
Skytteföreningar m. m. - Personer o. inrättn. hörande till Helsovården. [1567-1583]
[1567] Kungsholms skyttegille. [1569] Södermalms och Liljeholmens

(Styrelse väljes i februari.) skytteförening.
Styrelse : Murray, A., kapten, ordf.: Wahl- (Allm telefo 12495)

qVISt, V., apotekare, v. ordf.: Jansson E. . . n .
notarie, kassörj Nyström, S. F.,förman;'Sel~ Wa~lqUlst, V., apotekare, ordf. och kassa-
mandel', C,.Hj., fanjunkare; Westerling, C., forvalt .
..s~r~eant, mstruktör och ..sekrete:are. Skjutbanor v. Midsommarskransen o. Sickla.

Föreningene skjutbana ar beläcen vid
}(arlberg. o

[1568] Östermalms skytteförening. [1570] Norrmalms skytteförening.
Ordf.: Bergenstråhle, K J. W. R., kapten; (Allm. tel. 11582, rikstel. 4502.)

Pettersson, Axel, handl., v. ordf: Jansson Ordf.: Hanson, G., fabrikör; sekr.: Ström
Filip, fanjunkare, instruktör ~ch sekre: A., ingeniör. '

F.~era!e. Poreningens förberedande skjutninga~ ega
orenm.fi\"ens skjutbana är belägen vid rum l K Andra Svea artilleriteg-tes
Raknas. kasern.

Personer och inrättningar hörande till Helsovården.
I1575] Kungl. Medicinalstyrelsen. Katarin~ södra distrikt: Klingberg, F.
Generaldirektör: Linroth, K M. Klara distrikt: El:dmann, 'rh.
Ledamöter: Pontin, D. M. C.; Bolling, G. Kun$sholms dlst.nk~: Borg! C.

IIi.; Wawrinsky, R. A.; Dunar, G. J. A.j Mar~a ..vestra. dl~tl"lkt: ..Ericsson, V.
Lundgren, J. P., tillf. såsom föredra- M~na ?st~'a distrikt: Sallberg, G. Th.
gande för veterinärärenden. ~hkolal dlstnkt: Sch~lan.der, C. Th.

Sekreterare: Holmberg, A. E. 'rh. Qstermalms .yestra .dls~nkt: Wetterdal, H.
Registrator och aktuarie: Ekman, Thor. O~ter~alms östra distrikt: Ehnbom, H.
Notarier: Hedenstierna, A. W. a., Nord- Djurgården, Arne, K. J.

berg, J. F. E. Hufvudstadens vaccinationsdistrikt.
Kamererare: Cronland, Th. H. Se Namnregistret. Vacainationsdist1'ikt
Kassör och bokhållare: Andree, T. B. .
Ombudsman och fiskal: Thestrup, C. Läkare. Se Yrkesregistret.

Rättskemist. Gymnastiskt-ortopediska institutet.
Rättskemist: Vakant, tillf. Lindberger, B. [1579] (Brunkebergstorg 13.)

V. H. Direktion:
Assistent: Wahlstedt, A. J. G., t. f. Urdförande: Bruzelius, R. M.Ledamöter: Smerling, C. F.j Berg, J. V.;

Afdelningen för hospitalsärenden. Beskow, W. B.; Moll, J. G.
Arkitekt: Kumlien Axel, tillf. Föreståndare: Wide, A. G.
Revisor: Kinberg, A. W., tillf. Biträdande läkare: Wallgren,' S. A.; Wide,

Vid afdelningen för hospitalsärenden biträ. Olof.
dande, tjensteman hos f. d. K. Serafimer- [1581] Medikomekaniska institutet.

ordellsgillet. (Malnrtorgsgatan 3; a. t. 4@22.)
Sekreterare: Billbergh, T. A. Föreståndare: Zander, Emil.

L1577] Stadsläkare:
Förste: Andersson, Ivar .
.Andre: Aspelin, J. M.

Distriktsläkare:
Adolf Fredriks östra distrikt: Carlsson, Sture.
Adolf Fredriks vestra distrikt:Lagergren,J.E.
J akobs distrikt: Holmgren.' Sven.
Johannes'distrikt: vakant, Schager,W.,tillf.
Katarina norra distrikt: Lagergren. D. J. E.
Katarina östra distrikt: Lundbergh, C. F.

Polikliniker.
[1583] Allmänna elektricitetsinrättningen.

(Svartmangatan 9.)
Medellösa erhålla mot företeende af rote-

mansintyg kostnadsfri behandlinghelgfria
m~ndagar, ..onsdagar o. fredagar kl. 1/212·
- 121. Stangd 1 manad omkring jul och
1'/2. månad ~mder)uni-juli. Betalande
patienter erlagga l förskott 7 kr. per må-
nad. Föreståndare: Doktor Hj. Hjorth.
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[1585-1598] Personer och inrättn. hörande till Helsovärden. - Sjukvårdsanstalter m. m.
[1585] Karolinska institutets poli.kJinik. Ögonsjnkdornar.-

(Kungsgatan 30.) tisdagar, torsdagar och lördagar kl. 3-4.
Obemedlade erhålla kostnadsfri läkarevård e. m. Dr U. L. Hellgren.

för:. Hnd~jnkd01nar' och syfilis:
Barnsjukdomar: tisdagar och fredagar kl. 11-12 f. m. Dr

alla livardagar kl. 11-1. Polikliniken ledes af Sederholm.
professorerna Medin, 9., och Wrern, J. mån- Hudsjukdomar:
dagar, onsdagar och lördagar. onsdagar o. lördagar kl. 11-12 f. m. nr

Afzelius.
Qvinnosj1~kdornar' :

tisdagar och fredagar kl. 9-10 f. m. Dr
Fritz Netzler. '

Mag- och tarm~j1tkd{)mar:
måndagar, onsdagar och fredagar kl, 1/26-

1/27 e. m.; tisdagar, torsdagar o. lördagar
kl. 8-9 f. m. Dr Lidin och Dr Pontin.

