
Overflytning til det
ny sygehus begyndt

Men forst i dagene 14-15. juli tager arbejdet for alvor fat

Der er nu udarbejdet en koreplan
for overflytningen til de( ny Horsens
sygehus. Kontaktudvalget for bygge-
pladsen har udsendt et særnummer
of sit blad „Kontakt", og ifolge dette
kommer flytteperioden til at forme
sig således:

De tre nederste sengeafdelinger, P4,
P5 og P6 tages i brug til kirurgiske
patienter den 14. juli. Patienterne
overflyttes samme dag fra de gamle
afdelinger Al, 2 og 3, E og B4. Samme
dag flytter medicinske

børnepatien-ter fra B2. I ugen for er overlægerne
til sinds at holde igen med ordinære
indkaldelser, og torsdag-fredag for
overflytningen vil der ske udskriv-
ning efter Iægellgt skøn.

Inden overflytningen „visiterer"
forstanderinde og overlæger overflyt-
ningspatienterne til ny afdeling og
stue, og patienterne far så tidligt som
muligt en lille trykt meddelelse om
overflytningen med den ny afdelings-

adresse. Selve den praktiske over-
flytning forestås of overportor Skytte
Nielsen, der udover sine egne
portører far stillet to ambulancer med
chaufforer fra Falck til rådighed.
Første patient overflyttes kl. 8 om
morgenen, og så gar det slag i slag.
Efterhånden som de gamle afdelinger
er rømmet, gar personalet herfra ti]
de nye afdelinger efter forstander-
indens styrkeplan. Intensiv afdeling
Abner den 14. juli kl. 8. Samme tids-
punkt Abner børneafdelingen og
øre-afdelingen. Nye ordinært indkaldte
patienter modtages på det ny syge-
hus' sengeafdelinger fra onsdag for-
middag den 15. juli.
Også røntgenafdelingen tages i brug
tidligt om morgenen den 14. juli. Det
samme glder operationsafdelingen,
forsAvidt angår akutte patienter. Ska-
destuen modtager skader ligeledes fra
den 14. kl. 8. Ambulatoriet skulle
være klar den 15. Opvågningsafdelin

gen er forberedt pa at modtage even-
tuelle operationspatienter fra den 14.
juli. Samme dag Abner fysiurgisk af-
deling, for ambulante dog først den
15. Ergoterapien tages i brug den 15.,
mens centrallaboratoriet Abner dagen
for. For ambulante patienter bliver
det dagen efter. Modtageafdelingen
Abner for ordinrt indkaldte den 15.
juli, og starttidspunktet for

hørekli-nikken bliver omkring 1. september.
Videre oplyses, at alle serviceafde-

linger flytter i perioden 1-13. juli.
Det gælder sAledes alle kontorer og
forsyningsafdelinger. De sidste
indkører de nye centralforsyningssyste-
mer, der vil resultere i, at pakkede
forsyningsvogne er fremme pa afde-
lingerne, dagen for patienter og per-
sonale rykker ind den 14. For cen-
tralkøkkenets vedkommende indkøres
det ny centraludportioneringssystem
pa de gamle afdelinger B 5 g B 6 fra
om morgenen den 7. juli. Fra 14. juli
kobles de nye afdelinger pa.

Patientcafeteria, kiosk og
frisørsa loner vil vre åbne fra overflytnings-

dagen om morgenen.
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