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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...

Egy orvostanhallgató érdekes diplomamunka-témát 
talált:  több  száz  beteg  kórlapját  áttanulmányoz-
ta,  és  azt  találta,  hogy  kivétel  nélkül  minden 
beteg percenkénti szívütésszáma páros szám. 
Biztos volt benne, hogy ha megtalálja az okot, 
talán még az orvosi Nobel-díj várományosa is 
lehet. Mikor ezt a rendkívüli felfedezést közölte 
professzorával, az unott arccal a következőt 
 mondta:
– Tudja kolléga, a nővérek úgy mérik a pulzust, 
hogy fél percig számolják, majd az eredményt 
megszorozzák kettővel.

– Doktor úr, a feleségem terhes lett, ezért szeretném 
megkérdezni, hogy ezentúl hogyan csináljuk a 
 szexet?
– Hát kedves uram, az első hónapokban csinálhat-
ják teljesen normálisan, majd a terhesség középső 
szakaszában térjen át a kutyapózra, végül az utol-
só harmadban a farkaspózt ajánlom.
– Farkaspóz? Hát az meg milyen?
–Ül a lyuk mellett és vonyít.

Tábla az állatorvosnál:
„Kérjük, ne zavarja a rendelést! Leül! Úgy marad!”

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

A falu orvosa iszonyatos sebességgel száguld 
végig a falu főutcáján.
– Lassabban vezess! – figyelmezteti a felesége –, 
mert megállít a rendőr!
– Nem hiszem. Megmondtam neki, hogy egész nap 
maradjon az ágyban!

A fiatal orvos tanácstalanul nézi a beteg leleteit, 
majd megszólal:
– Jó lenne, ha ezentúl kevesebb alkoholt fogyasz-
tana!
– Antialkoholista vagyok, nem iszok egy kortyot 
sem.
– És hogy áll a dohányzással?
– Életemben nem dohányoztam.
– Önnek a zsíros koszt is árt. Ne egyen túl sok 
zsíros húst!
– Semmilyen húst nem eszem. Vegetáriánus vagyok.
– Azt a nemjóját! Valamit azért csak szeret?
– Igen. A cseresznyekompótot!
– Jó, akkor attól tiltom el!

– Képzeld, szegény nővérem 2 éve korházban van.
– Jaj de sajnálom. Tüdő?
– Nem.
– Szív?
– Nem.
– Hanem?
– Ápolónő.
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