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Chráněná
dílna 4
…………………………..…………
zaprodejná*nep
zaprodejná*nepř
prodejná*nepředplatná*nezávislá*neautorizovaná *k dostání u vašich dealerů
dealerů

BaBYBOX, adrenalin, Ekg, negatoskop
Ananas, Parohy, Tukycuc, DAAS, komerce

Chráněná dílna
4 – po delší odmlce vynucené
transformací naší nemocnice z vytunelované organizace
na společnost bez ručení či jiných omezení pokračuje
projekt nemocničního undergroundu; Připravována a
sestavována dlouhé měsíce vychází shodou okolností zrovna
nyní v bouřlivé době a nemá být chápána jako kopání
do smrtelně nemocného. Autoři děkují za všechny ohlasy,
které stvrzují existenci zaplněného vakua a nasyceného hladu
v tak exponovaném, zatěžujícím, psychicky vysilujícím a často
pesimistickém resortu jakým je zdravotnictví. Organizátoři
projektu vyzývají k ještě aktivnější spoluúčasti a nadále vítají
jakoukoli iniciativu či biofeedback. Pokud chcete přispět
nápadem či příspěvkem ozvěte se svým dealerům, vaše
iniciativa bude s velkou pravděpodobností zneužita. Můžete
využít i šance stát se pasivními členy organizace Chráněná
dílna. Stačí podepsat čitelně tisícikorunovou bankovku a
vyhodit ji, jak jste navyklí, spolu s příspěvky do komory a
odborové organizace z nejbližšího okna.
Upozornění: Všechny neautorizované ideje, postavy, příběhy a
články připomínají skutečnost čistě náhodně a redaktoři se
od nich distancují. Dílna vznikla v popracovní době z volného
času a zbylého entuziasmu kolektivu autorů.
CAVE !!! není určeno široké veřejnosti, ale jen úzce uzavřené
profesní skupině
Impact factor (o něco více, než konkurenční Mateřídouška )
Složení : šibeniční humor minim. 65,5% v sušině, čerstvé
informace max. 2%, dezinformace, balastní hmota, E55,
antidepresiva a krev na tři kříže. 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 jak na elektronickém nosiči tak ve vazbě
po objednání na jiri.graphy@seznam.cz ; komentáře tamtéž
Šéfredaktor : jaguar

Redakce: Indigo, Bee, Izak, Kubak
Kmotr projektu: asistent Gerlach
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Editorial
Vážení a milý čtenáři !
Ačkoli články v tomto čísle opět výjimečně vyjadřují progresivní
názory redakce, naprosto se od nich distancujeme.
Snaha měnit zaběhnuté stereotypy stále připomíná snahu přibít puding
na zeď hřebíkem. V čelních liniích jsou nám v boji s pacientem všechny dobře míněné rady
platné jak mrtvole teplé obklady. Na jedné straně kulminuje babyboom, na druhé se zas na
plné obrátky rozjíždí gerontománie. Stále platí to, že co vyděláme to sníme, a co sníme to
vyděláme. Druhého stokoruna je stále zelenější než ta naše. Pro vrchol léčení se již nepoužívá
termín „klidný exitus letalis“ ani „exitus lege artis“, ale jen „odešel per vias naturales“.
Poplatky zhořkli. Politicky se nacházíme ve stavu, který by se dal nazvat jako profylaktický
šok.
Ale nezapomeňte, že naděje umírá předposlední a nestyďte se, když pacient cítí uvnitř
bolest a vy uvnitř uspokojení.
Nechť je vám čtení lehké.

jaguar

STRUČNÁ MÍSTNÍ HISTORIE
Dne 1. dubna 1848 byla zprovozněna Stephans Hospital in Reichenberg
(Štěpánův špitál na Bohatém kopci). Pak se dlouho třela bída s nouzí.
Až 1.7.2007 bylo definitivně zamítnuto přejmenování zařízení na Syner City
Hošpitál a nemocnice se přetransformovala v a.s.(akceschopnou společnost).
Od té doby akce stíhá akci - zejména ty slevové v nemocniční jídelně a lékárně.
* * *
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Krajská nemocnice Liberec, a.s.
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46 exitů denně

973
nestandardních
lůžek

300 000 nosokomiálních infekcí

13 tisíc žalob
ročně

50 000 iatrogenních poranění

●●● Na podzim roku 2007 došlo k aktualizaci webových stránek nemocnice.
Jejich spuštění s novým logo-designem můžete ocenit na obrázku výše.
► ►
Vedení nemocnice se podařilo po poklidném jednání s VZP letos
nasmlouvat ONE YEAR SURGERY. V rámci tohoto projektu může kterýkoli řádně
pojištěný pacient absolvovat během jednoho roku neomezené množství reoperací.
Během prvních měsíců této služby využily desítky lidí.
♦♦♂ V souladu s Organizačním řádem FNL Liberec a.s. byl s účinností od 1.1.2008
MUDr. Z. Rambousek jmenován primářem lékařských pokojů a toaletních zařízení
na dobu neurčitou. Pracovní náplň pro toto postavení je dle platných stanov a ISO 9002
k nahlédnutí v návštěvním řádu všech libereckých wellness center.

jaguar
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jaguár

KOMERCE AŽ NA PRVNÍM MÍSTĚ

!

Protože se vedení nemocnice snaží sehnat korunky do společné kasičky, kde
se dá, pokračuje masivní komercionalizace napříč celou nemocnicí.
Po zprovoznění placené webové kamery na gynekologické ambulanci se
smyslem pro detail a zakoupení vysoce výkonného pihořezu na kožní oddělení,
se při ambulanci bolesti otevírá Noradrenalin centrum, Bizzare Club a Tatoo
salon. (bližší informace v inzerátu na straně …)
Poradna pro chrápání, poruchy spánku a spánková laboratoř při ORL
umožňuje nerušenou noc za 750kč. (3 a více nocí …. 600kč/ osoba/noc)
♦♦♦

V jídelně je do odvolání pozastaveno servírování čaje s příchutí rumového hnusu.

100 let značky BAA©
K životnímu jubileu nejstaršímu indiánovi v naší nemocnici
blahopřáli letos v červnu též TOC, JIP, LDN, TRN, VZP, LIKREM, OMV a Karolína
Ťuhíková z Domažlic.
* V souladu s trendem v celé České Republice se již nebude na chirurgické
ambulanci počínaje 1.10.2008 vybavovat stolice análogově, ale pouze digitálně.
Pacienti si budou stolici odnášet s sebou ve vlastních sertoboxech.
▼ Dle předběžných výpočtů jsme si i přes varování vedení nemocnice prožrali a
někteří prochlastali odměny v nemocniční jídelně. Odstrašujícím případem budiž
Zdenka F. z diabetologie, která snědla tři housky.
Dle vnitřní softwarové analýzy je nejčastěji používané slovní spojení uložené
do lékařských ambulantních zpráv v NIS mezi 23:00 – 5:00 hod :
„…10 dní bolesti, pak myslel, nyní přišel …“
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S plánovaným a dlouho očekávaným spuštěním
CENTÁLNÍHO PŘÍJMU se dočkáme hned několika
novinek. Osvědčený model svolávání POLYTRAUMA
teamu při předem ohlášeném příjezdu sanity
s pacientem po těžkém úrazu, který výrazně zefektivnil
ošetření a management akutní péče na úrazové
ambulanci, bude napříště využit i při příjmu jiných
náročných pacientských skupin.
V následujících situacích budou svolávány:
u nesoběstačného pacienta - LDN team (sociální
pracovnice, sanitář a sestra z LDN)
u proleželého pacienta – ULCUS team (dermatolog,
sanitář a sestra z LDN)
u bezdomovce - CASUS team (sociální pracovnice, okresní hygienik, 2 uklízečky,
entomolog)
u opilého pacienta – EBRIETA team (sanitář č.1, sanitář č.2, sanitář č.3 a další dva
sanitáři s elektrošokem a popruhami, psychiatr)
V případě pacienta staršího 65-ti let se svolává vždy jen LDN nebo ULCUS team a to i
v případě jakékoli jiné diagnosy. Vždy též patolog.
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Letošní
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zaměstnanců

FNL

a.s.

“Nemocnice v pohybu 2008“ byl poznamenán odřeknutím generálního sponzora
akce firmy B Klaun na poslední chvíli. Místo osvědčené Tipslot Areny se musela celá akce
improvizovaně přesunout na letos předčasně zamrznutou jabloneckou přehradu, jakožto
jediné místo, kde nebylo nutno platit pronájem. (foto nahoře) Na závěrečném
společenském večírku si
každý jídlo i pití obstarával sám. Pamětníci vzpomínali
na o poznání bujařejší oslavy při minulém ročníku. (viz archiv fotoreportáž dole)
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Z bývalé restaurace “Klášterka“ ve špitálním areálu bylo během krátké doby
vybudováno sportovní a relaxační centrum nejen pro zaměstnance nemocnice.
Komerční paušální vstupné činí 500,- Kč / hod, pro zaměstnance KNL a.s. jen
20,- Kč /hod a v pracovní době pak dvojnásobek.