Öron-, näs- och halssjukdomar:
måndagar, onsdagar o. lördagar kl. 9-10

f. m. Dr C. Lagerlöf och Dr S. Klingspor.
[1595] Diakoniss-sjukhusets poliklinik.

(Erstagatan 1.)
Kirm'gislta sjukdomar:

tisdagar, torsdagar och lördagar 10-11 f. m.;
a. t. Ersta 14; r. t. 5096.

[1597]' Polikliniken å Södermalm.
(Folkungatan 7 B, f. d. Pilgatan.)

Obemedlade erhålla kostnadsfri läkarevård
för:

Qvinnosj1tkdornar:
tisdagar och fredagar kl. 11-12 f. m. Dr

. [1589] Serafimerlasarettets poliklinik. F. J. E. Westermark.
Personer, som lida af nedannämnda sjuk- Ö.qonsjukd01nar:

domar, erhålla kostnadsfritt råd och hjelp. onsdag~r o. lördagar kl. 2-3 e. m. Dr W.
Mottagningstider och poliklinik för personer, v. Dobeln. .
lidande af hudsjukdomar alla dagar kl. e . Bar·nc".J1tkdomar:
9-10 f. m.; invärtes sjukdomar alla dagar mandagar ocb torsdagar kl. 12-1 e. m.
9-10 f. m.: utvärtes sjukdomar (och öron- Dr B. H. Salander.
sjukdomar) hvard. 12-1 på dagen, helgd, Hals-, näs- och öronf!jukdo'1lar:
kl.10-11f.m.;fruntimmerssjukdomarsökned. onsd. o. lörd. kl. 11--12 f. m. Dr E. Stan-
10-11 f. m.: ögonsjukdomar hvard, 11-12 gen berg.
f. m.; sön.- o. helgd. 10--11 f. m.; nervsjuk- Tandsj1tkdomar.
domar alla helgfria dagar kl. 9-10 f. m. måndagar, onsdagar och fredagar kl. t9-

tIO f. m. Tandläkare: John Wessler.
[15921 ~olikliniken för ögonsjukdomar. [1598] Manhems poliklinik. . '

(8malandsgatall 30.) A. t. 7995. (Brånkyrkagatan 88· tel. Tanto 218 och
Meddell?sa:. med. rotemansintyg erhålla .. riks 3456.)

kostnadsfri Iäkarevård hvardagar 10-11 f. OgonsjuJ,domar':
m. Lakare: dr Enk .Nordenson, dr A. Behm tisdagar o. fred. kl. 1/22-1/23. Dr Hj.Hirsch,
och dr Albert Panli. Barnsjukdomarr

onsdagar och lördagar kl. 1/21-1. Dr K.[1593] Allmänna polikliniken. A. Trana.
(Riddaregatan 3.) , Qvinnosjukdornar:

Obemedlade erhålla kostnadsfri läkare- måndagar och torsdagar kl. 2-1/211. Dr J.
vård för: A. Drougge.

Barnsjukdomar: Tandsjukdoma,' :
måndagar och torsdagar kl. 1/211-1/212 f. onsdagar och lördagar kl. 2-1/23. Tand-

m. Dr Karl Lundberg. läkare: Hugo Hammarlund.

[1586] Karolinska institutets poliklinik
för tandsjukdomar.

(Malmskilnadsgatan 46, 3 tr.)
Obemedlade erhålla kostnadsfri 'läkare-

vård för
Munnens ock tändernas "j,d,dolna'J'

hvardagar kl. 1/29-1/210 f. m.
Föreståndare: Med. dr O. Ulmgren.
Assistent: Tandläkare H. Boström.

Polikliniken vid kronprinsessan lovisas
[1587] vårdanstalt för sjuka barn.

(Polhemsgatan.)
Medellösa sjuka barn erhålla kostnadsfri

läkarevård för:
Invärtes ifu7cdomar:

måndagar, onsdag~r och fredagar kl. 12-1
e. m. Dr O. Gibson.

Kirurgiska åkommor:
tisdagar, torsdagar och lördagar kl. 10-11

J. m. Dr B. Floderus.

Brand- och Lifförsäkrfngs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.



"'! Personer och inrättningar hörande till Helsovården. [1598-16011
Niis-, Hals- och Öronsjnkdoma1'; vårdsnämnden särskildtkonstruerad~kärror.

måndagar och torsdagar kl. 12-1/21. Dr hvilka likaledes få kostnadsfritt begagnas.
Weinberg. Dragare och körsven bekostas dock icke af

Nämnden i andra fall, än der desinfektionen
Tandläkare, Fältskärer och Barnmorskor, sker på anfordran af dess tjenstemän. ~fot

se Yrkesregistret. erläggande vid anmälan af 1 kr. 50 öre fÖT-
anstaltas dock transporten för dem, som så'

[1599J Sjuksköterskor. önska, af Helsopolisen genom en föl' ända-
Adresser å sjuksköterskor och å de in- målet antagel~ entrep~·enör. - "~fe.d hem'

stitutioner som anskaffa dem se Yrkes- j1'a1tt toqer Niimrulen. ~ngen bejattmng.
reqistret, SjuksköteTSkol'. ' . I den I!Iån HelsopolispeTsonale!;s tid med-

Adresser å sjuksköterskor för vårdande af gifver,. tlllha~dagar densamma afve? ko~t-
fattiga i deras egna hem, se Na1nnregist1'et nadsfl'l~t enskilda perso~.eT me(~ desinfektion:
Sjukvårdsföreningar. . aj bostäder, Den, som häraf VIll begagna

sig, eger anmäla sig, som häl' ofvan sä-
[1601J Underrättelse rörande Stockholms ges. Nämnda personal är förbjuden åtaga

stads Helsevärdsnämnds anstalter för sig sådana förrättningar ,utan föregående
å h" kläd t b täd anmälan på byrån.

