Lungerne lyder rene og kan tage hjem.
Ørerne synes blege bag voksen.
Hun vil gerne komme og hvile sig.
Patienten synes, at han tisser godt. Som en hest siger han.
Patienten beskrive hovedpinen som spændende.
Søger læge på grund af bevidstløshed.
Patienten er bevidstløs under undersøgelsen, men oplyser at han har det godt.
Han ryger og drikker en pakke cigaretter om dagen.
Er faldet to gange uden at slå sig særligt meget på toilettet.
Har fået champignoner mellem tæerne.
Under en ferie i USA der varede fra midten af februar til for nogle dage siden hvor patienten og hans
hustru sammen med deres datter, hendes mand og deres barn plus en søster til datteren og en mormor
til datterens mand, er det for alvorlig kommet til stridigheder mellem patienten og datterens mand.
Patienten tåler ikke ost, mælk eller smør og heller ikke moderen og en bror.
Patienten er en 65-årig kvinde, der faldt omkuld på gaden. Tilfældet kompliceredes af, at en lastbil kørte
over hende.
Hvad hans impotens angår så må vi fortsætte medicineringen og lade hans kone behandle ham.
Patienten hører meget dårligt. Faktum er at han slet ikke hører noget på venstre øje.
Patienten skal afholde sig fra alle former for seksuel aktivitet indtil jeg kan tage imod hende.
Patientens hovedproblem synes at være hovedpine.
Patienten ligger på briksen som en strandet hval.
I sidste uge oplevede hun, at øjnene forsvandt i toget. Øjnene stikker ud.
I dag til frokost får patienten akut diarré.
Jeg må pointere at det er vigtigt at patienten holder sig ren mellem fødderne.
Patienten har små frimærker i vagina.
Det døve øje var tidligere det bedste øre.
Patienten har kateter og det er svært at føre en samtale med ham.
Dårligt seksualliv – ingen partner.
Har ikke dyrket sport eller været udsat for noget andet traumatisk.
Patienten får ondt mellem tabletterne.
Klager over at han ikke kan få udløsning trods en halv times arbejde med konen.
Kommer ind med ambulance eftersom han fik et krampeanfald, da han besøgte kræmmermarkedet.
Halsen, som patienten havde besvær med her i efteråret, er nu borte.
Har fået en større hjemmesygeplejerske, men synes ikke at det er nok.

Da døden indtraf blev patienten pludseligt dårligere.
Får ondt i pungen når han støder imod.
Har svært ved at stikke sig i penis selv om han er tandlæge.
Patienten har hjemmehjælp, men er ellers frisk.
Kvinde med insulinbehandlet diabetes og pacemaker, der har været forkølet i den sidste tid.
Besøgsårsag: Ubehag i venstre hofte når hun går og maler i venstre knæ.
Patienten har konversationshysteri.
Patienten ankommer med ambulance efter at have været i kontakt med praktiserende læge.
Hundebid i venstre ben, men hunden har ikke orket at tygge sig igennem huden, der er helt intakt.
Patienten får gin og morfin intravenøst.
Tog to smertestillende piller og ambulancen kom uden effekt.
Da han kører lastbil i Europa bliver han ofte våd i bukserne.
Ondt i maven der vandrer frem og tilbage.
Har mange smerter i underlivet og særligt når han anvender musklen til urinrøret. Har for nyligt mødt en
pige, tror at det kan være træningsproblemer.
Har siden i går haft hovedpine i venstre øje.
Venstre knæ svulmede op og søgte praktiserende læge.
Jeg kigger på patienten i mikroskop og bliver ikke klogere af det.
Har det udmærket og har søgt læge flere gange af den grund.