●●● Lékaři liberecké porodnice využili nekonečnou řadu stížností a
s přesvědčením, že již není, co ztratit, otestovali v letních měsících originální
metodu porodní analgezie. K osvědčené směsi anestetik zkoušeli přimíchávat
nešťastným a psychicky labilním rodičkám různá anxiolytika, antidepresiva či
sedativa a pak ji aplikovali pod pracovní názvem HAPPYdurál.

jaguar

▼▼ V rámci zlepšování komunikace s veřejností vyhlásilo propagační oddělení
nemocnice “365 dní otevřených dveří“. Zájemci tak mohou prakticky kdykoli
nastoupit na jeden ze dvou zatím vybudovaných poznávacích okruhů.
( mapy v měřítku 1:50 000 milimoulům k zhlédnutí na další straně)
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*
Je zřejmé, že současný trend úbytku lékařů a sester v Česku dolehl i
na fakultativní nemocnici v Liberci. Dávno pryč jsou doby, kdy se o jednoho pacienta
staraly až dvě desítky lékařů. Právě se nacházíme ve stavu, kdy například
na chirurgických sálech získá pracovní místo prakticky kdokoli, kdo projeví zájem.
K vidění jsou zde tedy někdy dosti zvláštní existence (viz dole). Na interní ambulanci
šlo vedení jiným směrem, nechalo sestrojit prototyp plně automatizovaného
robodoktora. První exemplář, kterému nikdo neřekne jinak než „medvídek“, točí
EKG, zvládne ultrazvuk, jednodušší laboratorní testy, klasické fyzikální vyšetření,
odpovídá na základní paletu nejčastějších laických dotazů, používá paralyzér a
průběžně z internetu stahuje nové oplzlé vtipy, kterými zásobí sloužící sestru. Pokud
se robodoktor osvědčí, budou tito mikročipoví specialisté k vidění na všech
ambulancích do konce roku. Otázkou zůstává, co sestry a ponorková nemoc, když
budou muset v práci každý den vídat stále ten stejný LCD monitor.
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DOPLŇOVAČKA
Vyhlašujeme soutěž
o nejhumornější komentář
k notoricky známému
večerníčku
Výherce získá :
10 x 30tikorunový kupon,
5 x 90tikorunový předplacený
kupon na regulační poplatky
do FNL a.s. a šidítko na závoru
pro nelimitovaný vjezd do areálu
nemocnice

**
Globální ekonomická krize
dosedla natvrdo už i na nočník
severních Čech. Její tíhu pocítila
v regionu
jako
první
ze
zdravotnickým
zařízení
Záchranná
služba.
V rámci
radikálního šetření k případům
sanity
již
jen
vyjíždějí,
do nemocnice pak zdravotníci
dopravují postiženého za pomoci
příbuzných
se
zařazeným
neutrálem. Tomuto opatření lze
přiřadit i jistý edukační faktor.

jaguar
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bábybox
Po zprovoznění jubilejního desátého babyboxu v České Republice letos v červnu
na dětském oddělení naší fakultativní nemocnice bylo hned v červenci na počátku
dovolených zprovozněno zařízení obdobného druhu v budově LDN – Pavilon péče
o plínu a hůl. Jedná se tentokráte o doposud světově unikátní BÁBYBOX. Vnitřní
prostor je chlazen na teplotu v létě příjemných 8° C, aby u seniorů nedocházelo
k nepříjemnému intertrigu při zapaření v nevětraném prostoru. Box se vybírá
jedenkrát týdně, takže osoba, která zde svého příbuzného odloží, má dostatek času,
aby nepozorovaně odešla, vyzvedla důchod, eventuelně stačila rozprodat hodnotné
starožitnosti.
„Pro odkládající osobu je zde připraven informační leták o akcích a slevách
v nemocniční lékárně, kupón na slevy do nemocniční jídelny a bufetu, štráfek
modelíny na otisk zubní protézy či chrupu seniora, který může sloužit jako doklad
pro eventuelní pozdější identifikaci či jako památka, dále pak i kleště na odstranění
prstenů či náramků,“ upozornila na lidský rozměr celého projektu mluvčí nemocnice
Alexandra Kittekatová. „Zařízení může vyřešit svízelný problém před dovolenou, kam
s nesamostatným seniorem, neutěšenou bytovou či finanční situaci, ukončit letitou
nebo odvrátit hrozící starost o nepohodlné a bezbranné rodinné příslušníky a
pomůže vytvořit příjemnou domácí pohodičku,“ pyšní se skvělým nápadem mluvčí.

jaguar
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Č.1

Č.2

MISS EBRIETA 2008 a.s.
Jako každým rokem volíme nejspanilejší pracovnici naší nemocnice.
Vaše nominační hlasy poslali do letošního finálového rozstřelu opět
dvě krásky. Hlasujte v povznesené náladě pomocí SMS * ve tvaru
“EBRIETA 1“ nebo “EBRIETA 2“ na mobilní číslo 800 90 60 90.
Č.1 Magdaléna Vykulená 27 let - oddělení dialýzy
Č.2 Karolína Vyšpulená 25 let - oddělení mikrobiologie
*cena 1 SMS 1000 Kč

jaguar

13

DÍRA KONEČNĚ NEZEJE
Vedení nemocnice se letos v září povedlo, jak
se říká, zabýt dvě mouchy jednu vránou.
Proslulá “Díra na Kunratické“ alias “Tunel“
našla konečně nové využití v podobě uskladnění
bující pacientské dokumentace. Projekt, který
svojí
genialitou překonal plán původně
zamýšlené stavby jubilejního 350 libereckého
hypermarketu, vyřešil dlouholeté tápání nad
zkrachovalou stavbou Emergency Pavilonu
v devadesátých letech, která skončila jen
výkopem a tunelem. Realizací nového projektu
byla “Díra“ přebudována na nemocniční archív.
Stávající
archív
v přilehlých
prostorách
nemocniční spalovny již léta praskal ve zdech.
Slavnostního přestřižení toaletního papíru se
zúčastnila také krajem i městem delegovaná
tradiční partička komunálních alkoholiků a jeden
kongresman.
Vedení nemocnice Vám tímto připomíná
nutnost
pečlivého vyplňování dokumentace
pro případ následné kontroly pojišťovnou či
soudní pře.
Kapacita nového archívu by měla vystačit
na nejbližších 100 let, pak bude plná “Díra“
zavezena
rašelinou
z přírodní
rezervace
Na Čihadle z přísně chráněné oblasti Jizerských
hor a rozparcelována na stavební pozemky
pro několik komunálů a jednoho kongresmana.
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(foto dvojstrana) Několik momentek z prvního týdne provozu
nového nemocničního archivu
za sídlištěm Kunratická. Cesta
dokumentace z meziskladu ke zpracování a pečlivému abecednímu
třídění až po konečné uložení a šetrnou IZO archivaci.
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TISKOVÉ UPOZORNĚNÍ z 3.9.2008:
Vážení převozáci, pozor, toto se týká Vás!
Chci Vás varovat před něčím, co se mi zde v areálu stalo. Stal jsem se obětí
chytrých podvodnic a mohlo by se to stát i Vám. Jak podvodnice pracují: Dvě
hezké, asi 18tileté dívky, převlečené za zdravotní sestry přijdou k převozové
sanitě zrovna, když dáváte “náklad“ do kufru. Začnou umývat přední sklo a jejich
prsa doslova vypadávají z blůzky. Kdo by se nepodíval, že? Když jim poděkujete
a nabídnete peníze za práci, řeknou „Ne“ a požádají Vás, zda byste je kousek
svezli. Když souhlasíte, obě se posadí na sedadlo spolujezdce. V průběhu cesty
se začnou navzájem sexuálně dráždit. Pak Vám jedna z nich rozepne poklopec a
udělá Vám to pusou, zatímco Vám druhá ukradne peněženku. Mně ukradli
peněženku minulý týden v úterý, ve středu, dvakrát ve čtvrtek, pak v pátek,
v sobotu a naposledy včera večer !!!