g ng- oc sang a ers sam os a ers HelsovåTdsnämndenansvaTarickeförskadabefriande från smittoämnen. eller förlust, som möjligen vid desinfektio-
Desinfektionsugnarna vid Hornsgatan 82, Ilen kan uppstå.

betjons allmänna inrätbningar och enskil-
da personer i Stockholm, så långt ut- Desinfektionsherberge.
rymmot medgifver, med gång- och säng- Friska person el' från smittade hem kunna.
kläders desinficierande. Detta sker kostnads- under det att deras bostäder desinfekteras,
fTitt, då desinfektionen föranledes af kolera erhål la logis på desinfektionsanstalten vid
smittkoppor, tyfus, tyfoidfeber, skarlakans: Hornsgatan 82, hvarest

o
finnas dels bättre

feber, difteri eller rödsot. Eljes och för (1:r: klass) rum, som fa beg-agnas mot en
andra än stockholmsbor då de tillåtas att afgIft af 1 krona pr dag och person utom
betjena sig af ugnama,' betalas 10 kr., om för föda, som betalas särskildt, dels enklare-
persedlarna utgöra blott en ugnsladdning (2:a klass) rum, s~m af obemedlade få
samt 5 kr. för hvarje ytterligare laddning, begagnas kostnadsfritt, dåhelsopolisen upp-
som erfordras och på en och samma dag fordrar dem att der taga m.
hin~~r desinfekteras, ~ör små par.tier klä- Sjuktransportvagnar för smittosamma sjuk-
der ar Su~dh~tsmspektoren.be~.yndlgad att, domar.
d~r. omsta~dlg?ete!na ~ertIll foranleda, be- På det allmänna åkdon icke måtte be-
vilja n~dsattnmg iafgiften. gagnas till forsling af personer, angripna
. A~malan om des~.nfektlOn kan ske (dock af smittosamma sjukdomar, tillhandahåller

~J pr telef~n) alla s~knedagar kl. 1-2 e. m. Helsovårdsnämnden för sådana fall täckta,
a Helsopo lisens byra, ~lara Vestra K.yrko- beqväma åkdon, särskildt inrättade för sjuk-
g~ta 3 B, ~ tro upp, ~.erna.rmar~ upplysningar transport. Vagnarna, som omsorgsfullt ren-
fas om tId o~h sta.~le[or kladel:nas aflem- göras efter hvarje gång de begagnats, kunna
nande. 9m tl~en ,fo~' aterhemtmng lenmas reqvireras antingen genom närmaste polis-
besked VId desmfe.~tlOnsanstal~.en.... station, om tydligt skrifven sjukhusremiss
. Inlemna~:e. af kläder hafva for ofngt att der företes, innehållande uppgift på den
Iakttaga f'öljande : sjukes namn och sjukdom (svensk benäm-

1) å alla persedlar som inlemnas skall ning) eller af läkaren personliqen. genom
förteckning i 2 exemplar bifogas, uppta- telefonbud till Epidemisjukhuset (endast
gande persedlames antal och slag samt in- rikstelefon ,1289, - »vaktmåstaren-).
lemnarens namn; ena exemplaret återfås I senare fallet skall läkaren uppgifva:
qVlt.teradt, det andra förvaras vid desin- a) sitt eget namn;
fektionsanstalten. Blanketter till förteck- b) den sjukes namn;
nin!i'arna tillhandahållas på Helsopolisens c) bostad och
byra: d) sjukdom.

2) hvarje persedel, knippa eller bundt bör Sjukhusremissen åtföljer i' hvarje fall den
vara försedd med inlemnarens namn eller sjuke till sjukhuset. Sjuktransporten är
märke. kostnadsfri för fattiga, som äro försedda'

För forsling af större partier smittade med eller kunna anskaffa rotemans medel-
kläder, synnerligen sängkläder, eger Helso- löshetsintyg; andra betala derför 2 kronor.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.



[1603-1605J Sjukvårdsanstalter m. m.

Sjukvårdsanstalter m. m.
[1603J Allmänna garnisonssjukhuset. 2:0. Sjuke från Stockholms län, hvilka re-

(Handtverkaregatan 25.) rete Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes re-
Under befäl af Chefen för K. Svea Träng- miss, emottagas i allmänt sjukrum enligt det

bataljon. med komiterade för förvaltningen af länets
Chefsläkaee: Regementsläkaren vid K. Svea sjukvårdsmedel uppgjorda kontrakt.

'I'rängbataljon, . 3:0 Personer, hvilka genom elyekshån-
Andre läkare: En bataljonsläkare vid K. Svea delse blifvit så betydligt skadade, att skyad-

Trängbataljon. sam hjelp erfordras, mottagas genast i all-
Sjukhusintendent: Lundgren, A. R. mänt sjukrum, utan .afseende på hvilken
Apotekare: Björsell, O. stad eller kommun de tillhöra, och ehvad de

kunna eller icke kunna förete fattigbevis eller
erlägga betalning. Dock böra de af dem,

{1605J Serafimerlasarettet i Stockholm. som dertill ega tillgång, sedermera erlägga
(Handtverkaregatan 2.) den stadgade afgiften, om utfordrande hvar-

Direlction: af, i händelse godvillig betalning ej sker,
Ordförande: Björnstjerna, O. M. anmälan göres hos vederbörande myndighet.
v. Ordförande; Loven, J. H. 4:0. Sådana sjuke, hvilka, till följd af
Ledamöter; Ekgren, C. E.; Odelberg, W.; gjorda eller blifvande donationer till lasaret-

