
Til prøvekørsel"
en røntgen-afdeling

Besog pa det ny sygehus, hvor der gik fire timer med fotografering,
sporgetid og undersogelser

Redaktører kan få de
mærkeligste ideer. Det skyldes formentlig,
at de ikke kan glemme, de engang
selv har været menige journalister.
Derfor vakte det ikke større for-
bayselse, da vi fik stukket denne
opgave ud: „Prøvekør det ny syge-
hus' røntgenafdeling". Normalt er
det kun biler, dagbladsjournalister
„tester", men, enfin, man sørger
for at få en skrivelse, der giver
adgang til afprøvning af systemet.

Og så star man altså en dag I
den store og fornemme hospitals-
bygning og bevæger sig frem til et

Her bliver man forsynet med
noget, vi kan kalde de nodvendige
papirer, saint information om,
hvorledes man finder frem til

rønt-genafdelingen. Man skal simpelt-
hen folge den gronne stribe i gul-
vet, så kan selv den, hvis sink grå
hjerneceller måske ikke fungerer

ret livligt, med lidt held finde ste-
det.

Der er dog — om man så
sige — visse omveje, inden patien-
ten bliver lukket ind i det aller-
helligste. Forst skal man rappor-
tere til sekretariatet, der derefter
venligt beder een tage plads
ventehallen lige om hjørnet. Her
flyder det med losrevne blade fra
gamle aviser. En ung pige i hvidt
(alle er i hvidt pa det ny sygehus)
spørger pa afstand, om der er no-
get, hun kan hjælpe med.

Så bliver Boren til røntgenafde-
lingen (en af dem) lukket op, og
man bliver inviteret indenfor. En
dame kikker pa papirer og siger:
— Nå, det er foden. Vær venlig at
tage sko og stromper af. Det gor
man og bliver uden videre dikke-
darer anmodet om at lægge sig op
på et bord, der er absolut uden
behagelige eller magelige indret-
ninger. Lejet er hårdt, men det skal
det tilsyneladende være. Det er jo
ikke meningen, man skal tage sin
middagssøvn her;

I de få minutter, der gar, inden
undersøgelsen begynder, ser man
sig om. Joh, det må vi sige, det
er sandelig fine sager, der findes I
lokalet, elegant, godt og dyrt appa-
ratur, som er forsynet med slanger
og skruer og handtag og tryk-
knapper og meget andet. Men da-
merne, der betjener det, forstår
deres metier. Lidt efter er der, som
de siger i filmstudierne, klar til
optagelse. Så ligger vi helt
stille, kommer det formanende. Du
store, man tor knapt nok trække
vejret. Forholdet er nemlig det, at
hvis billedet er rystet, skal det
tages am , og så rart er det heller
ikke at ligge til fotografering.

Det buyer til adskillige billeder,
som omgående sendes ned til frem-
kaldelse, og som modtages med et
mere end højlydt tak gennem
samtaleanlægget. Sådan gar der en

halv timestid eller så, hvorefter
der kommer besked op om, at der
også skal tages fotografier centi-
meter for centimeter. Op at stå, ud
og gå — til et andet lokale med
endnu mere fint og fornemt og
effektivt apparatur. Det varer ikke
længe, for „svingkranen" begynder
at snurre ,mens man er formanet
til endelig at ligge helt stille. Over-
lægen kikker indenfor og giver
instruktioner, så begynder vi for-
fra, og forfra og forfra. Tingene
gores grundigt. Det er jo ikke for
sjov, der tages røntgenbilleder.
Undervejs skifter mine to fornavne
placering i journalen, men head
gør det.

Lejet er hårdt, men jeg far en
pude til at hvile hovedet på. Der
er altså blot det ved bordet her, at
det ikke er helt beregnet for men-
nesker af normal størrelse som
min. Hovedet kommer til at hænge
udenfor, og det er ubehageligt i det
lange lob. Det gør det ikke bedre,
at benplaceringen også bliver aka-
vet, men det kan ikke være ander-
ledes, for det afgorende er at få
taget de rigtige billeder.

En timestid forløber, så bliver
damerne og jeg enige om, at nu
må det vast were godt. Men jeg er
også blevet „polyfoto'et" pa kryds
og tværs så der ikke blot er
der til familiealbummet, men også
til slægt og venner, der matte were
interesseret i et gennemsigtigt bil-
lede af mine fodder. Tre kvarter
senere sidder jeg has overlægen,
som sætter billederne op på en
Iystavle, så jeg kan studere knog-
ler og deformiteter pa nærmere
hold.

Pa det tidspunkt er der gået så
lang tid, at man egentlig gerne vii
sige farvel og tak for i dag. Det
gar ikke. Papirer skal udfyldes,
spørgsmal besvares og
undersøgelser foretages. Da jeg omsider bli-
ver „løsladt", er der gået fire ti-
mer, men a% har jeg sandelig også
fået forståelse af, at der arbejdes
grundigt og med omhu i afdelingen.
Og det er egentlig ganske betryg-
gende.	 P. N.
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