Blahopřejeme !!!
Naší milované vnučce, dceři, sestře,
mamince, babičce, prababičce,
praprababičce, kamarádce

paní Oldřišce Hájkové
přejí k životnímu jubileu hodně
zdraví, štěstí, lásky a
HDL cholesterolu

rodina a spolužáci z Paceřic

► Podle nového doporučení Ministerstva výživy a rybolovu ve spolupráci se Společností
Jana Evangelisty Putridně se od 1.12.2008 po zazvonění na zvonek v čekárně ambulance
TOC v časovém rozmezí 22:00 - 7:00 hodin ozve:
„ Dozvonili jste se v tuto zcestnou noční dobu na záznamník čekárny úrazové ambulance.
V případě jakéhokoli poranění Vám zde rádi pomůžeme v normální pracovní dobu od 7:00
hodin. Pokud je Váš úraz život potenciálně ohrožující, zanechte vzkaz s konkrétními údaji
o mechanismu a stáří úrazu a s číslem mobilního telefonu. Váš případ bude vyhodnocen a
eventuelně budete začátkem pracovní doby přednostně vezván. Pokud by jste chtěli
ošetření vyčkat zde v čekárně, dovolujeme si Vám nabídnout kávu, nápoje a automat
na zákusky ve vestibulu, pro přespání zdarma pak pohodlné lavičky v chodbě či jedno kryté
lehátko pro světloplaché v koridoru na gynekologii. Komfortnější přespání pak dle běžného
ceníku nabízí ubytovna hotelového typu v ulici Jablonecká pod areálem nemocnice.
Děkujeme za pochopení a snížení amortizace našeho personálu.“
*část psaná kurzivou přidána na důrazné doporučení vedení nemocnice
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Citát k tématu:
„Užívej života naplno jsme tu jenom jednou !“
Dalajlama

Lekce z tanatologie:
l. Mrtvý je mrtvý, nech to tak.
ll. Smrt nemůže být lepší,
ale nemůže být ani horší.
lll. Smrt je stabilizací stavu
pacienta.
jaguar
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VŠUDE DOBŘE – VŠUDE DOMA
/dopis prvního zahraničního dopisovatele/
Intro: Jmenuji se Jan. Po škole jsem nastoupil na místo sekundáře na interním oddělení
v oblastní nemocnici Beroun. Poté, co byla vytunelována, jsem přeběhl skrz tunel a
s přestupem v nemocnici King’s Lynn, Norfolk, UK se dostal do zatím konečné destinace
Royal Gwent Hospital, Newport ve Walesu, obor COTE (care of the elderly). Český překlad
LDN-oš je nepřesný, protože zde honíme samé akutní falusy, jako třeba CJD ( CreutzfeldJacob Disease) nebo JMDAPS (je mi devadesát a počůrávám se) anebo můj oblíbený
JSHZVKAMS (já stará hlupačka žuchla v koupelně a mám subdurál). Pracuji na oddělení
B-6-West, což je severně od B-6-West a západně od pavilonu C/D, kam se dostanete
z hlavní auly koridorem Alfa 14.
První, co jsem se rozhodl udělal záhy po příjezdu, byla revoluce v britském zdravotnickém
oblékání. Tradičně povinnou kravatu jsem přestal nosit, jakmile jsem zjistit, že polovina skvrn
na ní není od curry, jak jsem si to původně vysvětloval, a neměla by se tudíž čistit prostým
slíznutím. Po pečlivém retrospektivním rozboru mých denních aktivit vyšlo najevo, že jsem
svojí fešáckou kravatou za jeden den otřel 3 pinďoury (2 během cévkování a jeden můj
při močení), udělal dipstick do C. difficile diarrhoea 2x (jiná paní, ale stejná konzistence), pak
tu byla ta dlouhá rozvaha mezi hodně tmavou stolicí po borůvkách a melenou a nakonec ta
neskutečně krvavá žilní kanylace u popáleného bezdomovce s generalizovaným scrabies.
Problém: 90tiletá lady se zlomeným krčkem stehenní kosti s 80tiletou anamnesou fibrilace
síní a 70tiletou anamnesou těžké progresivní mozkové aterosklerosy, celkové polymorbiditě
zcela dominující, která si ještě někdy v období posledních 4 let vzala tabletu léku na ředění
krve/neví přesně/ a tudíž se pro potenciální riziko fatálního krvácení stává pro zákrok
neúnosná
Plán: / ne můj /
08:00 zajistit přístup k veledůležitému perpetuu zvané P.E.G. /zkratka to přísně tajná/, které
je situované na JIPu sousedící NHS nemocnici spojené s tou naší tunelem
08:15 přesně po obdržení zprávy, že P.E.G. je ready, nabrat žilní krev do speciální zkumavky
08:15:30 transport zkumavky pod mým dohledem a s eskortou
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08:17 zpracování vzorku
08:18 výsledek obratem konzultován s Konsultantem anesteziologem,který formou
videokonference s Konsultantem hematologem a Konsultantem ortopedem rozhodují
o dalším osudu zkornatělé lady – tedy operace nebo záhuba ..

Počkat, počkat ! Ten není náš. Má sice epidurál, subdurál a míšní lézi,
ale tady koukám, že i odřené koleno.
Skutečný sled událostí:
08:00-- 08:20 vstávám, respektive sedím na WC
08:00
08:48 teprve 5tý, tentokrát úspěšný pokus dovolat se na JIPku, dostávám vynadáno a
posléze i číslo na pager, nevím čí pager, ale mám z toho velkou radost
09:03 záhadná osoba z pagerem mi volá, přichází první zklamání, vytoužený P.E.G. není
P.E.G., nýbrž T.E.G., červenám se, ale co na tom záleží, je tam a možná ho i zapnou,
za pět minut bude absolutně ready, OK?!!
09:44 již volají, ne, ne ještě nejsem připraven
09:55 ztratit se mi turniket, improvizuji vlastní kravatou /vypadá jako hedvábná, ale byla
mnohem levnější / potí se mi dlaně, betonová žíla chroupe pod tlakem jehly, je to koncert, je
to balet, je to Labutí jezero ..ne, je to Othello!! –jehla je v žíle, krve pět palců pod rysku,
kravata vklouzne mi zpět k ohryzku, snad vzorek postačí
09:56 bílý plášť vlaje dlouhou a ponurou chodbou, ozvěna mých rázných krůčejí, zrychlený
dech, čelo plné krůpějí, portýr se mne sotva drží, přišlapávám uklízečkám hadry na podlahu
10:01 jsme na místě, vchod na JIP je zamčen, zvoníme
10:03 zvoníme
10:06 zvoníme
10:15 někdo zrovna vychází, vklouznu dovnitř a omámí mne vůně kari
10:16 ten s největším turbanem na hlavě si mě všiml, přendá si kobru z levé do pravé kapsy
a zároveň mi druhou ruku vyjme zkumavku a nakrmí s ní T.E.G.
10:20 můj indický přítel mlčí, T.E.G. mlčí, nevím, kdo z nás je nervóznější …diagnosa: krev se
srazila…destičky tedy fungují, kousne mě kobra, fakír říká něco o dobrém znamení, jásám
10:22 radostně utíkám zpět do své nemocnice, své oddělení však nepoznávám
11:02 uklízečka mě nachází ztraceného v kotelně a odvádí mě zpět do mé nemocnice
11:10 volám Konsultanta anesteziologa, abych mu oznámil výsledek vyšetření, je rád, že
jsem ho vzbudil, ale o té milé dámě neví vůbec nic
12:15 po hodině jsem se dovolal Konsultanta ortopeda domů, tenhle týpek ví, co dělá, je také
rád, neví nic o Konsultantu anesteziologovi, ale k mé úlevě přebírá velení, odkazuje mě na
Konsultanta rentgenologa
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12:20 volá mi kobra a na ucho mi dává beduína s turbanem: „Big problem!“, chce abych
zavolal Konsultanta hematologa, něco se mu nezdá
12:22 zrzavá 200 librová sestra mě volá na pokoj k pacientovi, kterému mu se při omývání
ledovou vodou přitížilo, pacient zabublá na pozdrav, monitor hraje uvítací komorovou
serenádu, koukám, bác a má ho tam, chci mu dát špetku furosemidu, zavolejte Konsultanta,
vzdoruje sestra, nemá zrovna času nazbyt, aspoň trochu furosemidu žebrám, zavolejte
Konsultanta, prosím…
12:30 volám Konsultanta internistu, nemá zrovna vůbec čas, sám se ale nemám pouštět
do žádných větších akcí, doporučil rentgen a konzultaci snímku Konsultantem
rentgenologem, pak možná zvážíme léčbu diuretiky
15:10 pacient jede v doprovodu třech Konsultantů tunelem do opravdové nemocnice, již
podstatně zlepšen /saturace téměř 80 při 100litrech 1000% kyslíku za pikosekundu
záchodovou rourou rovnou do alveolu/
15:30 jak si mě tak zvědavá sousedka mé lady prohlíží, přišlápne si neuropatický nárt a už se
plácá na zemi jak bílá velryba, ne ne,zvedání pacientů je zde přísně zakázáno
16:14 přijíždí požární technik s mobilním hydraulickým jeřábem a už se paní houpe v síti
16:50 volá mi z domova Konsultant hematolog, že operace zatím nebude, je to pro mou lady
dnes opravdu riskantní, je neděle... nerad to přiznávám, ale ti hoši zde jsou fakt dobří,
sehraný tým, dobře promazaný hodinový stroj
18:20 cestou domů míjím na chodbě Konsultantku gynekoložku, slečnu Cecilii McLeaud,
ještě před půl rokem urostlý a ženatý to Konsultant gynekolog, její perleťová rtěnka London
Look se zavlní a pošle mi barytonem dobrý večer, usmívá se na mě, už Ji také má …
by Kubak

Britské sestřičky neoplývají takovými vnadami a sexappealem jako jejich české
protějšky, neumí se tak pěkně namalovat a učesat, jsou ale o to více pracovité,
samostatné a bez zbytečných dotazů a vždy s úsměvem přesně vyplňují přání a
ordinace lékaře.
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Co na srdci, to na EKG
… aneb kéž by se vám EKG vyrovnalo
nuda
kurzíva
špatný vtip
pacemaker den poté
orgasmus
dobře uzemněný elektrikář
Hradčany
The End

jaguar
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Tvé zlaté srdce chudinko,
zůstane navždy s námi,
bude nám žehnat na cestu,
kterou teď půjdem sami.