Berg, J. W.; Edgren, J. G., t. f. tet, kunna vara eller blifva till mottagning
Kamererare: Clarholm, J. E. särskildt berättigade.
Sekreterare, ombudsman och protokollsfö- 5:0. Öfrige sjuke betala, om de äro

rare: Blomstedt, C. O. från i'rwikes ort, för vård i: a) en.skildt: rum
Tjenstcoui«: fyra kronor om dagen; b) haljensl/ildt rum

qfverkirurg: Berg, J. W. (= rum för två patienter) tre kronor om da-
Öfverläkare: Edgren,.J. G., t. f. gen; c) all,nänt rum sjuttiofem öre om dagen;
Andre 9fverkirurg: Åkerman, J. d) allmänt rum lika kost, som är bestämd
Andre Ofverläkare: von Hofsten. S., t. f. för å enskildt rum intagen patient - en
Underkirurg. Lönnberg. L krona femtio öre om dagen. Sjuke från ut-
Underläkare: Hultgren, E. O. rike» ort betala för vård i: a) ensldldt rum
Amanuenser: vid kirurgiska afdeln. Lind, fem kronor; b) Italjenskildt rum tre kronor;

Erik H.; vid medicinska afdeln. Tillman c) all,nänt rum en krona femtio öre om da-
J. H.; vid kirurgiska polikliniken Salen: gen. Afgif'ten erlägges förskottsvis för en
Ernst; vid medicinska polikliniken Josef- månad; af det erlagda förskottet återställes,
son, Å.; vid kliniken för nervsjukdomar hvad som belöper sig på den tid lasarettet
Mossberg, O. E.; vid klin.iken för ögon- ~j b~gagnats. Den sjuke skall derjemt~ v~d
sjukdomar Asplund, M.; VId polikliniken inträdet aflemna prestbetyg och vederhärtig
för ögonsjukdomar Sundqvist M. persons ansvarsförbindelse för den vidare

Kommissarie: WilIners, J.' kostnad, hvartill ett längre vistande på la-
Lasarettspredikant: Davidsson, A. sarettet föranleder. Ansvarsförbindelsen skall
Husmoder: Widström, Karolina. vara utfärdad af vederbörande svensk fat-

tigvårdsstyrelse eller myndighet, eller ock
af enskild person, i detta senare fall försedd
med vederbörligt intyg om dennes vederhäf-
tighet för hvad han sig åtagit. Den sjuke
bör dessutom medhafva så mycket pennin-
gar, som anses kunna erfordras för betal-
ning af hemresan. Sådana medel varda, till
förekommande af förskingring, uppå anmä-
lan och emot qvitto till förvar under tiden
mottagna af kommissarien vid lasarettet,

Dessutom gälla i fråga om sjukes motta-
gande å Kungl. Lasarettet följande allmänna
regler:

1:0. Obotligt sjuk blifver ej å lasarettet
mottagen. Patient, som under behandlin-
gen derstädes befinnes vara sådan, utskrifves

Regler och vilkor
,för sjukes intagande å Serafimerlasarettet.

A Kungl. lasarettet mottagas till sjukvård, med
de undantag nedanstående allmänna regler

bestämma:
1:0. Fattige sjuke från Stockholms stad,

försedde med prestbetyg samt intyg om sjuk-
dom och fattigdom af vederbörande läkare
och roteman, hvilka sjuke, såvidt utrymmet
medgifver, intagas i allmänt sjukrum.

'Pill denna klass af sjuke må ej räknas
lagstadt tjenstehjon, derest ej styrkas kan,
att husbonden är så fattig, att han icke kan
nedan föreskrifria afgift för tjenstehjonet
erlägga. .
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Sjukvårdsanstalter m. m. [1605-1607]
derifrån och anmäles, i händelse af fattigdom, Lasarettets polikliniker hållas öppna för
hos Öfverståthållareembetet, för att genom hjelpsökande tills vidare å följande tider:
dess försorg afföras till annan sjukvårdsan- Medicinska polikliniken (invärtes och hud-
stalt eller fattigförsörjnings-inrä~tning i den sjukdomar): alla dagar 9-10 f. m.
församling eller ort, der den sjuke senast Kirurgiska polikliniken (utvärtes och öron-
bott .. Tillhör patienten Stockholms län, öf- sjukdomar): hvardagar 12-1 e. m., sön-
verlemnas han till Kungl. Majrts Befallnings- och helgdagar 10-11 f. m.
hafvande i länet. Polikliniken för fruntimmerssjukdomar : hvar-

2:0. Patient, insjuknad i gångbar farsot d~g::r .10-1~ f:. m..
af smittosam art eller behäftad med sjukdorn Polikliniken for ögonsjukdomar: hvardagar
af sådan beskaffenhet- att fara föl' smittas 11-12 f.m., sön-och helgdagar 10-11 f. m.
spridande inom lasar~ttet kan uppkomma Pol.ikliniken för nervsjukdomar: måndagar,
genom den sjukes intagande derstades. kan tisdagar, onsdagar och freda~ar 9-10 ~.~.
icke å lasarettet vinna inträde. Den, som genom olyckshändelse blirvit

3:0. Person, som lider af större bensår, ~å bet.f.dligt skadad; att o~edel?ar hjelp
s. k. rötsår. eller annan stinkande och svår- ar af noden, mottages alla tider pa dygnet.
artad sjukdom, får ej å lasarettet mottagas,
så vida icke fråga är att genom operation [1607J Sabbatsbergs sjukhus.
eller på anna t sätt det onda inom kort tid Styrelse:
afhjelpa. Ordförande: Almström, R.

