
Dette store lokale var ved opførelsen af Horsens sygehus beregnet til at skulle rumme laborato-
riet for en patologisk afdeling - men det er stadig tomt  og vae ge t gulve og lofter, ubehandlede
som overportor Ib Skytte her viser. Afdelingens kontorlokale er dog i det mindste udstyret med
et skrivebord og en stol, så det kan benyttes af prosektor i forbindelse med sektionerne i denne
specielle afdeling.

Tomme lokaler pa sygehuset
20 maneder efter indvielsen 

Horsens Sygehus venter stadig pa sin patologiske afdeling — Operationspatienter ma vente,
mens vævsundersøgelser foretages i Vejle

der to lokaler, som er
planlagt anvendt som Ia-
boratorium og kontor i en
patologisk afdeling, der i
høj grad savnes af
lægerne pa sygehuset. Man er
stadig ikke i stand til på
sygehuset at foretage mi-
kroskopering af væv under
operationer, men ma i ste-
det i Falck-ambulance el-
ler med Taxa sende

sådanne prover til undersogelse
pa Vejle Sygehus, mens
patienterne er i narkose pa

operationsbordet.
Der er dog planer om at

indrette afdelingen i det
kommende finansår, men
sygehusudvalgets formand

- skoleinspektor Erling
Tiedemann, Vejle, si-
ger til Horsens Folkeblad,
at det ikke kan ventes, at
der ansættes en patolog
specielt for Horsens Syge-
hus. Planerne gar i ret-
ning af, at et patolog-team
pa Vejle Sygehus skal
bistå alle amtets sygehuse
efter en forud lagt plan.

I tilknytning til de tomme
lokaler er indrettet sektionsafde-
lingen, der er fuldt udstyret -
men sektionerne ma stadig fo-
retages af fremmede patologer,
som fortrinsvis hentes fra Ar-
hus kommunehospital.
Patologstaben i Vejle er mmHg så
begrænset, at den ikke er i stand
til at klare denne opgave.
Vævsundersøgelser, som ofte må fo-
retages under operationer, fore-
tages i Vejle, Arhus og underti-
den 1 Odense.

Patienter har
måttet sendes til

andre byer

venter os i fremtiden meget af
den service, Vejle amt har lovet
os på dette område, og som
også har vret forudsat i
planlægningen. Vi ønsker gerne at
få ansat en patolog, som skal
virke på Horsens Sygehus, for
med den bemanding. der er på
Vejle Sygehus, kan man ikke
der klare opgaverne også for
Horsens Sygehus.

Of te har vi under operationer
måttet sende vævsprøver til
under-søgelse på Vejle Sygehus.
Det sker i en Taxa eller i en
ambulance, og det siger sig
selv, at det er mindre
hensigtsmæssigt og mere tidkrævende,
end hvis undersøgelserne kan
foretages på Horsens Sygehus.

Man kan ikke sige, at disse
forhold hidtil har bragt os i di-
rekte vanskelige situationer
under operationer, men vi har
dog i flere tilfælde måttet sen-
de patienter til fremmede syge-
huse, hvor der er patologisk af-
deling, siger overlæge Jørgen
Temler.

Ingen godkendelse
fra sundheds-
styrelsen

Horsens Sygehus skal nok
ikke ventes normeret med en
patolog, som udelukkende be-
skftiger sig med patienterne
på dette sygehus. Formanden
for Vejle amts sy gehusudvalg,
skoleinspektør Erring Tiede-
mann, siger, at der ikke fra
sundhedsstyrelsen foreligger
godkendelse af, at der i Hor-
sens oprettes en særlig patolo-
gisk afdeling De'. foretrækkes,
at der oprettes patolog-team på
centrale sygehuse, at patologer-
ne speicaliserer sig på særlige
områder, og at prøverne fra et
større område sendes til under-
søgelse på dette sted.

- Patologer er en „mangelva-
re", siger Erling Tiedemann. -
På Vejle Sygehus er der i øje-
blikket kun to patologer, men
endnu en tiltræder i nær frem-
tid. Det skal også Sizes, at vi er
temmelig godt dækket ind. For
få 4r siden var Vejle Sygehus
det eneste i Jylland syd for Ar-
hus, der havde en patologisk
afdeling, og jeg er da forøvirgt
ikke sikker på, at man i

Sønderborg på dette tidspunkt har
Met etableret en sådan planlagt
afdeling. Fra en studierejse i
Sverige ved jeg, at man der
kun har patologiske institutter I
Stockholm, Lund og Uppsala, så

vi er egentllg herhjemme 1 for-
hold hertil temmelig godtdækket

Patologer i huset
er en fordel

Det vil afgjort være en fordel
- ikke mindst tidsmæssigt
hvis der er en patolog i huset
ved bestemte operationer,
vævsundersøgelser kan foregå
på stedet, fremfor at de hurtigt
nedfrosne prover skal bringes
til Vejle, mens patienten holdes
i narkose, til man pr. telefon
har fået resultatet af undersø-
gelsen, siger Erling Tiedemann.
Spørgsmålet er så, om patolo-
gerne bør fordeles til amtets
sygehuse eller om der skal ske
en centralisering, så vi kan
imødekomme kravene om en
sikrere bedømmelse af et team
med forskellige specialer. Dette
spørgsmål skal i nær fremtid
drøftes med	 Indenfor
sygehusudvalget har vi talt om
tingene, og jeg vil tro, at vi si-
ger, at det er i omen at oprette
eet patologisk institut amtet i
eet samarbejdende team, men
at der skal være en patolog til
stede på sygehusene ved sektio-
ner eller ved foretagelse af
frysesnit i væv efter en forud  lagt
plan.

Ligelig betjening
af alle amtets
sygehuse

Det forudsætter, at de ledige
lokaler på Hcrsens Sygehus bli-
ver indrettet til formålet med
det nødvendige apparatur, så
der Kan sikres patologisk betje-
ning uden at oprette en patolo-
gisk afdeling som sådan. Målet
må være at sikre en ligelig pa-
tologisk betjening på alle am-
tots sygehuse, og Jeg tror, der
på denne made kan skabes en
forbilledlig ordning præget af
hurtighed og sikkerhed.
Hvor meget indretningen 1 Hor-
sens vil koste, kan jeg ikke sige
med absolut sikkerhed. Men det
skal nok blive omkring 800.000
kr., idet der jo endnu kun star
de „rå" lokaler, Pengene er da
også afsat på budgettet for det
kommende år Jeg tvivler dog
på, at vi når at få dem an-
vendt, for patologer hænger
ikke ligefrem pa træerne, og
der skal en patolog til at angi-
ve, hvordan lokalerne skal ind-
rettes, siger Erling Tiedemann.

jeffer

Endnu 20 måneder ef-
ter indvielsen er der loka-
ler på Horsens Sygehus,
som ikke er taget i brug
til Beres formal. Det

- Vi har, siger formanden for
lægerådet på Horsens Sygehus,

overlæge Jørgen Temler, hele
tiden gerne villet have indrettet
den patologiske afdeling. Vi
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