S bolestí v srdci oznamujeme všem přátelům a známým,
že nás navždy opustila naše dlouholetá přítelkyně, kamarádka a pomocnice

Chuť do práce
Zdechla po vleklé nemoci dne 1. ledna 2009 v mladém věku po zavedení
nové elektronické dokumentace
S naší drahou zesnulou se naposledy rozloučíme individuálně
ve středu 1.dubna ve 12:00 hodin
v nemocniční jídelně, sesternách, ambulancích a lékařských pokojích
poslední minutovou salvou smíchu.
Husova 10, Liberec

Jménem pozůstalých:

Chráněná
Chrán ná dílna

LOK

Unie sester a bratrů

Kondolenční listiny, věnce a květiny zasílejte ve dvaceti kopiích nebo jako herbář Radě pro kvantitu.

Pohřební služba Stín ( dříve Karma ), Jateční 13, Liberec, www. zprachuprach. cz
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Murphyho zákon na záchrance ( II. díl ):
◄ Zklamání z úmrtí pacienta trvá déle než potěšení z jeho záchrany.
◄ Vrtule je jen takový velký ventilátor, který má chladit pilota. Když se za letu zastaví, pilot se
okamžitě začne potit.
◄ Každý s poměrem Z:T méně jak 5:1 je určitě opilý, zfetovaný nebo oboje.
(Z:T je poměr zuby: tetování)
◄ Lékař musí pacienta přivést na jiné myšlenky, než jeho chorobu vyléčí příroda. (nebo taky ne)
◄ S rostoucí závažností poranění ubývá osvětlení.
◄ Lékař je člověk, který léčí pacienty, o kterých ví málo, s chorobami, o kterých ví ještě méně,
pomocí léků, o kterých neví vůbec nic.
◄ Havarovanou záchranku nemá kdo zachránit.
◄ Asystolie je velmi stabilní rytmus.
◄ Celá řada běžných nemocí není nic jiného, než výraz hluboké nespokojenosti se životem.
◄ Záchranná služba bojuje proti přirozenému výběru.
◄ Guidelines nepřežijí 30 sekund od příchodu k pacientovi.
◄ Při intoxikaci alkoholem je anamnesa od postiženého nemožná a od svědků u stolu velmi
nespolehlivá. Vyslechni psa.
◄ Když se nic nekomplikuje, nepochopil si situaci.
◄ Každá teplota se jednou sníží na pokojovou a každé krvácení se jednou zastaví.
◄ Resuscitaci je potřeba ukončit, když pacient již podruhé zařve bolestí.
◄ Na každých 100 pacientů se vyskytne jeden alespoň trochu zajímavý.
◄ Záchranná služba nezachraňuje životy, jen odsouvá nevyhnutelné.
◄ Jestliže je někdo zcela imobilní, neznamená to ještě, že nemůže být agresivní.
◄ Někdy je lehčí žádat o odpuštění, než prosit o dovolení.
◄ Každý požár potřebuje následující: teplo, kyslík, hořlavinu a velitele zásahu. Odeber cokoli
z uvedeného a požár uhasne.
◄ Autorádio musí být vždy hlasitější než siréna.
◄ Jestliže pacient doma spadl a rodina ho přenášela, určitě ho vynesli nahoru po schodech.
◄ Dispečerka Vám dá vědět, kam máte jet, naopak vy byste jí rádi dali vědět, kam má jít.
◄ Když já nespím, nikdo nespí.
originálně připravil chráněnec Artur Bloch

Znovu a stále jinak

„Měli by tu kraksnu dát už do servisu, v tom motoru zase něco bouchá.“

jaguar3
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Záznam dosud nerealizované miniaktovky amatérského
lékařského a profesionální divadelního sdružení CHLUMÁK

Velká vizita nejen na 5. patře
Hrají: primář, Sestra, sanitář, pan Tvrdý, pan Krátký, pan Šťastný,
paní Slámová, pan Mlha, paní Malá
Scénář: jaguar
sestry v lázeňských županech nebo zavinuté v ručníku po návratu ze sprch a
půlhodinovém pobytu v turbosoláriu se v 10:55 chystají na raní vizitu, vchází
na nadstandardní pokoj, kde má každý z 20 pacientů svou samostatnou postel a společný
příbor maximálně do trojice; rozdávají náhodně rozdělené léky a zvou pacienty na teplou
vodu s příchutí čaje
Sestra: „Paní Slámová, skočte si ke kadeřníkovi, dnes bude velká vizita, přijde
se na vás podívat i pan doktor.“
paní Slámová s minimálně dvaceti drény, deseti kanylami, osmi sondami, hrudním sáním
a zevním fixátorem stěží vstává a po čtyřech odchází z pokoje
Sestra: „A až se vrátíte, tak si dejte do pořádku ten svinčík - tady máte několik
dní tři dokapaný infuse, to už jste si mohla zrušit. A cestou si kupte
nějaké nové povlečení, už jste dvacátá, co v něm tento rok spí. Že vás
to baví.“
pan Tvrdý: „ Sestřičko, nevíte kdy už půjdu na operaci?“
Sestra: „ Pane Tvrdý, já si myslím, že příští měsíc to už musí vyjít.“
pan Tvrdý: „ No to mělo i tento. Co je teď vůbec za rok.“
Sestra: „2008. Copak Vám se u nás nelíbí ?“
pan Tvrdý: „Ale ano, já jen, aby se něco nezanedbalo.“ podívá se na krumpáč
zakopnutý v břiše
Sestra: „Nedá se svítit. Zase nám přišlo spousta plánovaných operantů. Uznáte,
že s tím se nedá předem nijak počítat. Navíc na jednotce intenzivní
péče čeká řada pacientů na čtvrtou revizi a revizní lékař je ještě dva
týdny na dovolené.“

do pokoje vchází primář pokoje a sekundář v jedné osobě; po každém odreferovaném
pacientovi mu sestra nabízí z bonboniéry
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u lůžka č. 1
Sestra: „ Zde v poklidu leží a odpočívá paní Slámová, nyní je na konsiliu
u kadeřníka.“
--na lůžku č.2 leží prostorově velmi výrazná paní
Sestra: „ Paní Malá - přivezená včera v noci ‘rychlíky‘, protože jí nic nebylo a
na nic si nestěžovala. A to bylo dost podezřelé. Na ultrazvuku píšou, že
je pacientka pro obezitu obtížně vyšetřitelná - nalezeno jedno
hypoechogenní ložisko zaujímající objem celé paní.“
primář: „ Tak zavolejte do ZOO a objednejte delfinogram. Jestli ji ani tam
nepropísknou, tak ji před propuštěním budeme muset kontrolně otevřít.“
---