4:0. Vid bristande utrymme till följd af Ledamöter: de Champs, C., v. ordf.; Adler,
ökadt antal sjuke Iemnas företräde åt feber- Ljungberg, Knut; Warfvinge, F. W.,
sjuk patient framför den. som lider af en direktör.
mera långvarig åkomma, såsom lamhet, Öfverläkare: Warfvinge. F. W., å medicin-
vattusot och dylikt. ska afd.; Perman, E. S., å kirurgiska

5:0. Under i öfrigt lika omständigheter afd.; Westermark, F. L E., å gyneko-
eger den fattige företräde till intagning fram- logiska afd ,
för den betalande. Underläkare, å med. afd.: Ekman, S.;

6:0. Lasarettets öfverläkare ege i dessa kirurgiska afd.: Eriksson, E. A.
afseenden pröfvunderätt och deras beslut Amanuenser, å med. afd.: Rinman, Kurt;
gånge genast i verkställighet: öfver vägrad Widstrand, A., e. o.; å kirurg. afd.: Bovin, C.
intagning å lasarettet vare den dermed miss- E.; å gynekologiska afd.: Feltström, E. T.
nöjde dock obetaget att sig hos direktionen Sekreterare: Hedenstierna. H. W.
öfver öfverläkares åtgärd besvära. Blifver Kommissarie: Almquist, J. G.
sjuk från hufvudstaden eller landsorten obe- Predikant: Lodin, A.
hörigen till lasarettet remitterad, må väl den Föreståndarinna: Geijer, Ida, Fru; träffas
sj~lke, under tvi!lgande oms~ändigheter ..och säkrast 9-1/210 f. m., 1/23-4 e. m.
da utrymmet sadant medgifver, derstädes Bokhållare: Granquist, O. F.
mottagas; men bör, efter anmälan hos of- Kontorstid: 9-1.
verståthållareembetet eller K. M:ts befall- Mottagningstid: för invärtes sjuka kl. 11-
ningshafvande i det respektiva länet och, 12 f. m.
(lm så .. erfordra~, ~e~?m .dess försorg, ~ill för utvärtes sjuka kl. 10-11 f. m.
v~derborande' sJulnnra~tlllng ~l1er fattlg- för qvinnosjnkd. kl. 10,30-11 f. m.
vardsa,nstalt skynds.~mh~en affor,:s. . För vinnande af inträde på friplats fordras:

pa :as~r.ett~t ~r fördeladt I ?hka af- a) läkarebetyg; _
d.eln.m~a1 !Ol o~lka~t~de sJukdom~1 kan en b) betyg från roteman om medellöshet;
i~llfal~lg mmsk!.1mgI sJ.~kantale~pa en ~f?el- c) prestbetyg eller annan handling, som
nmg Icke me~fora e.~tokadt ut1Y!,1lmef01m- utvisar hvar den sjuke eeer hem.
tagande af sjuke utöfver det bestamda anta- ortsrätt ."
let på en annan. Samma förhållande gäller .. . .
ock i afseende på sjukrummens fördelning For be~.alandesjuka :
emellan de olika könen. a) lakaroebetyg; . . ..

På kirurgiska afdelningen böra alltid b) en manads afglf~. I forskott ; ". .
några sängar hållas lediga för möjligen in. c) borgen af godkand pers~n f01.afgIf·
träffande olyckshändelser. tens betalande under ~en tl~, ratlenten

Sjuk, som vill söka inträde å lasarettet, kan komma att qvarhgga a sjukhuset,
bör, så vidt sig göra låter; personligen in- Afgiftcn för betalande sjuka är, pr dag:
ställa sig, försedd med ofvan föreskrifna be- la klass 5 kr. i hel-enskildt rum för lands-
tyg, hvarförutan patienten icke mottages. ortsbo.
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[1607-1609J Sjukvårdsanstalter m. m.
2:a klass 4 kr. i hel-enskild t rum för Stock- Afgifte n för betalande sjuke är: f ~

holms bo. Um den sjuke tillhör Stockholms kornmån r
3:e klass 3: 50 i half-enskildt rum för lands- 1) i hel-enskildt rum 3: 50 Kr. pr dag,

ortsbo. . . 2) i half-enskildt rum 2: 25 kr. pr dag,
4:e klass 2: 50 I half-enskildt rum för Stock- 3) i allmänt J) •••••••• O: 75 » l> »i

holmsbo. Om den sjuke icke tillhör Stockholm:
5:e klass 1: 50 i allmän sal för landsortsbo. 1) i hel-enskildt rum 6: - kr. pr dag,
6:e klass 75 öre i allmän sal för Stock- 2) i half-enskildt » '7 .•. 4: 00 » l> »

holms bo. 3) i allmänt » 1: 50 »» »
Olycksfall mottagas alla tider på dygnet; Under ofvannämnda mottagningstid med-

dock böra ofvan föreskrifna vilkor i af- delas äfven kostnadsfritt råd och behandling
seende å betyg eller betalning af den sju- åt medellösa sjuka, som ej behöfva intagas å
kes anhöriga eller målsman ofördröjligen sjukhuset. .
fullgöras. A allmänt rum intagne sjuka få mottaga

A allmänt rum intagna sjuka få mottaga besök onsdagar kl. 10-11 f. m.
besök alla dagar kl. 1-3 e. m. Patienter,
intagna i isolerings- och tuberkulospavil- [1609J
jongerna, ega dock ej utan särskildt till-
stånd att emottaga besök å andra tider än
sönd. och onsd. kl. 1-2 e. m.

Infartsvägen är från Dalagatan : öppnas
af portvakt alla tider.

[1608J

Maria sjukhus •
(Wolmar-Yxkullsgatan 25.)

Mottagningstid: 9-ll.
Styrelse:

Ordförande: Petersson, E. R.i
Ledamöter: Winborg, Th.; Pettersson, C.
• G.; Hreggström, Ivar: Rissler, J.
Ofverliikare: Rissler, J.
Underläkare: Ekeberg, W.
Amanuens: Gahn, Henrik.
Kommissarie: Behrman, Gustaf.
Sekreterare: Bovallius, R.
Predikant: Hildebrand. A.

Sjukhuset S:t Göran.
(Stadshagen.)

