vydržel tolik let, tak to těch pár dní už nějak
doklepu.“
…

…
jaguar
„ Je mi líto, pane, nedá se nic dělat, tu nohu vám musíme amputovat.“
„ Díky bohu, já už jsem si myslel, že mi zakážete pít.“
…
„ Pane doktore, potřebuji brýle.“
„ To vidím, protože tohle je stánek s hranolky. “
…
„ Pane Louda, je to tím, že máte již velmi špatné srdce.“
„ Dobrá pane doktore, nezlobte se, ale než začneme léčbu, chtěl bych přeci jenom slyšet ještě
nějaký jiný názor.“
„ Taky jste strašně ošklivý.“
…
Telefonicky : „ Pane doktore ! Má žena má kontrakce po dvou minutách!“
„ To je její první dítě?“
„ Ne, idiote – já jsem její manžel!“
…
„ Pane docente Krumkopfe, prosím poraďte mi. Co mám dělat, když se skoro každou noc
skutálím z postele?“
„ Berte si na spaní Viagru.“
…
Pacient: „ A pane doktore, bude to bolet?“
Doktor: „ Nebojte, to skoro neucítíte.“
Sestra: „ No raději se jděte předem vymočit, minulý týden si tu dva pacienti prokousli
jazyk.“
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…
„ Pane doktore, mě je nějak těžko.“
Docent Krumkopf jej prohlédne, předepíše mu tabletky a povídá:
„ Takže, ráno dva prášky a pořádně zapít, v poledne dva prášky a pořádně zapít,
odpoledne dva prášky a pořádně zapít, a večer dva prášky a pořádně zapít.“
„ A pane doktore, co mi vlastně je?“
„ Málo pijete.“
…

jaguar
…
Novinářka jde takhle po předměstí a všimne si jednoho malého staříka, jak se
v houpacím křesle vyvaluje na slunečních paprscích. Dostane nápad a jde k němu:
„ Dobrý den, pane. Nemohla jsem si nevšimnout, jak vypadáte spokojeně. Mohl byste
mi pro naše čtenáře prozradit recept na takovýto spokojený dlouhý život?“
„ Kouřím denně tři dvacky cigaret, za týden vypiji bednu whisky, jím tučná jídla a
zásadně necvičím.“
„ To zní opravdu zajímavě. A kolik je vám let?“
„ Jedenatřicet.“
…

Potkají se dva kamarádi před ordinací veterináře.
„ Tak jsem musel utratit psa.“
„ Byl vzteklej ??
„ No nadšenej nebyl ..“
Otec lékárník si potřebuje něco vyřídit ve městě a proto pověří svého
syna, aby ho zastoupil. Po návratu se ptá:

Tak přišel někdo?
Nějaký pán, tvrdil, že má průjem a kašel.
Průjem a kašel? Zajímavá kombinace. Co jsi mu předepsal?
Rybí tuk.
No to jsi mu moc nepomohl, to je spíše na zácpu.
Ale ano. Stojí támhle venku, drží se zábradlí a bojí se zakašlat ....
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Slovník lékařských pojmů ( dodatek )
totální zřízenec ………………………….. sálový sanitář
starý polymorbidní pacient ……………… 40-tiletý, alopecia, obezitas, genua valga, hemoroidy, inženýr
plnokrevník ………………………………. pacient s hemoglobinem 150
močí do výše očí ………………………… bez prostatických obtíží
terciář …………………………………….. sekundář specializující se na příjmy
hydrokéla ………………………………… přirození cirkusové velikosti
argonautace …………………………….. extenzivní použití Argon-koagulace při operaci
tohle vás vyléčí …………………………. tohle vás zbaví všech symptomů