jaguar
na lůžku č.3 kachektický pacient k plánované operaci žlučníku po měsíčním lačnění a
přípravě fyziologickým roztokem, pln radosti, že po čtrnácti dnech vidí opět doktora
primář: „ Jak pak se cítíte?“
pan Šťastný: „ Dobře. Jako před operací. Už mám taky docela pěkný hlad.“
primář: „ To vždy rád slyším. A kdy máte pána v plánu pustit domů?“
Sestra: „ Po operaci.“
primář: „ Správně. Ono se na to někdy zapomíná, ale je to důležité.“
--na 4. lůžku leží plešatý pacient s amputovanýma oběma nohama
primář: „ A co pak schází Vám ? “
pan Krátký: „ To snad vidíte.“
primář: „ Samozřejmě myslím kromě vlasů.“
pan Krátký: „ Opakuji to už asi po tisící, že se cítím zdráv, nic mě nebolí. Tak už
mi, prosím Vás, přistavte kolečkové křeslo, ať už můžu odjet domů.“
primář: „ Aha,aha,aha. Dostává pán nějaký Apaurínek?“
Sestra: „ Ano. Po třech minutách.“
primář: „ Tak zvýšíme na dvě minuty. Nebojte všechno se vyřeší. Připravte pána
k operaci.“
Sestra: „ A k jaké, pane primáři?“
primář: „ No takové akorát.“
Sestra: k sanitáři „ Naberte nějakou laboratoř!“
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Sanitář: „ STATIM ?“
Sestra: „ Jak jinak ?“
--u lůžka č.5
Sestra: „ Tady pán jde dnes na paliativní orchiektomii pro šedý zákal.“
primář: „ Kdo to indikoval?“
Sestra: „ Paleontolog.“
primář: uznale „ Ti vědí.“
pan Mlha: „ Můžu se zeptat, co mi je?“
primář: „ Co je Vám vůbec do toho.“
pan Mlha: „ Já jen, že tu byl nějaký pan doktor, který neuměl moc česky, namočil
mi celý pytlík do inkoustu, aby prý nezapomněl, co že mi má
uříznout.“
primář: „ No a ?“
pan Mlha: „ Já jen, že jsem šel do nemocnice v domnění, že jdu na vyšetření očí.“
primář: „ No vidíte, jak se to zvrtlo.“
pan Mlha: „ A je to opravdu nutné?“
primář: „ Studoval jste lékařskou fakultu?“
pan Mlha: „ Ne.“
primář: „Tak to nechejte na profesionálech! Ano? A nestarejte se o cizí věci!“
--na lůžku č. 6 radostně pomrkává pan Tvrdý s krumpáčem
primář: sestře „ Na ty další se podívám jindy. Už mě z nich bolí hlava.“

* * * konec * * *
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CHUCK NORRIS
– NOVÁ FAKTA
Každý měsíc dostáváme do redakce stovky dopisů,
kde si píšete o další informace o vašem oblíbeném
hrdinovi. Zde tedy nové skutečnosti, které se nám
podařilo vypátrat o představiteli hlavní “role“
v úplně nejlepším televizním seriálu na světě
CHODEC, TEXASSKÝ JEZDEC
Chuck se narodil ve srubu, který si sám postavil.
Chuck nikdy nezabije dvě mouchy jednou ranou.
Chuck vždycky zabije všechny mouchy jednou ranou.
Chuck umí dělat bubliny z hovězích steaků.
Chuckův tep se měří na Richterově stupnici.
Chuckovy slzy léčí AIDS. Škoda, že nikdy nepláče.
Chuck dokáže vyskočit dolů a spadnout nahoru.
Chuck je schopen fotosyntézy.
Chucka jednou kousla kobra. Po osmi hodinách krutých
bolestí chcípla.
Chuck přišel o panictví dříve než jeho otec.
Chuck rozpláče cibuli.
Chuck umí skloňovat slovesa.
Chuck jednou zabil otravného pojišťováka kopem
z otočky. Přes telefon.
Chuckovi nikdy nespadnou Windows. Neodváží se.
Chuck nikdy nechodí do kostela. Chuck si věří.
Chuck umí prásknout otáčivými dveřmi.
Chuck jednou snědl dort dřív, než mu stačili říct, že je
v něm striptérka.
Chuck Norris nečte knihy, jen je pořádně zmáčkne a
dostane z nich informace, které potřebuje.
Chuck jednou kopl koně do brady a udělal z něj žirafu.
Chuck si dokáže olíznout vlastní loket.
Chuck používá živého chřestýše jako prezervativ.
Chuck dokáže člověka zabít několikrát.
Většina lidí má slepé střevo. Chuck má střevo, které
vidí.
Chuck udělá druhý nálev z granulovaného čaje.
Chuck vydržel v nonstop-baru do zavíračky.
Chuck objel zeměkouli na rotopedu.
Chuck spí s polštářem pod pistolí.
Chuck umí driblovat ve vodním pólu.
Chuck umí vykopnout dveře směrem k sobě.
Chuck zapálí sirku o kostku mýdla.
Chuck Norris není jen jméno, je to i sloveso.
Kdo se směje naposledy, tomu řekl vtip Chuck Norris.
Stejné schopnosti jako Chuck má průměrný primář
Krajské nemocnice Liberec a.s.
Toaletní papír Chucka Norrise >>>>>
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NEGATOSKOP
/

Zodac aneb síla zvěrokruhu od Berana

/

vztahy, práce, peníze, zdraví, cestování, erotika
Beran (21.3. až 20.4.) Beran stráví týden v přízemí budovy chirurgie odrážením nájezdníků
z kmene Lazarů, kteří jsou ve snaze dopracovat se pod ruce některého z proslulých operatérů
schopni předstírat elevaci CRP, prapodivné SONO nálezy či dokonce peritoneální dráždění.
Ostatní berani na tom budou výrazně lépe.
Býk (21.4. až 21.5.) Přestanete ze sebe dělat vola a odesílat čínské dělníky ve službě
na infekci k vyloučení žloutenky. Šéf vás pochválí, s někým si vás totiž splete.
Blíženci (22.5. až 21.6.) Pro toto znamení ani v nadcházejícím období nic nového. Pořád
„ani Ryba, ani rak.“
Rak (22.6. až 22.7.) Díky nepodloženým zkazkám vaší manželky nabudou pacientky
na onkologii ne zcela oprávněný pocit, že mít raka, je fakt terno.
Lev (23.7. až 22.8.) Ani v příštím týdnu nepřestanete podléhat bludu, že lev je králem
zvířat, až do doby, než s vámi vyběhne nějaký osel.
Panna (23.8. až 22.9.) Potká vás štěstí! Přijde se rozloučit. Nevěšte hlavu ani sebe,
z mikrobiologie začnou chodit samé pozitivní zprávy.
Váhy (23.9. až 23.10.) Ve středu konečně u pana Nováka na šestce klesne teplota ……….
………na pokojovou.Váhali jste příliš dlouho.
Štír (24.10. až 22.11.) Už v úterý budete v koncích. Naštěstí jen terapeutických. Hvězdy
praví: „Nevíš-li co dáti, dej Kalii jodati.“
Střelec (23.11. až 21.12.) Začnou se o vás šířit nepěkné pomluvy. Prý střílíte diagnózy
od boku. Nevyvede vás to z rovnováhy. Vy víte, kde je pravda. Střílíte je jen tak.
Kozoroh (22.12. až 20.1.) Kozoroh vám začnou přezdívat v kuloárech, poté co prosákne
na veřejnost zpráva o vaší esteticky nevydařené operaci prsu z minulého týdne.
Vodnář (21.1. až 20.2.) To slovo, které si omílal váš ošetřující lékař v pátek u vizity
nebylo Pilates, ale ascites. Co to je, poznáte již koncem příštího týdne.
Ryby (21.2. až 20.3.) Ta vůně rybiny neznamená absolutní ztotožnění se ze zvěrokruhem,
nýbrž Gardenellu. Nezapomeňte na partnera.
Bee
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Slovník lékařských pojmů ( novinky )
teplouš …………………………………….. teploměr
homouš ……………………………………. homeopat
komouš ……………………………………...pacient s komocí
koktavé močení……………………………. prostatické obtíže
nemoc……………………………………… stav, kdy nechutná ani to, co lékař přímo zakázal
vzdělání……………………………………. naučená pravidla
zkušenost………………………………….. naučené výjimky
vegetarián ………………………………… pacient ve vegetativním stavu
koprodukce ………………………………. defekace
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AUTOANAMNESA
Každý lékař sloužící v první linii by uvítal, kdyby měli všichni pacienti na druhé straně
občanského průkazu vypsaný seznam léků, prodělaných operací a hospitalizací,
zejména pokud se jedná o letitého flegmatického nedoslýchavého člena Spolku
vyznavačů prof. Alzheimera. Nebo kdyby měl alespoň každý na zádech vytetována
jména svých alergenů. Bohužel. Jen výjimečně se mezi zmatenými či ignorujícími
klienty najde člověk, který ke svému zdraví přistupuje zodpovědně. V tomto čísle
Vám přinášíme dvě takováto jedinečná svědectví.
Identita pacientů byla vzhledem k ochraně soukromých informací pozměněna.
Jméno Pepa bylo změněno za Josef a Jan se změnil v Jiřího. Příjmení zůstala
ponechána.

