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– Asszonyom, van egy jó hírem! – közli a nőgyó
gyász a páciensével.
– Szólítson csak kisasszonynak, még lány vagyok. 
– Ez esetben rossz hírem van...

Egy kismama sír a szobában. Bemegy az orvos:
– Miért sír?
– Még fel sem értünk a szülőszobába, és én már a 
liftben megszültem a gyerekemet...
– Ne aggódjon! Van ennél rosszabb is, egy hölgy 
két éve a parkolóban szülte meg a gyerekét.
– Igen, az is én voltam.

Beteg az orvosnak:
– Doktor úr, egy hete nem volt székletem!
Az orvos felír neki egy nagy adag hashajtót.
Egy hét múlva megint jön a páciens:
– Doktor úr, már a második hét is eltelt, a helyzet 
még mindig változatlan!
Az orvos felír neki egy extra erős hashajtót.
Egy hét elteltével megint jön a beteg, és ugyanarra 
panaszkodik. Az orvos elgondolkodik:
– Mondja, uram, mi az Ön foglalkozása?
– Tanár vagyok, doktor úr!
Az orvos arca felderül:
– Aha, ez a probléma!
Majd a zsebébe nyúl, és elővesz egy ezrest.
– Tessék barátom, menjen és előbb egyen is vala
mit...

Egy nő elmegy a pszichológushoz:
– Doktor úr, segítenie kell a férjemen! Azt gondolja 
magáról, hogy versenyló. Nyerít, állva alszik, 
zabot meg füvet eszik.
– Nem probléma - válaszolja az orvos. - Meg 
tudom gyógyítani, de sajnos nem lesz olcsó.
– Ó, a pénz nem probléma! Az utóbbi időben min-
den pénzdíjas versenyét megnyeri!

Két barát beszélget:
– Az orvosom azt mondta, ha nem mondok le a 
szexről, hamarosan meghalok.
– Hogyhogy?
– A felesége a barátnőm.

Éjszaka sürgős beteghez hívják az orvost. 
Megvizsgálja, majd intézkedik:
– Hívják legyenek szívesek a beteg ügyvédjét, a plé-
bános urat, a hozzátartozókat és egy közjegyzőt!
– Olyan súlyos az állapotom? - hüledezik a beteg.
– Nem, kutya baja, de legalább nem én leszek az 
egyetlen balek, akit potyára felébresztenek az 
éjszaka közepén.

Egy férfi felkeresi a pszichiátert, és elmondja a 
panaszát:
– Doktor úr, segítsen rajtam, folyton azt képzelem, 
hogy kutya vagyok.
– Úgy tűnik, Önnek egyszerű kutyakomplexusa 
van. Jöjjön, feküdjön le ide a kanapéra.
– Nem lehet, nekem tilos felmennem a kanapékra.

Újságíró készít riportot az elmegyógyintézetben. 
Azt kérdi a főorvostól:
– Hogyan állapítják meg egy páciensről, hogy már 
elhagyhatja a kórházat?
– Vannak olyan feladataink, amiket helyesen vég-
rehajtva bizonyíthatják elmeállapotukat.
– Tudna egy ilyen példát mondani?
– Persze. Vegyük például ezt: van egy kád, teli 
vízzel. Van a fürdőszobában három tárgy, egy 
kiskanál, egy pohár és egy vödör. Melyikkel tüntet-
né el a vizet a kádból?
– Ó, hát ez egyszerű! Minden normális ember a 
vödröt választaná.
– Nem, minden normális ember kihúzná a dugót a 
kádból...
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