jaguar

ŠETŘÍME !!
aneb

Vizita rychle a zběsile jednoduše

Setra: Zde je pacientka, včera přijata pro žlučníkový záchvat.
Lékař: Dejte Dolsin pade, šetříme!
To je ta dvěstěkilová pacientka druhý den po amputaci dolní končetiny.
Dolsin pade, šetříme!
Paní Kolářová má dnes protialergickou přípravu před CT s kontrastem.
Tak nezapomeňte, Dolsin pade naředit do padesátky destilky a pomalu vykapat, ať je
pořádně připravená, i když šetříme.
Pan Horňák strašně lítá s glykémiemi. Teď ráno má 30.
A jejda. Tak Dolsin pade subkutánně po 6 hodinách, šetříme!
Sem tedˇ přivezli pacienta s tenzím pneumotoraxem.
Tak rychle rychle Dolsin pade, šetříme!
Pan Mour, před rokem vyléčen ze závislosti na Dolsinu, je tu jen z ambulance na klyzma.
Vyprázdnil se a cítí se už dobře.
Vím, že šetříme, ale dejte mu raději Dolsin pade.
Panu Bulovi vyšla se sputa tuberkulóza.
Všem ostatním na pokoji Dolsin pade, ať jsou krytí, šetříme.
Tady se pak paní Procházková přišla zeptat na stav manžela.
Dejte jí Dolsin pade, šetříme!
A to je naše nová sestrička Jarmilka, nastoupila sem dnes po škole.
Dejte jí Dolsin stovku, na našich nešetříme!
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Pedigree Geront ®
Granule, které šetří čas a kapsu
Pro vaše zasloužilé miláčky
Vyvážené složení
( 99 % vláknina, 1% karbohydráty, tuky stopově )
Doporučujeme též:

Pedigree Geront Night ®
s přídavkem hypnotiv k druhé večeři

Pedigree Geront Shine

®

pryžové granule potahované leštidlem na zubní protézy

Pedigree Geront Sipp

®

pro velmi zchátralé rodiče i prarodiče v hydratované formě koktejlu
Made in United States of Asia

------------------------------- inzerce --------------------------------

Aging medicína

- již i v Liberci –

face drift, plikace víček, čela a krku,
tetováž vzor “stařecké skvrny“, dilatace
varixů
dolních
končetin,
okrsková
depilace hlavy, transplantace vlasových
folikulů na záda, stříbrný melír, penilní
AV zkrat způsobující mohutné visení a
pouze visení, augmentace prostaty či
méně invazivní bandáž uretry, transcise
análních sfinkterů, ligace koronárních
tepen v rozsahu vlastního uvažení,
multietážová fragmentace meziobratlových plotének, synovektomie nosných
kloubů, intrabronchiální talkáž nebo
azbestáž, disoluce trvalé dentice, obraze
rohovky a dilacerace čočky, exstirpace
středoušních kůstek a nová pasová
fotografie

možnost se objednat v rámci dětské poradny
každé pondělí od 12:30- 21:00 dr. Hájek
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ÚROVEŇ
ŘÍZENÍ

CHRÁNěNÁ DÍLNA LIBEREC

ZÁVĚREČNÝ TEST ZNALOSTÍ Českého Lékařského Špajzu
ID.ČÍSLO:

7161200067106790494873114000-67468-3268/1235489

PLATNÁ VERZE:

6.6.6

PLATNOST OD

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. Kdo byl bezpochyby jeden z nejvýznamnějších lékařů své
doby ? (otázka za dva body)
a) Claudius Galenus
b) Gluteus Maximus
c) Falus Maximus
d) Bacillus Cereus II
e) Proteus I
f) Gayus Julius Caesar
g) Ulcus Ventriculi Haemorrhagicus
h) Fernet Citrus
2. Kdo prováděl chirurgické výkony ve starověkém Římě ?
a) ranhojiči
b) lapiduši
c) gymnasté
d) sanitáři
3. Co znamená zkratka DNR ?
a) “do not resuscitate“
b) “dost nepříjemná rakovina“
c) “doraž mě rychle“
c) “dnes nebo ráno“
4. Osudem většiny onkologických pacientů bývá zajít ..
a) na úbytě
b) na souchotě
c) na štěstí
d) naráz

TAK JDE ČAS

5. Dějiny naší nemocnice se datují :
a)
před Kristem a po Kristu
b)
před Listopadem a po Listopadu
c)
před NELI a po NELI
d) jen před akciovkou

8. Kraj má naši nemocnici :
a) pod křídy
b) v hrsti
c) na háku
d) u prdele

6. Dle poslední ankety tráví zaměstnanci naší nemocnice
kromě práce nejvíce času :
a) joggingem
b) trekkingem
c) spinningem
d) mobingem