Kauza ing. Josef Chlív
doslovný opis strojově sepsaného elaborátu, který pacient pohotově předložil
při ošetření na chirurgické ambulanci
Fakta:
Listopad 2004:
Při použití WC v nočních hodinách /cca
2x za noc –jsem diabetik/ zpozorovány
kroky sledující mne v bytě nade mnou.
V noci je ticho a v panelovém domě je
vše slyšet. Nevěnoval jsem tomu nijak
zvláštní pozornost.
Rok 2005:
V prvních měsících roku jsem zjistil, že ať
spím v obýváku či ložnici /v bytě jsem
sám/,vždy nade mnou přespává Valerie
Příhradská, starší dcera rodiny bydlící
nade mnou. V průběhu dalších týdnů
jsem opakovaně zjistil, že jsem po 24
hodin denně
ve svém bytě sledován
uvedenou osobou a ostatními členy
rodiny. Co kde v jaké místnosti dělám.
Nutno dodat, rodina o pěti osobách
dodržovala bezpříkladné ticho. Používali
mně neznámé monitorovací zařízení.
Věděli o každém mém pohybu. Zvykl
jsem si na to a jen vedl v patrnosti.
Rok 2006:
Od 20. března se z jejich bytu ozývaly hluboké impulsy různých tónin z reproduktoru o vysoké
hlasitosti v intervalech cca 2 hodiny po 24 hodin denně až asi do června, kdy jim nějaký
soused vynadal, že nemůže v noci spát. Potom v létě sousedka Zuzana Příhradská zemřela.
Během dalších týdnů jsem pak občas v noci zjistil, že jsem hypnotizován Valerií Příhradskou.
Vždy těsně před úplným probuzením v polospánku slyšel jsem její hlas, ale nebylo rozumět.
V té době začali do jejich bytu docházet různé osoby. V noci začala V. Příhradská
“pracovat“ vždy s někým. Poznali přesně, kde mám hlavu a jestli spím nebo nespím.
Vybudoval jsem si proto krytí z dek a alobalu/jen částečně účinné/. Dvakrát se mi podařilo
předstírat spánek a slyšel “pípání“, které přešlo v nepřerušované, vždy když byli nade mnou a
zaměřili moji hlavu. Až později jsem zjistil, že je to magnetická rezonance /viz reportáž TV Nova
z Jablonce n/N v lednu 2007, kdy v tamní nemocnici byla prováděna unikátní operace/.
V listopadu jsem občas ráno po probuzení při zavření očí viděl pravidelné kontury /kresby/. Až
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14 dní před Vánocemi se kontury změnily v mřížoví. Došlo mi, že je to armatura stropního
panelu nade mnou. Zatrnulo ve mně, že je to nějaké zařízení, a že jsem jím ozařován. Začal
jsem intenzivně shánět dozimetr, který mi byl zapůjčen s doporučením, že to radiace nebude.
Zjistil jsem, že je to ultrazvuk. Projevovalo se to
siným pocením, močením a třesavkou. Vždy
po 1.5 hodině mě to vzbudilo a pak už jsem
nespal a jen unikal. Pohlídal jsem si, kdo vždy
ráno z bytu Příhradských odchází a zjistil, že je
to pan Uher z vedlejšího paneláku. 24.12.
jsem zašel na policejní služebnu v Ruprechticích požádat o pomoc a uvedl možnou
souvislost s mým objevem z r. 2004. Snaha
o pomoc žádná, naopak doporučeno
navštívit psychiatra. V noci na 26.12. jsem
omylem usnul v koupelně a koukaly mi ven
nohy.
Byly pak tak silně ozářeny, že jsem se stěží
postavil. Ráno jsem zajel na pohotovost
do liberecké nemocnice, protože nohy pálily
jako
ožehnuté.
Přítomnému
lékaři
/dr.Harrachcuba/ jsem uvedl, jak k tomu došlo a ten opět doporučil psychiatra. Ta jsem tam
hned zašel a uvedl celou genezi od r. 2004. Byly mi nabídnuty prášky a pobyt v léčebně. Tak
jsem poděkoval a odešel. Nespal jsem čtyři dny. Následujíc dvě noci jsem spal v garáži. Byl
jsem tedy nucen vybudovat krytí nad postelí z trubek stánku, ocelových plechů a
plechového nádobí obloženého molitanovými matracemi z postelí. Toto se projevilo jako
podstatně účinné. U počítače a TV používám přenosnou konstrukci s plechy. U kuchyňské
linky a na WC používám krosnu s připevněnou kovovou mísou a plechy proti soustředěnému
magnetickému poli a elektrickým výbojům neznámým přenosným zařízením. Slabé
magnetické pole omamuje /ospalost/, silné magnetické pole do hlavy bolí řádově hodiny a
elektrický výboj štípne, zanechá pocit tepla a bolí řádově týdny.
Rok 2007:
Koncem ledna jsem navštívil ředitelství policie Liberec a přímo informoval pana ředitele.
Nebyl přítomen. Jeho zástupce pan Starý na vrátnici mi přislíbil prošetření. Za 14 dnů mi sdělil,
že nic nezjistili. Koncem února jsem se tedy rozhodl podat na rod Příhradských trestní
oznámení. Na služebně v Ruprechticích mi bylo sděleno, že prohledali celý suterén pod mým
bytem a nic nenašli. Po mojí námitce, že příkoří je konáno z bytu Příhradských nade mnou, mi
byla nabídnuta psychiatrická léčebna a že mě tam hned odvezou, jestli chci. V místnosti byli
v jednu chvíli přítomno 3-6 policistů. Dále mi bylo sděleno, že při příští návštěvě mě
do léčebny odvezou nedobrovolně. V březnu jsem začal přespávat v koupelně /utěsněné
umakartové bytové jádro + azbest/ ve vaně z důvodu lepšího hlukového stínění a možnosti
bočního krytí proti soustředěnému magnetickému poli. Koncem března se mi objevily boule
na šlachách dlaní obou rukou. Zašel jsem ke svému lékaři MUDR. Dobrému a ten mi sdělil, že
se to dělá od práce se sbíječkou /tu ale nepoužívám/ a doporučil mě k MUDr. Výbornému.
Ten to potvrdil a odkázal mě na pediatrickou ambulanci nemocnice. Tam jsem objednán
na 5.5.2009. Koncem dubna bylo přerušeno používání ultrazvuku proti mně, ale o to
intenzivněji je používáno magnetické pole s elektrickými výboji. Nyní v květnu se mi objevily
boule i na předloktích, tak jsem se rozhodl vše napsat. Znovu používán proti mně ultrazvuk,
ale o nižších frekvencích.

Fakta 2 _ Dodatky
Červenec: Při spaní v autě před vraty mé garáže /4 noci/, použit proti mně ultrazvuk
z mobilního zařízení dálkově ovládaného, umístěného v zadní části auta parkujícího
na parkovišti proti mé garáži. Z tohoto parkoviště z různých aut prováděno monitorování
mého pohybu v garáži a rovněž při spaní v autě, zejména v noci po půlnoci. Při přemisťování
mého auta po garáži a v nepřítomnosti souseda i částečně v jeho garáži / máme společnou
dvojgaráž/, současně přemisťováno ultrazvukové zařízení pod mojí garáží a do garáže
pod sousedovu garáž. Toto přemisťování prováděl policista v civilu mající přístup do obou
garáží cca měsíc. Tento policista měl zjevné kontakty na služebnu v Ruprechticích. Po mé
31

apelaci na něho se tam již neukázal. V následujících měsících na přemisťování zařízení a
monitorování dojížděli jiné osoby vždy před půlnocí a odjížděli po páté hodině ráno. Rovněž
první pokusy o hypnotizaci z vedlejší spodní garáže.
Od 20. října přespávám opět koupelně po předchozím zesílení krytí plechy, gumou a
pneumatikami. Zde opět elektrické výboje do hlavy a silný ultrazvuk.
Před 12 hodinou 7. listopadu použit proti mně ultrazvuk z auta jedoucího přede mnou
na rovném úseku pozemní komunikace před Železným Brodem ve směru na Turnov.
Po zapnutí ultrazvuku a mé nereakci na něho začalo auto přede mnou nebezpečně
kličkovat. Použil jsem světelnou signalizaci, předjel ho a jel dál …

Po předložení této podrobné anamnesy se lékař asi na 2 sekundy upřeně podíval
na pacienta stojícího u dveří. To aby mohl od pacienta vybrat regulační poplatek
za vyšetření specialistou. Předepsal pak pacientovi 4 role alobalu a rodinné balení
preparátů železa, objednal ho na onkologii k cyklu iradiace obou horních končetin
a následnému vyšetření mozku magnetickou rezonancí. Ing. Chlív spokojeně odešel.
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Kauza č. 2
urologický pacient si osobně připravil a sepsal před nástupem k běžné operaci
1940 - hysterický záchvat
1941 – pád z metrové výšky( vykloubené zápěstí, vystouplý obratel mezi lopatky )
1947 – plané neštovice
Celou školní docházku časté chřipky, občas angíny ( na průmyslovce a na vojně
méně často)
1957 – otrava malým množstvím koncentrovaného chloru, hluboký nádech
koncentrovaného oxidu siřičitého, stržená páteř v kříži padesátikilovou činkou,
sraženou spolužákem
1959 – operace “zauzlení střev“ ( po opaření pudinkem dočasná špatná funkce
slinivky břišní)
1965 až dodnes – časté chřipky, skřípnutý nerv nebo zablokovaná páteř v kříži,
bolesti v levém koleni ( zvláště při větší námaze např. 5 min chůze apod.), méně
často ve většině ostatních kloubů. Po odchodu do předčasného důchodu nastalo
výrazné zlepšení.
1975 – první mozková příhoda ( dodnes pískání v levém uchu, zpočátku časté, nyní
občasné bolesti v místě úderu kladivem v dětství )
32

