
Mode om sterilisering
på Horsens Sygehus

107 forende eksperter fra hele Nor den skal bl. a. bese hospitalets
steriliseringsafdeling

107 førende eksperter indenfor
sterilisering besøger 1 dag og I mor-
gen Horsens sygehus. Det drejer sig
om indførelse of centrale sterilisa-
tionsafdelinger pa sygehusene. En
mængde ældre sygehuse praktiserer
stadig at sterilisere på de enkelte
afdelinger I stedet for at oprette en
fælles central til at tage sig of ste-
rilisering at hele hospitalets behold-
ning of kirurgiske instrumenter, tøj,
sengelinned og lignende.
Centraliseringsklubben holder hvert

år et mode, og det er dette, der i år
er henlagt til det ny sygehus 1 Hor-
sens, der har en meget moderne
sterilisationscentral, for hvilken for-
eningens formand, lektor dr. med.
Riewerts Eriksen har været bakte-
riologisk konsulent.

Beseget er kommet i stand, efter
at sterilisationsklubben allerede for
to år siden fik en indbydelse til at
lade 1970-mødet finde sted i Horsens,
hvor man i morgen vii bese hospita-
let, og hvor afdelingssygeplejerske
Maren Birgit Ovesen og chefkonsu-
lent Poul Worsøe vil gennemgå bl. a.
steriliseringsafdelingen for hvilken
Maren Birgit Ovesen er chef. Endvi-
dere deltager Tor Horsens sygehus
overlmge Margrethe Knudsen.

Blandt de 107 gæster pa Horsens

sygehus er ca. en halv snes gæster
fra Sverige og Norge, og klubben be-
star iøvrigt of læger, farmaceuter,
ingeniører, sygeplejersker og admi-
nistrationsfolk fra hospitalerne i
Danmark. Endvidere er der repræ-
sentanter for sundhedsstyrelsen, Sta-
tens Seruminstitut og
forsøgsstationen Rise.

I formiddag var der foredrag om
forskellige emner indenfor sterilise-
ring, og i eftermiddag er der arran-

geret en paneldiskussion, hvor pane-
let består of afdelingschef cand.
pharm. Doris Fystro, Statens Institut
for Folkehelse, Oslo, professor L. 0.
Kallings, Statens biologiska
Labo-ratorium, Stockholm, overlæge Ebbe
Christensen, kontrolafdelingen. Sta-
tens Seruminstitut, professor V.
Gaunø Jensen Danmarks farmaceu-
tiske Højskoie, samt kontorchef i
sundhedsstyrelsen, A. Skovgaard.
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