9. Po návratu z tahu se často dělají :
a) podlitiny
b) poblitiny
c) polomy
d) polohy
10. Co podepisují lékaři naší nemocnice
nejčastěji ?
a) recepty
b) žádanky
c)
dohody
d) kapitulace

7. Na jednoho lékaře připadá v naší nemocnici :
a)
pět uklízeček
b) dvanáct kuchařů
c) třicet údržbářů
d) spousta zbytečných starostí

BONUS otázka: Kdy byla založena Karlova Universita, kým a kolik mu v té době bylo let?
Nápověda : nebylo to tento ani minulý rok, nebyl to Jan Ámos Komenský a věkem byl by asi tak čerstvě druhoatestovaný

Správné odpovědi zasílejte v podobě SMS s přiloženou MMS vašeho pozadí a
žádostí o grant na ministerstvo zdravotnictví.
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Hádanka:

PŘijde mentálnĚ
zaostalý do zeleniny a
chce brambory.
ProdavaČka: „Máte
igelitový pytel ?“
„ No dovolte, to vám
nestaČí, jak jsem
postižený ??!

Čemu se říká umění improvizace?
Když ve 3 hodiny ráno po návratu
z hospody narazíte doma v předsíni
na manželku s koštětem a zeptáte se jí:

„ Zametáš nebo ještě někam letíš ?“

PESTROBAREVNÝ VTIP :
V narvané čekárně se hádají pacienti s početnou skupinou nejpočetnější etnické
menšiny o to, kdo je další na řadě. Ve chvíli, kdy začnou lítat vzduchem slova
o rasismu, zakročí do sporu lékař.
„ Tak se lidi přece chovejte rozumně. Vždyť přece nezáleží na tom, jakou kdo má
barvu. Tak si pro teď myslete, že jste třeba všichni modrý. No a ty světle modrý
teď půjdou nejdřív.“
ad sdělení č.1/36 Chirurgický pacient z pohledu uklízečky. Tentokrát na téma: Nebylo by dobré pokračovat
v ředění Persterilu?
Dlouho připravovaný odborný článek pro průmyslové kosmetičky naší nemocnice o současných trendech
v chlorové a jiné parfumerii nebude pro neaktuálnost otisknut. Místo toho je dokončena rekvalifikační instuktáž
k práci s lopatou a krumpáčem na staveništi.
ad sdělení č.2/ 36
Slibovaný přepracovaný text šlágru „Kde Domov můj ?“ nám nebyl neumístěnými důchodci ze Smržovky dodán.
Dle oficiálního sdělení mluvčí městské policie Smržovka se staly všichni obětí neznámého Fantoma.
ad sdělení č.3/ 36
Praktická pyrotechnická příručka jordánského šamana
dr. Daase «djase» -poslední rozhovor – odloženo,
aktuálně zařazena čerstvě slavná Chalupa

Připravujeme:
 Návštěvní řád čekárny chirurgie
☺ Lekce alternativní medicíny
 Demence v kazuistikách
☺ Reportáž „ Život ´gastarbaitera ´ v naší nemocnici “
 Metaanalýzy gigadávek
☺ Zákoník práce CH.D. : Odstavec 2 Sbírky
 Matematické úlohy pro zdravotníky
☺ Smrt mozku
☺ Exluzivní fotografie z mammologické poradny a
spoustu dalšího si necháme tentokrát pro sebe

borec na konec
bezpáteřní lobista se
rozcvičuje před jednáním
krajského zastupitelstva

Tento díl stejně jako předešlé díly k dostání zdarma nebo za sponzorské peníze
v kanceláři chirurgie, po domluvě v naší redakci nebo na černém trhu s papírovými
nosiči. K zapůjčení též v knihovně naší nemocnice. Trička, kalendáře, hrnky a jiný
promo-materiál s našimi vtipy po dohodě v redakci.
CHRÁNěNÁ DÍLNA 3 slavnostně uzavírá úspěšnou trilogii.

Kult žije, ale další díl v nedohlednu.
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