1976 – první “zápal plic“ – přesně : mechanicko-chemické podráždění (devět měsíců
silného pocení na hrudníku při každém rychlejším pohybu), stahování cév
( prochladlé končetiny a hlava, silné bolesti v kolenou)
1985 - druhá mozková příhoda (pískání v pravém uchu, bolesti hlavy v místě
zasaženém těžkým kusem oceli), druhý zápal plic( půl roku silné pocení hrudníku a
neúměrná únava), “astma“( přecitlivělost plic na kouř, zvláště z bazických elektrod,
cigaret, uhlí, nafty, na CO, SO2, organická rozpouštědla, dokonce i na vyšší vlhkost
vzduchu), sklon k nízkému krevnímu tlaku ( přístroj Holter, sledující srdce celý den a
noc, naměřil i 23 tepů za minutu !!!)
1988 – třetí mozková příhoda ( kombinace dvou předcházejících)
1998 – čtvrtá mozková příhoda ( devastace paměti jako při středně těžkém záchvatu
Alzheimerovy choroby)
2002 – HOLTERem zjištěna srdeční arytmie (v noci 4x zástava na 0,6 vteřin), “sono“
ukázalo nedomykavost srdeční chlopně (obojí potvrzeno i v roce 2005)
2004- poškození středu rohovky pravého oka pásovým oparem
2005 –druhé poškození rohovky pravého oka pásovým oparem (dodnes 4x)
Poznámka: Všechny mozkové příhody a zápaly plic jsem přechodil, protože mě lékaři
považovali za hypochondriaka !!!
Léčba: Kombinace jinanové tinktury a menšího množství Piracetamu na cévy, dva
Paraleny + půllitr třígramového čaje při bolesti hlavy, pět Spofavitů + čtyři půlky
Celaskonu na celkové zlepšení zdravotního stavu (mimo Liberec stačí nižší dávky,
v Luhačovicích nejsou potřeba vůbec !!!), dvoje kapky do očí brání rozšíření
zeleného zákalu na jiné orgány.
Nejzávažnější potíže: Ve vlhku nebo po vdechnutí kouře, případně výparů
organických látek se mi křečovitě stáhnou cévy a tím i plicní sklípky. Při námaze
dosáhnu maximální tepové frekvence až za 25 minut (jen 65 tepů za minutu !!!),
po 4-6 hodinách klesne počet tepů ke 40, mozek se „vygumuje“ a svaly ochabnou.
(Podobné účinky mají i sebeslabší sedativa.) V suchém a čistém vzduchu se cítím
zdravý a mladý.
Jiří Folker, ročník 1940
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OSOBNOSTI podzim 2008 -

ROZHOVOR

Mini
Na tomto místě představujeme v každém čísle jednu výraznou osobnost
naší fakultativní nemocnice (FNL). Jedině tato část občasníku je vždy
autoritativně autorizována. Letos výjimečně osobnost in memoriam.

MUDr. Wazgdy DAAS

/krycí jméno: ĎAS /

Stav: připraven
Místo původu: Libanon
Místo působení: urologie, LDN, Suez, Jižní Amerika, Severní Afrika,
Singapure, západ USA
Délka působení ve FNL: 4 roky
Koníčky: tajné
Jak dlouho žijete v ČR?
No comment.
Kolik let z toho legálně pracujete?
No comment.
Kolik sebevražedných útoků jste naplánoval a provedl?
Sedm.
To jste ve svém civilním povolání úspěšnější, co se týče obětí, ne?
Já nerozumět.
Češi mají problém s rasismem. Vy máte rád Romy?
Nevadí mi.
A kteří, prosím Vás?
Povězte nám nějakou zajímavou historku, která způsobila vaše odlišná kultura.
Měl jsem přítelkyni. Češku. Krásná blondýnka. Chodili jsem spolu 1 rok. Nechtěla se mnou
spát dokud si ji nevezmu. Měla velmi přísné rodiče. Bez jejich souhlasu by žádná veselka
nebyla. Domluvila společnou večeři u nich doma, kde mě chtěla rodičům představit. Byl jsem
velmi nervózní. Nechtěl jsem něco pokazit. Rodiče se chovali velmi upjatě a celou dobu si mě
s podezřením důkladně prohlíželi. Hned při prvním chodu se mi z toho rozbouřilo břicho.
U druhého chodu jsem se musel omluvit a urychleně odejít na toaletu. Bylo to .. veliký. Jenže
pak ouha. Na záchodě prázdná role od papíru, žádný bidet a koupelna Aláh ví kde. Byl jsem
zoufalý. Pak mě napadl spásná myšlenka. Na úklid té spouště a sebeočištění jsem použil své
bavlněné trenýrky. Kam pak ale s nimi. Tak jsem je spláchl. Teda skoro. Prakticky ihned
záchod ucpaly a bylo toho až po kotníky. Na víc jsem nečekal a předsíní jsem urychleně
opustil byt. To děvče už jsem nikdy neviděl.
Jasně. Jaké projekty máte v plánu?
+++
POZNÁMKA:
Rozhovor nemohl být dokončen, neboť se dr. Daas předčasně odpálil při instalování
nálože do bývalého skladu prádla za starou internou ( trosky odklizeny na podzim tohoto
roku ). Proč byl v rodné zemi odsouzen a odeslán do hyperbarické komory, nebo jak to
bylo s jeho otravou testosteronem na vysokoškolských kolejích v Praze, nebo zda-li to,
čím v mládí trpěl, byl komplex méněcennosti či B-komplex, jsou fakta, která se již nikdy
nedozvíme. Jeho duch nicméně s duchem torza rozhovoru souhlasí.
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Jak to dělají ?
chirurgové na stole
anesteziologové do posledního dechu
oftalmologové z očí do očí
neurochirurgové bezhlavě
kardiologové s celým srdcem
psychiatři výhradně ve skupině
internisté dlouze a jen na doporučení
gynekologové prstem a se zrcadly
stomatologové po kořen
fyzioterapeuti na stojáka nebo ve vodě
traumatologové rádi kleště a dráty
kožaři zase bandáže
pneumologové neradi kouření
infekcionisté zásadně s ochranou
urologové s gelem
nefrologové pravidelně
onkologové až do konce
diabetologové sladce, ale v mezích normy
a pediatři … raději nemluvit
Dělají to prostě všichni, pouze radiologové se jen dívají.

Jsem tu správně se slepáčkem ?
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CACTUS MEDICORUM
odporná postgraduální príloha pro zdravotníky
poznatky nejen pro veterinární medicínu
Abstrakta článků, jejichž plné znění můžete získat za protislužbu a odběru dvou a více
neperspektivních pacientů od autorů příspěvku

OMLUVA:
Odborný článek ONANIE, její škodlivost, následky a léčení od autora Petra Trefného, který
podává praktický návod k odstranění onanie, byl před uzávěrkou stažen z tisku. Nezapadl
do redakčního plánu a nesouzní s propagační strategií vydavatele. Jeho aktuálnost je sporná a
navíc přišel stejně po uzávěrce. Další zajímavé svazky jako Pohlavní styk svobodných,
Bujaré mužství, Pohlavní neurastenie a Polopanna možno nicméně získat v Knihovně
zdravotních rad v edici Pohlavní zdravověda, Praha 1930
Děkujeme za pochopení,
Redakce
--------------------------------------------- inzerce jako vata ------------------------------------------

TUKYCUC - moderní léčba obezity
Kombinovaná technika hyperkomprese, ultravakua a superzapářky
Po třicetidenní nepřetržité terapii zaručeně zhubnete i vy.
Nabízí NOVĚ Lázně Krakatice
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Velkokapacitní stomické pomůcky

Tradiční výrobce užitkové elektroniky rozšiřuje v sekci vysavačů svůj
sortiment na spotřebiče zdravotnického materiálu
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Parohy dr. Skopce

_

… aneb zachovej si humor i když máš tumor
2 blondýny:
„Včera jsem si dělala těhotenský test.“
„A co, byly těžký otázky ?“
…
Letí čáp a nese v zobáku 75tiletého dědu.
Děda: „ Když jsem to do teď nenašli, nevyjebeme se na to?!“
…
Manželka křičí na manžela: „Už jsem ti stokrát říkala, že nemáš dávat kávu vedla urny! Zase
jsem si zalila dědečka!“
…
Přišel muž k psychiatrovi a říká: „ Doktore, moje krásná žena mi je nevěrná. Každý
večer jde do baru U Toníka a balí tam mužské. V podstatě se vyspí s každým, kdo ji
U Toníka o to požádá. Já se z toho zblázním. Co mám dělat?“
„Uklidněte se, především se uklidněte," říká doktor. „Uvolněte se. Hezky se zhluboka
nadechněte. A teď mi nejdřív povězte, kde je Toníkův bar.“
…

jaguar

Postarší manželka, vyvíjející enormní snahy vypadat mladší, povídá: „Drahý, myslíš, že
bez podprsenky vypadám lépe?"
Manžel skloní noviny a povídá: „ Ano, zlatíčko. Vyrovnalo ti to vrásky v obličeji.“
…
Muž podává inzerát: „ Hledám manželku.“ Druhý den dostane stovky dopisů.Ve všech
je stejná odpověď: „Vezměte si tu mou.“
…
Doktor: „ Pane Klouzek, jak jste spokojen s tím novým naslouchátkem?“
„Velmi. Od té doby, co ho mám, jsem dokonce už třikrát změnil závěť.“
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jaguar

