Patienten har kun sjældent fantomsmerter, men ømhed i sengen, når dynen rører ved
stumpen.
Patienten virker en anelse ked af det, men har pæne farver.
På den anden dag var knæet bedre, og på den tredje dag var det fuldstændig forsvundet.
Udskrivelsestilstand: I live, men uden min tilladelse.
Undersøgelsen passer ikke. Specielt passer det ikke, at drengen er så stor, som han er.
Vi burde kunne gøre denne kvinde gravid.
Set i "Helse": Læge om patient, der har fået fjernet maveskind efter vægttab: - Man må være
klar over, at man ikke kommer helskindet over sådan en operation.
Jeg har kendt patienten halvandet år, og hun er sådan set et stort menneske.
Klager over dobbeltsyn, har praktisk taget været til stede under hele indlæggelsen. Vi må tage
røntgenfoto af anklerne.
Kvindens hobby er ridning, som dog først kan praktiseres, når hendes mand kommer hjem.
Moderen kendt som skøge i byen. Hun har siden efteråret gået på Teknisk
Forberedelseskursus.
Nu begyndende stær på højre øje, hvorfor der er god grund til at operere venstre side.
Patienten bliver dårlig på gang med hovedpine, når der er bonet gulve.
Patienten er for tung for veninden, som ellers gerne vil!
Patienten græder konstant. Hun synes også at være deprimeret.
Anfaldet svandt efter stesolidbehandling af tilkaldt læge.
Da patienten ikke kan blive gravid med sin mand, tænkte jeg, at du kunne hjælpe.
Da Storstrømsbroen blev indviet, fik patienten fjernet blindtarmen.
Derefter har moderen boet alene med de 5 børn fra første ægteskab samt Søren, der kom ret
pludseligt.
Det viser sig, der også har været et alkoholproblem. Faderen var slamsuger.
Faderen er sergent. I øvrigt ingen kendte familiære dispositioner.
Faderen har en stor ejendom, moderen passer svinene og det huslige.
Har klaret sig helt uden ilt i sidste døgn.
Har nu fuld kontrol over vandladningen. Lammelsen er stærkt på retur, kan i dag løfte venstre
arm til skulderhøjde samt strække armen vandret. Røntgenfoto af begge knæ.
Hun besværer sig over, at egen læge blot har slået det hen, når hun har spurgt, om hans
hoved ikke var for stort.
Uddrag fra lægejournal: Penis: fortygget.

