
Det ny sygehus I Horsens
er indflyttet den 15. juli

Det eneste, der kommer til at mangle, er den medicinske afdeling med 60 sengepladser, men den
folger efter i august

Den 15. juli vil hele det nye
hospital i Horsens være taget
i brug, bortset fra de 60 sen-
gepladser, som den medicin-
ske afdeling skal benytte. Den
vil efter det foreliggende were
overflyttet i sidste halvdel af
august. Meddelelsen herom
blev givet til de ca. 60 prakti-
serende læger, som i aftes var

på en rundgang pa det nye,
store hospital.

Det ventes, at hele overflytnin-
gen vil kunne ske på otte dage. Der
er tilrettelagt en meget koncentre-
ret køreplan, ifølge hvilken

flytningen skulle kunne foregå så nogen-
lunde flydende. Det vil sige, at 269
sengepladser vil stå klar 15. juli. –
Overflytningen omfatter hele den
kirurgiske afdeling med operations_
stuer, intensiv afdeling m.m.

Overflytningen omfatter tillige
røntgenafdeling, fysioterapi, admi-
nistration, ere-, næse- og halsafde-
ling, gynækologisk afdeling, obste-
trik, laboratorium. – Jysk Telefon
har lovet, at telefonomstillingsbor-
det skal være installeret 1. juli. –
Hvornår selve indvielsen finder
sted, kan der intet siges om på nu-

værende tidspunkt, men det bliver
formentlig engang i sept ember.

Der har været ventet meget
ge på det ny hospitals ibrugtagning
Planen var, at det skulle vre ta-
get i brug 2. januar i år, men visse
forsinkelser gjorde, at man matte
vente med overflytningen. Gennem
flere år har man måttet arbejde
under yderst vanskelige forhold på
det gamle kommunehospital, og alle

glæder sig til, at landets mest mo-
derne sygehus nu kan tages i brug.
Over en længere periode er der

gennemført kurser og instruktion af de
ansatte, så de var nøjagtigt oriente-
rede om, hvorledes funktionerne i det
nye sygehus blev. Der er i den hen-
seende udfoldet et meget stort og
fortjenstfuldt arbejde, og fra ledel-
sens side regner man med, at hospita-
let vil „køre", når overflytningen er

gennemført for størstedelens ved-
kommende den 15. juli.

Som bekendt er det hensigten at
benytte en del af de gamle hospital
efter ibrugtagningen af det nye. Der
er foringst udarbejdet et skitsef or-
slag til en nødvendig modernisering,
og det bliver op til amtets sygehusud-
valg at tage stilling til, hvor langt
man vii gå med dette arbejde, og
hvornår det kan ivrksættes. P. N.
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