…
„Tati, mám být očním nebo zubní lékařem?“
„Jo to se musíš rozhodnou sám, ale pamatuj, člověk má 2 oči, ale 32 zubů.“
…
„Pane doktore, když zdvihnu levou ruku a současně koušu do alobalu, tak cítím mravenčení
mezi lopatkami. Čím to může být?“
„Nejspíše tím, že máte příliš volného času.“
…
„Mám pro vás dvě špatné zprávy, máte rakovinu a ještě k tomu sklerózu.“
„Tak to je OK, hlavně, že nemám rakovinu.“
…
„Pane doktore, mé přirození měří 3cm. Můžete se k tomu nějak vyjádřit.“
„Bohužel ne, mám opar a nemohu se smát.“
…
Lékař: „ Máte problém s pitím alkoholu?“
Pacient: „ Ne, vůbec, vypiji denně 8 piv a nějaký ten Fernet.“
…
Urolog pacientovi: „ Pane, musíte méně onanovat!“
„A proč pane doktore, ono je to nějak zdraví škodlivé?“
„Ne, ale abych Vás mohl vyšetřit.“
…
Pacient vyleze na zubařské křeslo, stáhne si kalhoty a vytasí své „náčiní“.
Dentista: „Milý pane, to jste si spletl specialistu.“
„ Ne, ne. Podívejte, od jde z huby do huby, takže potřebuji odstranit zubní kámen.“

***
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*

Odpovědi
Odpov di na vaše přihlouplé
p ihlouplé písemné dotazy

*

„Je lékař v dnešní době ještě nenahraditelný ?“
„ Ano.Většina lidí přichází na svět s lékařskou pomocí a stejně tak jej opouští.“
„Jak se má člověk nejlépe dlouho udržet v kondici ?“
„Důležité je si vylepšovat krevní oběh běháním po doktorech.“
„Jaká je podle Vás nejhorší smrt ?“
„Zemřít na uštknutí Aeskulapovým hadem.“
„Jak je to nyní s financováním zdravotnictví ?“
„Péči v nemocnici platí zdravotní pojišťovna a dobrou péči pacient.“
„Můžou být starší ženy ještě sexy ?“
„Žena po šedesátce je jako cibule. Když se vysvlékne, muž zapláče.“
„Jaký věk je pro muže nejlepší ?“
„Nejlepší věk je do té doby, než se člověk dozví, že umře.“ (pozn.- tedy do cca 5 let života)
„Co si myslíte o rčení, že více hlav více ví ?“
„To je různé. Například čím více advokátů, tím delší proces. Čím víc lékařů, tím kratší proces.“
„Který tvor nejčastěji masturbuje ?“
„Přece Onangutan.“
„Jak daleko dokáže doskočit zajíc ?“
„Více jak patnáct metrů, ale ani ho to nenapadne.“
„Máme doma babička, která trpí chronickým nedostatkem nemocí. Co máme dělat ?“
„Naprosto chápeme. O mrtvých sice jen to nejlepší, ale kdo má tak dlouho čekat, že? “
„ Proč nehty rostou a zuby ne ?“
„ Protože by si jinak neurotici okusovali zuby. “

*

*
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Noradrenalin centrum
simulace adrenalinových zážitků
bungee jumping : Adrenalin 1amp i.m.
tandemový
tandemový seskok : Adrenalin 2 amp i.m.
really : Adrenalin 2 amp i.m. nebo
jízda za plného provozu bez připoutaní jako spolujezdec v sanitce
noční výjezd RLP
RLP do romského gheta : Adrenalin 50 amp i.v. bolus
poušť
poušť : Furosemid forte 2 amp + Atropin 2 amp i.v.
hladovka
hladovka : týdenní zapůjčení rozkalibrované inzulinové pumpy
akrobatické létání : ½ hodiny točení na otáčivém křesle za současného nalévání
teplé a studené vody do obou uší

Tatoo salon
velkoplošné rychlotetování růžovou jehlou
(Genciánová violeť, Novicov, Patentblau, Hematoxylin Eosin)

Bizzare Club
cévkování a odběry krve po tmě (sanitářem)
klyzma – 2 litry směsi Chlumák : Kafr (1:1)
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Koktejly pana Chundelky
Recept roku:

Ananas Fantasy
¼ ananasové šťávy
¼ ananasové šťávy
¼ ananasové šťávy
Jedna ananasová slupka a několik kapek ananasové šťávy
Přizdobíme ananasovými listy a podáváme začerstva
v rozpůleném ananasu.
Čirá pravda

_

Kulturnost je jenom nátěr, který je velmi lehce rozpustný v alkoholu .

MINISTERSTVO KOUŘENÍ VARUJE :
ZDRAVOTNICTVÍ SNIŽUJE POČET KONČETIN
42

ÚROVEŇ
ŘÍZENÍ

CHRÁNěNÁ DÍLNA LIBEREC a.s.

ZÁVĚREČNÝ TEST ZNALOSTÍ Českého Lékařského Špajzu
ID.ČÍSLO:

7161200067106790494873114000-67468-3268/1235490

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. Jaké je pravé jméno brouka “hovnivála“ ?
a) Výkalník pečlivý
b) Fekalus nechutnus
c) Lejnus brutus
d) Debaklus rotatus
2. Co přinesl světu Louis Pasteur ?
a) pasterizaci
b) pásový opar
c) pastelky
d) pastu na zuby
3. Jak se nazývá nemoc, při které je postižený
přesvědčen, že ho zabodává postupně se zanořující
vlastní penis ?
a) kuru
b) koro
c) jojo
d) ajaj

Myslím, že jste bipolární !

4. Co objevil pan Grafenberg ?
a) G bod
b) gumu
c) Grónsko
d) gilotinu

8.
a)
b)
c)
d)

Co se dělá v liberecké nemocnici a.s.?
léčí
křepčí
pije
chlastá

5. Jak se odborně nazývá “Venušin pahorek“ ?
a) hrma
b hrča
c) drna
d) karma

9. Jak se jmenují konkurenti FNL a.s. ?
a) Gennet a Sanaplasma
b) Fernet a samá plazma
c) příroda a přirozený výběr
d) je bezkonkurenční

6. Co je to „spaghetti syndrom“ ?
a) imobilizace pacienta drény a kanylami
b) chronické přejídání těstovinami
c) motání dolních končetin v ebrietě
d) profuzní rýma

10. Co znamená zkratka DRG ?
a) diagnosis related group
b) další rozvařený guláš
c) dost rozsáhlý gravitest
d) dětský rodinný gynekolog

7. Co je to Montezumova pomsta?
a) cestovatelský průjem
b) novoroční PF od právníka vašeho pacienta
c) náplň práce emeritního primáře
d) nějaký film

11. Která čísla o výši platů ve FNL a.s jsou
pravdivá?
a) ta v novinách
b) ta v rozhlase
c) ta v televizi
d) ta skutečná

BONUS otázka: Proč ještě někdo takový plátek jako Chráněná dílna nezakázal?
a) neví, že existuje b) neumí číst c) je přesvědčen, že už je dávno zakázaný d) těší se na další číslo
Správné odpovědi zasílejte v podobě SMS s přiloženou MMS vašeho pozadí a
žádostí o grant na ministerstvo zdravotnictví.
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Citát:
„Lepší jeden prd,
jak deset prdů.“
ošetřovatelka z LDN

Nejmladší fanoušek

CHRÁNěNÉ DÍLNy

Borec na konec ?
Přece MÜDr. Tonda Blüml – patologie

jaguar

Motto na rozloučenou:
„Lékař, který neovládá anatomii, podobá se krtku. Oba pracují v temnu, oba
zanechávají po sobě kopečky hlíny.“
Ladislav Borovanský
Tento díl stejně jako předešlé díly k zapůjčení nebo za sponzorský dar k vyzvednutí
v kanceláři chirurgie, po domluvě v naší redakci nebo na černém trhu s papírovými
nosiči. Celé kvarteto též k zapůjčení v knihovně naší nemocnice se zkrácenou dobou
výpůjčky. Trička, kalendáře, hrnky a jiný promo-materiál s vtipy po dohodě v redakci.
Sbohem CHRÁNěNÁ DÍLNA ©
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