
Vuoden naurut - otteita lääkäreiden 
saneluista 
Vaikka Verkkarissa käsitellään kirjastolaisille tärkeitä ja vakavia asioita, kunnon nauru elvyttää 
lääkäreiden mukaan aivotoimintaa ja parantaa ongelmanratkaisukykyä. Oheiset otteet on 
poimittu HY:n Lääketieteen kandidaattiseuran LKS:n verkkosivuilta. 

    
Ohessa valokopio lähettämästänne potilaasta. 

2 viikkoa sitten kaatunut, sormi ollut samaan aikaan korvassa. 

Lähetteellä poliklinikalle napatyrän takia. Potilas näyttänyt napaansa lähettävälle lääkärille, joka potilaan 
kertoman mukaan ihmetellyt sitä eikä ole osannut sanoa mitään, koska ei ole kuulemma aikaisemmin 
nähnyt tämän potilaan napaa. 

Potilas on parantunut hoidosta huolimatta. 

Nenä poltettiin kahteen otteeseen. 

Jalassa ollut lasta, joka lähtee potilaan mukana myös kotihoitoon. 

Ohessa resepti, jonka pyydän ystävällisesti syömään. 

Alaraajoissa todetaan 1,5 metrin pituusero. Lisäksi vasen silmä sanoo, ettei kunnolla näe. 

Korvakäytävät avoimet, poistetaan irtokorvat. 

Kertoo, että korvalehdet saattavat aamulla olla kovin kivuliaat, kun ne nostetaan tyynyltä. 

Deporino-nenätipat pään ollessa ylösalaisin x 3. 

Juonut kaksi pulloa kirkasta puoleen mieheen. 

Oikean korvan käyttö ei ole vasemmalla puolella suositeltavaa. 

Samalla sairaalassa ollessa tarkistamme uudelleen lääketason korotetulla annoksella ja harkitsemme 
korotuksen laittamista leikatun jalan kenkään, jos siitä olisi apua. 

Varpaissa kynsivallin tulehdus, poistetaan kaikki viisi varvasta. 

Tilataan yhdellä jalalla seisovat lantiokuvat. 

Potilas on tulossa nyt pyörätuolilla Imatran aluesairaalasta. 

Puhelinsoiton perusteella tullut uusi kuhmu päähän. 

Saanut yksivuotiaaksi asti rintaa, sitten munaa. 

Itsenäisyyspäivänä pudonnut WC-pytyltä ja 118 tullut apuun. 

Ainakin 2 pv päässä soinut "Tango kohtalon". Nyt tuskastunut niin päässä soivaan musiikkiin, että yrittänyt 
itsemurhaa. 

 

http://www.helsinki.fi/jarj/lks/


Tupakoinut noin 7 savuketta 15 vuoden aikana. 

Tulosyy: Virtsan haju hengityksessä, pää tuntuu tohelolta. 

Hb 95, joten annettu 1 punasolu. 

Potilas kertoo, että veri ollut punaista jo pari päivää. 

Kertoo saaneensa Xanor-reseptin yksityiseltä lääkäriasemalta (yleiseen vitutukseen).  

Potilas tulee näyttämään oikeaa keskisormeaan. 

Tänä aamuna potilas mennyt vessaan. Tuolloin tullut kumma tunne siitä, että ollut siellä aikaisemminkin. 

Kyseessä 78-vuotias nainen, joka tyttären kanssa puhuessa nyrjäyttänyt leuat. 

Potilas autonkuljettaja. Muutoin terve. 

Lyönyt päänsä ja ottanut siihen 18 kpl 800 mg tabletteja ja viinaa. Alcometer 2.8 promillea.Päätä särkee 
yhä. 

Potilas kertoo, että puoliso hyppinyt rintakehän päällä potilaan maatessa lattialla mahallaan. 

Kaksi viikkoa lyöty takaraivoon kirveellä. 

Asiallisesti vastaileva hyvin artikuloiva mies. Puhaltaa 4.09 promillea. 

Potilas kiroilee, kun mahaa painelee, eli saattaa aristaa. 

Potilas katsoo silmiin tutkijaa ja irvistelee symmetrisesti. 

Konsultoitu kirurgia. Hoidoksi teipataan jalka naapurin varpaaseen kiinni kolmeksi viikoksi. 

Poistetaan roska silmästä rikkalapiolla. 

1 kk sitten mennyt ensiapupoliklinikalle, josta ei mitään löytynyt. 

Potilas poistunut ilman lupaa pirteämpänä poliklinikalta n. klo 18.00. 
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