Citater fra lægejournaler:

Udskrivelsestilstand: I live, men uden min tilladelse.
En gang imellem har hun konstant og sjælden hovedpine.
Klager over dobbeltsyn, har praktisk taget været til stede under hele indlæggelsen. Vi må tage
røntgenfoto af anklerne.
Moderen er hjemmegående, men har dog gået i børnehave.
Nu begyndende stær på højre øje, hvorfor der er god grund til at operere venstre side.
Patienten er set i overlæge Hansens konsultation, og det er herfra indført, at den objektive
undersøgelse ikke passer. Specielt passer det ikke, at drengen er så stor, som han er.
Patienten græder konstant. Hun synes også at være deprimeret.
Patienten har brystsmerter, hvis hun ligger på sin venstre side i mere end et år.
Patienten har efterladt sine hvide blodceller på et andet hospital.
Patienten har ingen fortilfælde af selvmord.
Patienten har klaret sig helt uden ilt i sidste døgn.
Patienten har lidt af depressioner, lige siden hun begyndte at konsultere mig i 1989.
Patienten nægtede at lade sig obducere.
Patientens tilstand har været bemærkelsesværdig stabil, og hun har kun taget 20 kg på i løbet af de
sidste tre dage.
På andendagen havde hans knæ det bedre og på tredjedagen var det helt forsvundet.
Storebroderen har meget ofte vejtrækning. Egen læge mener han kan vokse fra det.
Trods sengelege i 14 dage ingen bedring i tilstanden.
Ved undersøgelse bemærker man små hudafskrabninger på begge knæ. Ved nærmere krydsforhør
bryder patienten sammen og tilstår et fald.
Vi vil fortælle moderen, at hun kan kighostevaccineres, når hun vejer 4 kg.
Da han kommer fra København, har han ingen børn.
Da hun besvimede, rullede hendes øjne rundt i rummet.
Huden var fugtig og tør!
Hun er følelsesløs fra tæerne og nedefter.
Patienten bor sammen med sin mor, far og kæle-skildpadde, som p.t. er I dagpleje 3 gange om ugen.

Patienten er en 79 årig enke, som ikke længere bor sammen med sin mand.
Patienten fik amputeret en tå på venstre fod for en måned siden. Han fik også amputeret venstre ben
over knæet sidste år.
Patienten udåndede på gulvet uden påstyr.
Patienten var ved sit sædvanlige gode helbred indtil hans fly løb tør og styrtede ned.
Efter at patienten er ophørt med at ryge, er hans lugt vendt tilbage.
Patienten har slået venstre storetå, som næsten helt har løsnet sig. Personalet må ikke trække den af,
da det gør ondt.
Fik dog besked om, at hjertet var i orden, men at hun skulle komme igen, hvis hun blev bevidstløs.
Patienten har mandolinstor prostata.
Dette er de patienter, der blev liggende på mit skrivebord.
Smerterne i ryggen viser sig, når patienten ligger udstrakt med begge ben på ryggen.
Patienten er gravid i 19. måned.
Patienten synes, at højre storetå hænger noget nedad sammenlignet med de andre fingre.
Afføringen har samme farve som dørene på afdeling 19.
Når hun føler sig træt, kan ansigtet drejes mod højre og stå der og ryste lidt.
Opkastningerne gik væk i løbet af eftermiddagen, ligesom manden.
Var på vandretur i bjergene. Nedkom med helikopter i går.
Patienten bedømmes som usammenhængende.
1974 fik patienten en gravemaskine ned over sig. Har siden haft ringetoner i ørerne.
Har fået små blodige spiseskeer i afføringen 15-20 gange om dagen.
Patienten har tidligere haft ører, men de er faldet af.
Patienten har været på hundepension med støtte fra kommunen.
Stumpen blødte igennem, hvorfor den udskiftes.
Kan ikke få hagen ned mod bordet.
Anbefales at komme igen, hvis symptomerne kommer igen, og ringer da en måned i forvejen.
Far og mor døde, da hun var 12 år gammel. De har ingen kontakt med hende.
Der bør bemærkes, at der ikke mærkes nogen væsentlig temperaturforskel mellem benene.
Mad får han af sønnen, som er dybfrossen.

Ørerne kan svagt skimtes bag voks.
Ansamlingen af udslæt kredser omkring patienten.
Synes, at han tisser godt. Som en hest, ifølge eget udsagn.
Patient med ansigtseksem. Hudbesvær i forbindelse med at han anvender underbukser.
Hvad hans impotens angår, fortsætter vi medicineringen og lader hans hustru behandle ham.
Hun har ingen kuldegysninger, men hendes mand oplyser, at hun var meget hed i sengen i nat.