StY1'else:
Ordförande: Busch, O. A.
Ledamöter: von Döbeln, J. W., vice ordf.;

von Rosen, G.; Stjernspetz, H. A.; We-
lander, E., sjukhusets direktör. Upplysningar rörande sjukas emottagande å

Öfverläkare: Welander, E.; Möller, M., tillf. Katarina och Maria sjukhus.
Underläkare: Almkvist, J. R. För vinnande af inträde å ettdera af
Amanuens: Schlasberg, H. L dessa sjukhus bör hjelpsökande, sjelf eller ge-
Sekreterare : Gyllensvärd. G. V. nom ombud. infinna sig i sjukhusets mot-
Kom~issarie:. Hells~en, F. W. tagningssal på de af Styrelsen bestämda
Predikant- Lindström, C. _ mottagningstimmar, eller sökendagar mel-

Å detta sjukhus emottagas tills vidare lan kl. 9 och 11 f. m., samt då vara för-
pa tieriter behäftade med veneriska sjukdo- sedd med:
~ar samt äfven, efter läkarnes ompröfning, 1:0. Läkarebetyg om sjukdomens be-
sadaI!"e patienter, ~om..Iida af hudsjukdomar skaffenhet och att den sjuke icke kan i hem-
och sjukdornar I unnvagarne af annan natur. met erhålla lämplig vård;

Mottagningstid: Hvardagar kl. 12-1 2:0. Så vidt möjligt är, prestbetyg el-
f. m. Sön- och helgdagar 9-10 f. m. ler annan till upplysning om den sjukes

För vinnande af inträde å friplats rätta försörjningsort ledande handling eller
fordras: styrkt afskrift deraf :
a) läkarebetyg. om den sjuke sig icke per· 3:0. A~tingen intyg om sin ?förmåga

sonligen inställer; ~tt betala sjukvårdskostnaden , utfardadt af
b) betyg från roteman om medellöshet; Ofverståthållareembetet, presterskapet el-
c) prestbetyg eller annan handling, som ut- ler vederbörande roteman, eller ock en må-

visar, hvar den sjuke är kyrkoskrifven. nads förskott å sjukvårdskostnaden samt
Obs. Veneriskt sjuke behöfva icke betyget b. ansvarsförbindelse af vederhäftig person föl'

För betalande sjuke fordras: nä~nda k?stnads godt&,örande för den yt-
a) Iäkarebetyg, om den sjuke sig icke per- ~erl!gare hd, ~~m den sjuke kan komma att

sonlige n inställer' a sjukhuset var das.
b) en månads afgift' i förskott; I afseende på r~temans. intyg om m~-
c) borgen af godkänd person för afgiftens dellöshet bör noga Iakttagas, att, om fri-

betalande under den tid, patienten kan plats sökes för någon. som är i tjenst lag-
komma att qvarligga å sjukhuset. ligen stadd, intyget bör vitsorda husbondens

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.



Sjukvårdsanstalter m. m. [1609-1615]
medellöshet, emedan i annat fall den sjuke, 01'dnings1'egle1' för besökande:
lagstadde tjenaren endast kan såsom beta- 1) På det att smitta icke må spridas i
land e mottagas å sjukhuset; och skall i så- staden genom dem, som besöka sjukhuset,
dan händelse sjukvårdskostnaden af hus- måste besök derstädes så mycket som möj-
bonden utkräfvas. ligt undvikas .

. Sjuk, som måste i åkdon föras till sjuk- 2) I .~j1tksala1·1!e får besök icke ske utan
huset, bör af vederbörande läkare, roteman tillstånd af sjukhusets läkare. Tillstånd
eller målsman åtvarnas att ej förr hemsända lemnas endast, när särskilda omständighe-
åkdonet, än den sjuke blifvit å sjukhuset ter dertill föranleda. Besökande är förbju-
intagen. det att utan läkarens medgifvande medföra

Om alla platserna å sjukhuset äro upp- förtäring till patienterna.
~agna, erl~ålle;r den hjelpsö~a~de, s?m sådant . 3? För .anh?riga. finnes tillfälle att efter
önskar, VId sjukhuset sknfthgt vitsord om erhallet tillstand l besöksrurnrnen kl. 1 e. m.
förhållandet, jemte hänvisning till annan under högst 1;' timme samtala med de pa-
tjenlig sjukvårdsanstalt. tienter, hvilkas tillstånd det medgifver.

Afgiften för betalande sjuke är bestämd 4) Besökande vare skyldig ställa sig till
till: för personer tillhörande Stockholm: i hel- efterrättelse sjukhusets ordningsregler äf-
enskildt rum 2: 50 h. pr dag, i half-en- vensom att underkasta sig de särskilda för-
skildt rum 1: 50 kr. pr dag, allmänt rum sigtighetsmått, som föreskritvas till för-
O: 75 kr. pr dag; för personer som icke till· hindrande af smittas spridning från sjuk.
höra Stockholm: i hel-enskildt rum 3: 50 kr. huset. Den, som häremot bryter, kan för-
pr dag, i half'-enskildt rum 2: GO kr. pr dag, vägras vidare tillträde till sjukhuset.
i allmänt rum 1: 50 kr. pr dag. 5) Upplysningar om patienternas till-

Å allmänt rum intagna sjuke få mottaga stånd meddelas till anhöriga hvarje dag kl. 1
besök alla dagar kl. 1-3 e. m. af sjukhus~ts läka~e å mo.~tagningssalen .•

Utvärtes sjukdomar och yUre skador be- . 6f Utsknf~a pa\~~nter böra afhemtas fran
handlas kostnadsfritt å Maria sjukhus månd., s~u huset pa. bes at,nd tl~, kl. 19 !- m.
onsd. o. lörd. kl. 10-11 f. m. Emedan hva;".Je patIen~ fore u~sknfnmg'en

badas och far SIDa kl adel' desinfekterade,
är angeläget, att den faststäida tiden noga
iakttages.

