
ASTRODYOLOJİ
KOÇ:  Kardeşim 20 odyolog nedir Allah aşkına! 82 milyon × 2 kulak için sadece
20 odyolog mu? Kediye ciğer mi koklatıyorsunuz? Kırık kalpler durağında
inecek var. 

YENGEÇ:  Ara sıra bir üşengeçlik çöküyor ki sorma. Hele şu testi yapıp bir de
maskeli bakmak gerektiği çıkıyor ya ortaya, zulüm geliyor zulüm. 

BALIK: Neymiş efendim pediatri bölümünde zorlanıyormuşum, aile bireylerine
telkin edici konuşmam gerekirken ben de ağlıyormuşum, çocuklara kopya
verecek davranışlarda bulunuyor miş mişim muş muşum. Ne var yani gözlerim
sürekli dolduğu için cihaz ekranını görmekte zorlanıyorsam?
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ASLAN: Ne yapalım işte bizim aslanlığımız da pediatrik testler başlayana kadar.
Aslan liderdir, aslan gururludur... Kendime bakıyorum 3-5 yaşındaki
hastalarımla iletişim kurabilmek için oyun esnasında havlayıp miyavlıyorum.

Pardon ben hangi aslan?

B U Ş O N  D E R G İ S İEDA NUR KAÇAKÇI & EBRAR ACAR

BOĞA:  Ama biz de bir şeyleri biliyoruz da o yavruları aç getirmeyin diyoruz.

Sonra kulağına taktığımız probları ağzından çıkarıyoruz. Misalen söylüyorum
ben açken bazalımdan  apexime kadar mutsuzum.

İKİZLER: Bir ikizler burcu olarak anamnez almak kadar zorlandığım bir şey yok.

Gün sonu konuştuğum hasta ×8 kadar duygu değişimi yaşıyorum.

BAŞAK: Klinikteyim... Sabah saat 8-9 arası... Henüz hiçbir hasta gelmemiş...

Düzenli kablolar... Kalibresi yapılmış "püriiiipak" cihazlar... İnsan resmen huzur
doluyor.

TERAZİ: Aaa bak Nehirciğim, bu çiçekli cihaz sana çok yakışacak. Hem tüm
kıyafetlerine de uyar bence. Odyoloğun bir terazi burcu tatlım, estetik ve uyum
konusunda tek adres.

AKREP:  Tamam sabır timsaliyim tamam sarsılmaz psikolojiye sahibim de ah
be küçüğüm bu oyuncak da kafaya atılmaz ki. Ver bakalım diğerini de bana.

Evet, sakinim sakinsin sakiniz :).

YAY: Her şeye bu kadar olumlu bakmak bazen beni yoruyor. Hasta "hocam
kulağım koptu" dese olsun hayatım bak diğeri yerinde şükür diye tepki
vermekten korkuyorum.

OĞLAK:Bazen klinikte boş otururken cihazlarla alakalı maliyet hesabı yapmaktan
kendimi alamıyorum. Etrafı fiyat etiketleriyle görmemi nasıl durdurabilirim?

KOVA: Kova çağına girdik artık, herkes dediğime gelecek. Bundan sonra test
sonuçlarını boşverin ben nasıl yorumluyorsam o.


