Valokuva: Eero Anturi

POTILASHOROSKOOPPI
OINAS astelee sisään lääkärin
vastaanotolle varmoin askelin, ripeästi
ja tehokkaasti. Jo ennen kuin lääkäri
kerkeää suutansa avaamaan kysyy
oinas ponnekkaasti: 'Sanokaa suoraan,
paljon minulla on elinaikaa". Oinas on
hyvin omatoiminen potilas, hän tahtoo
ehdottomasti ottaa itse omat verinäytteensä, tutkia oman virtsanäytteensä ja
määrätä omat lääkkeensä. Kipua tämä
potilas ei tunne, vaan verinäytekin otetaan syvältä ja ronskisti, laastareista
hän kieltäytyy, ne ovat nynnyille.
HÄRKÄ on vastaanotto huoneessa jo
ajoissa sillä hänestä on mukavaa istua
nojatuolissa aikakausilehtiä lukien. Kun
lääkäri kutsuu härän sisään, alkaa pienet hikikarpalot nousta otsalle, häntä
hieman jännittää. Lääkärin pyytäessä
härkää nousemaan tutkimuspöydälle
makaamaan on härkä hyvillään, hän
pääsee vaaka-asentoon. Lääkärin
painellessa härän muhkeaa vatsaa on
härkä jo untenmailla ja huoneessa soi
mahtava kuorsaus. Tätä potilasta ei
sitten saakkaan ulos vastaanotolta
vähään aikaan.
KAKSONEN on harvoin sairas. Hän
menee usein vain ja ainoastaan lääkärintarkastukseen ja reseptien uusimiseen. Kaksonen flirttaa lääkärille ja
riisuu kaikki vaatteensa vaikka lääkäri
kehotti vain nostamaan paidanhelmaa. Hän myös rakastaa saada leikkiä
stetoskoopilla ja kakkanäyteputkiloilla.
Lopuksi kaksonen tahtoo aina esittää
omia kysymyksiään lääkärille, ”miksi
veri on punaista”, "mistä ilmavaivat johtuvat", "miksi ihminen näkee
unia”...
RAPU on huolissaan terveydestään
usein, ja käy siksi jatkuvasti lääkärissä. Olihan hänen mummonsa tädillä
sentään Parkinsonin tauti ja isosedällä
oli vatsakatarri vuonna -65. Rapu ujostelee vaatteiden riisumista ja virtsanäytteen antamista, pissapurkin rapu
kuljettaa salaa hiipien labraan, kuinka
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noloa pissata purkkiin! Rapu on myös
niitä potilaita jotka puhuvat kyllästymiseen asti kaikkien tuntemiensa
ihmisten sairauksista, hän ei unohda
myöskään kertoa äitinsä ikävästä peräpukamavaivasta.
LEIJONA menee lääkäriin sillä asenteella ettei hänessä voi mitään vikaa
olla. Hänhän on loistavassa kunnossa.
Leijona yleensä käykin lääkärissä vain
ja ainoastaan siksi että pääsee tuulettamaan ja hurraamaan omia loistavia
veriarvojaan, "Jihuuu, hemoglobiini
169, senkka 5!" Leijona on sitä mieltä että ainoastaan köyhät ja surkeat
sairastavat. Verinäytettä antaessaan
leijona pyytää hoitsulta puhelinnumeron ja iskee silmää maireasti.
NEITSYT on käynyt ennen lääkärin
tapaamista kolme kertaa suihkussa
ja huolestuu vielä vastaanotto huoneessakin että onko hän nyt varmasti
tarpeeksi siisti lääkäriä tapaamaan.
Neitsyt on terve kuin pukki, hänhän
noudattaa orjallisesti lääkäriin määräämää ruokavaliota. Labrassa neitsyt
ojentaa hoitajalle omat verinäytteenotto piikkinsä, eihän hän voi mitä tahansa
piikkejä antaa työntää ihonsa alle,
omat piikit hän on itse desinfioinut.
VAAKA on hyvin kuuliainen potilas.
Hän vastaa kysymyksiin asiallisesti.
Lääkärin asusta vaa'alla on kuitenkin oma mielipiteensä, "kuule herra
tohtori, oletteko koskaan harkinnut
tuon valkoisen takin vaihtoa vaaleansiniseen, sopisi silmiinne ihanasti'.
Vastaanottohuoneen akvaario kiinnostaa häntä eniten, aina ennen lääkärin tapaamista vaaka kertoo kaikki
kaupungin juorut akvaariokaloille, sillä
hehän kuuntelevat!
SKORPIONI on epäluuloinen potilas.
Siksi hän käy lääkärissä harvoin. Hän
on varma että hänen verinäytteestään
kloonataan ihmisiä ja että hänen ihonsa alle on salaa istutettu mikrosiru,
muuten piikillä töyhiminen on skorpio-

nin mielestä nautinnollista. Skorpionilla on virtsanäytettä varten mukana
pullollinen kaverin virtsaa, jottei edellisen illan dopingit näy näytteessä.
JOUSIMIES tulee lääkäriin aina
matkoilta palattuaan ja aina hänellä on
jonkinmoinen salmonella tai muu pöpö
suolistossa. Lääkärin kehotuksesta
huolimatta hän ei koskaan kieltäydy
maistelemasta eksoottisia herkkuja.
Joskus lääkäri on jopa epäillyt jousimiehen haalivan tahallaan itselleen
tauteja saadakseen lisää jännitystä
elämään.
KAURIS on varma että kuolee minä
hetkenä hyvänsä. Masentunut sarvipää mässäilee itsesäälillään ja pyytää
lääkäriä ottamaan kaikki mandolliset
kokeet. Jopa kauriin sydänkäyräkin
menee alamaissa. Lääkärin kertoessa
että kaikki on hyvin kauris saattaa
hymähtää ja todeta "täytyy siis kai taas
peruttaa sen ruumisarkun tilaus".

VESIMIES tietää yleensä jo itsekin
mikä häntä vaivaa. Hän nimittäi tuntee
kaikki sairaudet lääkärikirjan perusteella. Vesimies onkin niitä potilaita
jotka mielellään tutkivat ensin itseään
kotilaboratoriossaan ja sen jälkeen menevät lääkäriin kurkkuunsa juuttuneen
tähystysputken kanssa.
KALAT on hermostunut potilas. Hän
itkee tirauttaa pari kyyneltä ja kauhistuu kuullessaan että joutuu luovuttamaan tipan verta. Hän itkee hieman
lisää kuullessaan painoindeksinsä ja
niagaran putous on valmis viimeistään
näöntarkastuksen kohdalla. Lääkäri
usein määrääkin kaloille mielialalääkityksen ja rauhoittavia.
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