
Sygehusets "bagside«

- Jeg synes, det så så went ud, dent or kunne jeg ikke lade være med at tage dette billede, sagde vor fotograf, da han forelagde resultatet. Og
det må vi give ham ret Det nye sygehus ser også imponerende ud fra „bagsiden", og her er man nu ved at frisere haveanlægget, så også det
kommer til at se nydeligt ud.

Gladerepatienter

efter frisørbesøg
Sygehusets frisorsalon har stor sogning

Del at blive indlagt på Horsens Sy-
gehus er ikke hengere ensbetydende
med, at man må give afkald på be-
sog hos frisøren, hvadenten man
nu er mand eller kvinde. Horsens
Sygehus har sin egen frisørsalon bå-
de for darner og herrer. Salonen, der
er forpagtet ud til damefrisør frk.
Ruth Jensen, blev taget i brug den
15. full, og tilgangen at kunder har
for længst bevist behovet for en
dan forretning inden for sygehusets
mure.

Salonen, der er delt i et afsnit for
darner og et for herrer, ligger i sy-
gehusets klderetage, hvorfra der
imidlertid mod syd er fri udsigt mod
fjorden. Lyst og venligt indrettet er
salonen, der byder på to betjenings-
pladser til herrer, tre til darner. Va-
skepladserne er patient-venligt ind-
rettet - i højde passende for

}kørestolspatienter.

Imellem to kunder har vi talt med
damefrisør Ruth Jensen, der er be-
gejstret for sit arbejde i salonen,
iovrigt hendes første selvstsændige
salon. Som medarbejdere salonen
har Ruth Jensen en heltidsansat
herrefrisør og en deltidsansat
damefrisør, og travlheden er stor især i da-
mernes afdeling.

- Vi mærkede hurtigt pa salonen,
hvor start et behov der var for den,
ikke mindst iblandt de kvindelige
patienter. De fleste har erfaret, hvad
sygdom og sengeleje kan gore imod
håret og udseendet i det hele taget,
og hvor meget det kan kvikke op at
få håret vasket og sat, når man har
de værste sygedage overstået. I de
fleste tilfælde feller patienterne sig
langt bedre tilpas, når de forlader
salonen, fortæller de os - og det er
naturligvis til stor glæde for os, der
udfører arbejdet, siger Ruth Jensen.
Allermest taknemmelige er måske de
patienter, som ikke kan forlade sy-
gesengen - dem kommer frisøren til
hjælp på sygestuen. Den line salon
er iøvrigt også åben for hospitalets
personale og kunder udefra.
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