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Ember az orvosnál.
– Foglalkozása?
– Betörő.
– Panasza?
– Mindent kék fényben látok, doktor úr!

– Mi történt velem? – dünnyögi a műtét után magá-
hoz térő beteg.
– Baleset érte, és megoperáltuk.
– Tehát most kórházban vagyok?
– Igen, nagyobbrészt!

Orvos a beteghez:
– Na, segítettek az újfajta tabletták a feledékenység 
ellen?
– Milyen tabletták?

– Doktor úr! Meghalt a Kovács úr, a szimuláns!
– Most már túlzás, hogy ez miket művel!

Az orvoshoz beállít a beteg, és azt mondja:
– Doktor úr, nagyon rosszul érzem magam, azt 
hiszem, nem érem meg a holnapot.
A doktor megvizsgálja, aztán így szól:
– Ostobaság, amit beszél. Nincs semmi baja, kép
zelődés az egész. Maga csak képzeli, hogy beteg.
A beteg eltávozik, és másnap reggel valóban meg
hal. Amikor az orvos meghallja, megcsóválja a fejét.
– Érdekes, mire nem képes a képzelet ereje!

Egy férfi mondja az asszisztensnek a fogorvosi 
rendelőben:
– Jó napot! Mindegy melyik fogorvos tud fogadni, 
csak nő legyen.
– Miért fontos ez magának? – kérdezi az asszisz-
tens.
– Mert végre szeretném egy nőtől azt hallani, hogy 
nyissam ki a számat, ahelyett, hogy fogjam be.

Két sebesült férfi fekszik a kórházban.
– Maga tulajdonképpen hogy került ide?
– Nem akartam autót venni a feleségemnek, erre ő 
nekem esett, és megtépett. Hát maga milyen apro
póból van itt?
– Én megvettem az autót a feleségemnek.

Józsi bácsi orvosi vizsgálaton van.
– Súlya?
– 68 kg.
– Mennyi volt eddig a legnagyobb súlya?
– 77 kg.
– És a legkisebb?
– 3 és fél kg.

– Doktor úr, biztosan megjavul a látásom, ha sok 
sárgarépát eszem?
– Asszonyom,  látott  már  maga  szemüveges  
 nyulat?

Új fiatal sebész első napja a műtőben.
– Na hogy ment? – kérdi az orvos az asszisztenst.
– Kivett egy porcot, eltávolított egy vakbelet, meg-
szögelt egy combcsontot, és mindössze egy apró 
hibát követett el.
– Mit?
– Elfelejtette közben váltani a betegeket.

– Mit tegyünk, főorvos úr? Minden készen áll a 
műtéthez, de a beteg még nem érkezett meg!
– Az az ő baja! Elkezdjük nélküle.

– Tegnap  közvetítést  adott  a  TV  az  egyik  műté-
temről – mondja a sebész a kollégájának.
– No és volt valami visszhang?
– De még mekkora! Több mint ezren betelefonál-
tak, hogy ne csak a sebészeket mutassa a kamera, 
hanem a balra álló szőke műtősnőt is.
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