
Overlæge Ove Birn.

Overkirurg ved Horsens Kommu-

nehospital Ove Birn fylder søn-
dag den 30. april 50 aar,

Overlæge Birn, som er født 1 Hol- 
stebro, student fra Viborg og cand. 
med, med laud, fik i 1958 autorisa-
tion som speciallæge i kirurgi, For. 
inden havde han uddannet sig hertil 
paa meget alsidig vis, bl. a, paa 
Københavns Amtssygehus og paa 
danske og norske hospitaler. I Norge 
var han en tid distriktslæge
Volda. Han har været 2. reservelæ-
ge ved røntgenafdelingen paa Næs-
tved Amtssygehus og var senere til-
knyttet den kirurgiske afdeling. Paa 
Københavns Amtssygehus var han 
en tid paa den patologiske afdeling. 
Forinden havde han virket som 
skibslæge under Ø.K, Han blev 1. 
reservelæge ved amtssygehuset i 
Nakskov og kom senere til den ki-
rurgiske afdeling ved Statshospita-
let 1 Sønderborg.

Til Horsens kom dr. Birn i 1959 
som assisterende overlæge ved Hor-
sens Kommunehospitals kirurgiske 
afdeling.I 1964 blev han forfrem-
met til side ordnet overkirurg. Mel-
lem ham og overkirurg dr. Prip 
Buus bestaar der et tillidsfuldt sam-
arbejde. De er begge fremragende 
kirurger, men specialister hver paa sit 
felt. Mens Prip Buus især helliger 
sig hjerte- og lungekirurgien, har 
Ove Birn specialiseret sig ar-
teriekirurgien, der i disse aar gen-
nemløber en hastig udvikling, efter at 
man har fundet ud af at erstatte de 
naturlige blodkar med plasticaarer. 
Overkirurg Ove Birn er kendt som en 
dygtighed paa dette omraade og 
nyder megen anseelse blandt 
kolleger. Dertil kommer, at han som 
menneske er vellidt, for ikke at sige 
afholdt af alle, der kommer til at 
lære ham at kende, hvadenten det er 
som privatmand eller som læge.

Siden 1963 har overlæge Birn væ-
ret formand for Civilforsvarsfor- 
bundet i Horsens. Dette hverv og 
hans krævende lægegerning giver 
ham en travl arbejdsdag. Alligevel 
har han faaet tid til lejlighedsvis 
ogsaa at sætte sig til skrivebordet, 
og der foreligger fra hans haand 
adskillige tidsskriftartikler om ki-
rurgiske emner,
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