7) Anhöriga till sjuka, som jemte dessa-
äro intagna på de enskilda rummen, vare
skyldiga att i allt följa sjukhusets ordnings-
regler.

Patienter intagas alla tider på dygnet.
H. Endast läkarebetyg fordras för intagande'

å sjukhuset, men skall sedermera skynd-
sammast inlernnas prestbetyg, borgensför-
bindelse och förskottsbetalning if ter samma
regler och pris, som. vid Sabbatsbergs sjuk-
hus. - Se [1607].

Epiderni1'agnen reqvireras genom när-
maste polisvaktkontor med uppvisande af
läkarebetyg.

Telefonsvar rörande patienterna lemnas
endast å 1'ilistelPfon gch endast kl. 9-10
f. m. och 6-7 e. m. Afven till läkare, hus-
moder och sköterskorna finnes rikstelefon.

[1611] Katarina sjukhus.
(Nya Sandbergsgatan 1.)

Mottagningstid 9-11 f. m.
Besökstid: 1/2 1-1/2 2 e. m.

Styrelse:
Ordförande: Kock, E.
Ledamöter: . Wemmark, Viet.: Funch,
_ Th.; Aulin,F. R.; Ostberg, J.
Ofverläkare: Wernmark, Viet.
Underläkare: Spangenberg, Viktor.
Kommissarie: Holmberg, Gust.
Predikant: Ericson, Alfr.

Upplysningar rörande sjukas mottagande,
afgifter m. m. se [If 09].

[1613] Epidemisjukhuset.
(Nära Roslagstull, uppfartsväg från

Ingemarsgatan.)
Styrelse:

Helsovårdsnämnden.
Öfverläkare: Hellström, Thure.
Underläkare: Hallengren, B.
Amanuens: Lindskog, J.
Kommissarie: Ahlin, J. A.
Predikant: Waden, H.
Husmoder: Kaijser, Vendela.
Besökstid: kl. 1 c. m. Kontorstid 9-1.

Sjukdomar som vårdas å sjukhuset äro:
difteri, skarlalransfeber, smittkoppor, fläck-
tyfus och rödsot.

l1615 J Barnsjukhuset Samariten.
(Wolmar-Yxkullsgatan 30.)

Mottagningstid: kl. 10-11 f. m.
Besökstid: alla dagar kl. 3-4 e. m. (utom

onsdagar och lördagar).
Styrelse:

Linroth, K., ordförande; Ramstedt, V., v.
ordförande; v. Hofsten, S., öfvorläkarej
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[1615-1623] Sjukvårdsanstalter m. m.
Lindblad, A.; Dymling, J. F., kassaförval- desvis från hufvudstaden och, endast då 'uti
ture; Jentzen, E., doktorinna, Netzel, L., rymmet så mcdgifvor, fl'ån ande-atorter.
professorska. Patienter intagas å såväl friplatser som

~ekreterare: Stuart, A., e. o. hofrättsnotarie. o mot betalning.
Ofverläkare: v. Hofsten, S., med. dr, docent. Arsafgiften är i gamla hemmet: 550 kr. för
-1\.manuens:Bruzelius, A., med. lic. allmänt rum och 650 kr. för enskildt
Ofversköterska: Melen, B., fröken. rum; i nya hemmet: 750 kr. för allmänt

Till vård emottagas företrädesvis obemed- rum och 1,000 kr. for enskildt rum.
lade sjuka barn af minst 2 års ålder. Patienterna ega rätt att mottaga besök un-

För vinnande af inträde fordras der tiden mellan kl. 10 f. m. och kl. 7
å friplats: . e. m. med undantag af måltidstimmarne

aj läkarebetyg, kl. 1-3.
b) betyg om medellöshet,
ej prestbetyg eller annan handling, som ut-

visar, hvar den sjuke eger hemortsrätt;
för betalande sjuke:

a) läkare betyg,
b) en sjukvårdsafgift af 50 öre pr dag, som

månadsvis erlägges i förskott;
e) borgen af godkänd person för afgiftens

betalande under den tid, patienten kan
komma att qvarligga i't barnsjukhuset.

[1617]

Styrelse:
Ordförande: Carlson, K. G.
Vice ordförande: Berg-man, Ev.
Kassadirektör. Carlson, K. G.
Verkställande direktör: Norrman, C. G. V.
Verkställande läkareledamot. Wising, P. J.
Ledamöter: Almen, Aug.; Asplund, H.; Kum-

lien, Axel; Leyonmarck, J. L.j Salin, M,
J.; Samson, Otto; Sällström, A. G.; Wein-
berg, C. A.

Öfverläkare: Kjerner, IL
Underläkare: Alfvön, A.
Föreståndarinna: Guldbrand. Ida, fröken.

Träffas månd., onsd., lörd. kl. 9-11.
Kamererare: Höjer, A. I

Kontor: Arsenalsgatan 4 A, nedre bot-
ten till höger, öppet kl. 10-12.

Dia ko niss-sj ukhuset.
(Erstagatan 1.)

i?tyrelse: Se Diakonissanstalten.
Ofverläkare: Toll, H.
Underläkare: Schoug, C.
. J\ detta sjukhus intagas å såvå1 friplats

som å betalande plats, i enskildt eller all- Stockholms hospital för sinnessjuke.
mänt rum, patienter, som ej äro behäftade [1621] (Konradsberg.)
med obotlig sjukdom eller sådan sjukdom, Direktion:
att fara för smittas spridande inom sjukhu- Ordförande: Öfverståthållaren.
set kan uppkomma genom de sjukes. inta- Vice ordförande: Andersson, Ivar.
gande derstädes. Dessutom finnes tillfälle Ledamöter: Hård af Segerstad, B. ~. D.;
till sjukvårdsaekord, hvarigenom husbönder, Billmanson, A. L.; Yden, N. O.; Ofver-
genom att för kalenderår erlägga 6 kronor läkaren.
~ör .~n tjenare, b.ereda denne r~tti15het att ~ekreterare: Åhrberg, C. Hj.
~ handelse af. sJu~dom bhfva a s.l~khuset Ofverläkare: Hjertström, E. J. G., träffas i
intagen o:h fntt. vardad under 4 m~nader. tjensteärenden '/21-'/22 e. m. Vid samma

