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ДОКТОР Отишао Перица код 
доктора на преглед. 
Доктор га прегледа, 
уради потребне 
анализе, препише 
лекове и каже:
– Узимај ове лекове 
три пута дневно 
после јела, дођи за 
месец дана на 
контролу и понеси 
мокраћу у 
лабораторију.
Месец дана касније 
долази Перица код 
доктора и гура буре.

Доктор: – Знате ли да 
дубоко дисање убија 
микробе?
Пацијент: – Стварно?! 
А како да их натерам 
да дишу дубоко?

Јовица се вратио од 
лекара који му је 
управо саопштио да 
има још 12 сати 
живота. Јовица 
позове Перицу 
телефоном и каже:
– Лекар ми је рекао 
да имам још само 12 
сати живота и желео 
бих то време да 
проведем с тобом 
играјући фудбал, 
кошарку и возећи 
бицикл.
– Не могу, много ми је 
то. Лако је теби, ти 
сутра не мораш у 
школу!

Доктор: – Добар дан, 
дуго вас нисам видео.
Пацијент: – Знам, био 
сам нешто болестан.
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Доктор: – За ваше 
здравствено стање 
крив је алкохол.
Пацијент: – Ух, сад ми 
је много лакше! Моја 
жена стално 
инсистира на томе 
да сам ја крив.

Дошао старац код 
доктора на преглед. 
После обављеног 
прегледа доктор му 
каже:
– У фантастичној сте 
форми. Како вам 
полази за руком да 
имате одличан крвни 
притисак и да сте у 
тако доброј форми, 
а имате 75 година?
– Врло лако. Устајем 
рано, пре зоре, ловим 
паунове по цео дан и 
то ме одржава у 
форми.
– Ловите паунове? Не, 
немогуће, то није 

разлог вашег 
одличног здравља. 
Мора да је у питању 
генетика. Колико је 
година имао ваш отац 
када је умро?
– Ко каже да ми је 
отац мртав?
– Хоћете да кажете да 
вам је отац и даље 
жив? Па колико 
година он има?
– Има сто година. Ево 
баш је јутрос био са 
мном у лову. То и 
њега држи у доброј 
форми.
– Аха, разумем. Али 
то ипак није разлог. 
Колико година је 
имао ваш деда када је 
умро?
– Ко каже да је мртав?
– Хоћете да кажете да 
вам је и деда још 
жив? Он сигурно има 
око 120 година.
– Деда има 125 
година.
– И претпостављам 
да је и он са вама 
јутрос ловио 
паунове?
– Ма не, није могао 
јутрос са нама да иде 
у лов јер се припрема 
за свадбу.
– Зар у тим годинама 
да се жени?

– Ма он баш и не би, 
него родитељи врше 
притисак на њега.

Отпустио приватни 
лекар медицинску 
сестру, а она му каже:
– Где сад да се 
запослим? Напишите 
ми бар неку 
препоруку.
– Не разумем. Па ви 
врло добро знате да 
ја не могу да 
напишем ништа 
добро о вама. Зашто 
онда тражите 
препоруку?
– Зато што ваш 
рукопис нико жив не 
уме да прочита.
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Разболе се човек и 
оде код лекара. 
Након што га је 
прегледао и 
преписао му лекове, 
лекар скину мантил 
и крену ка вратима 
ординације.
– Извините, у великој 
сам журби. Ово су 
вам рецепти, сестра 
ће вам их попунити и 
оверити.
– Докторе, може ли 
то икако другачије? 
Сестра ми живи у 
иностранству.

Звони телефон у 
хитној помоћи:
– Хало, помагајте, 
прогутао сам кључ 
од куће!
– Без панике, 
господине, уђите 
кроз прозор.

Зубар: – Молим вас, 
сад вичите што више 
можете.
Пацијент: – Али мене 
ништа не боли!
Зубар: – Знам, али 
чекаоница је 
препуна, а ја журим 
на утакмицу.

Пацијент: – Докторе, 
боли ме стомак!
Доктор: – А шта сте 
јели данас?
Пацијент: – Само две 
банане.
Доктор: – А јесу ли 
можда биле труле?
Пацијент: – Не знам, 
нисам их љуштио.

– Докторе, докторе, 
дођите брзо, мој муж 
је сломио ногу!

– Госпођо, ја нисам 
доктор медицине, 
ја сам доктор 
музикологије.
– Зато вас и зовем, 
мој муж је сломио 
ногу од клавира.

Један човек је 
свакодневно 
повраћао и коначно 
отишао код доктора 
по лек. Доктор му 
грешком препише 
таблете за смирење. 
Два дана после тога 
сретне доктор 
пацијента и пита га 
како му је.
– Ма добро ми је, 
повраћам и даље, 
али ми је свеједно.
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