Priset ~ allID:ant rum pr dag 75 oro tid må patienter efter öfverläkarens be-
» ~ enskildt rum D D 4 kronor. profvande af anhöriga besökas, helst sönd.,
» a dublettrum » D ::l-3: D tisd. och fred.
Poliklinik för kirurgiska sjukdomar Biträd. läkare: Fagergren, E. L.

hålles öppen för obemedlade sjuka helgfria Predikant: Sundberg, W.
tisdagar, torsdagar och lördagar kl. 10-11. Syssloman: Forsberg, J. A.
Olycksfall mottagas alla tider. För fri vård Sjukvårdsafgiften är i La klass 2: 25,
fordras medels rotemansbetyg eller på annat 2:a kl. O:85, i 3:e O:50.
sätt styrkt fattigdom. Ofriga hjelpsökande
mottagas i den mån läkarne pröfva detta
lämpligt, och betalas i sådant fall till spar-
bössan för fattiga sjuke 1 kr. eller mer för
hvarje besök.

[1622] Provisoriska sinnessjukhuset.
.. (Bränkyrkagatan 71.)
Ofverläkare: Bystedt, Ivan.
Ekonomien ombesörjes af: Behrrnan, Gustaf.

Stockholms stads och läns kurhus.
[1619] Stockholms sjukhem. [1623J (Handtverkaregatan 13.)

(Kungsholmen, Drottninghohusvägen.) Direktion:
Bestärndt för vård af personer, Iidande Ordförande: Öfverståthållaren eller, i hans

af långvarig eller obotlig sjukdom, företrä'l frånvaro, Underståthållaren.
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Sjukvårdsanstalter m. m. [1623-1637)
Af Stockholms stadsfullmäktige valde leda- [1635] Allmänna barnhusinrättningen.

möter: Hård af Segerstad, B. A. D.; Ny- (Norrtullsgatan 14 B; exp.-tid 10-3.)
ström, C.; Tamm, A. W.; af Klintberg, D' k'L. F. .. tre hon:

Af Stockholms läns landsting valde ledamö- Ord~öran(1e: Ofverst~th~llaren eller, i hans
ter: Odelberg, O. W.; Almgren, V., samt .. f~'anvaro, U~lderstath~lla:·.en. .
förste stadsläkaren i Stockholm och förste Ofnge ledamöter: Polismåstaren : Hjortz-

.. provinsialläkaren i Stockholms distrikt. berg. F. W.; 'l'igerstedt, R. A. A.; Dahl,
Ofverläkare: Lindblad, A. F. G. A.; Setterwall. J. G.; Strandell,
Kommissarie: Hubner, L. O. J. .. K. E. A.; Holmquist, P. A. F.
Underläkare: Severin, K. H. Ofverläkare: Medin, K. O.
Sekreterare : Marcus, A. Intendent: Marcus, J. A. A.
Predikant: BJomquist, O. R. Sekreterare och ombudsman: Bredberg. E. A.,
Vaktmästare: Andersson, O. W. .tillf,

Karnererare och kassör: Sundberg, E. A. F.
[1627J All - b b" d h Underläkare: Engelbrecht, K. H.

manna arn or 8 uset. Andre underläkare: Billqvist, O. G.
(Handtverkaregatan 19.) Predikant: Dahlgren, A. 'I'h.

Direktion: Kontorsskrifvare: Engman, C. A.; Jacob-
Ordförande: Öfverståthållaren eller, i hans T A

f e U d o hOIl son, . ... ~'anvaro, .~ erstat. a aren. Inspektör öfver barnhusbarn i landsorten:
Ofnge Ledamöter: Hård af Segerstad, B. Arenander. J. A., tillf.

A. D.; Altham~F. G.; Settergren, E. M. D:o öfver d.o i Stockholm: Wallman, K.
G.; Tamm, A: w.; Netzel, N. W. E., tillf.

K~mererare: W1lln~~'s, John. Extra kontorsskrifvare: Klint, F. H.; Natt
Dn:ektor: ~e~zel, N. W. och Dag, Å. G.
Adjunkt: Salin, IVI.r Husmoder: Gefwert, H. J.
A~an~ens: .Mannhe1mer, C. Amsals-förestånderska: Borgstedt, A. A.
Föreståndarinna: Koch, M. Lärarinnor: CarJeson, L.; Fliesberg, B.

Kungl. Sällskapets Pro Patria barnbörds-
[1637] och barnhus.

(Stora Badstugatan 22.)
Direktor och Öfverläkare: AJin, Edv.
Biträdande läkare: Lindström, Gösta.
Förestånderska: Hansson, Hilda.
Upplysningar rörande de vilkor, som erfordras

för vinnande af inträde å barnbördshuset:
I. För vinnande af inträde på friplats

fordras: a) Prestbetyg eller utdrag af prest-
boken, b) Intyg om medellöshet, utfärdadt

Gust. af Ofverståthållareembetet, presterskapet
eller vederbörande roteman. c) Af veder-

Stockholms stads fattigvårdsnämnds asyl häftig person utfärdad förbindelse att i hän-
för fattiga barnaföderskor och deras delse af patientens oförmodade dödsfall be-

[1633] späda barn. strida d~. der af föranl.edda utgifter.
(Prestgårdsgatan 17 A.) II. For betalande sjuka: a) Ansvarssedel,

St« relse : innefattande bo!gen för if:ågakom~ande ut-
Ordförand . Hylin Yp J A gifter under vistelsen pa barnbordshuset.
Leda~öter~' Wen~e~st~ö~ G.' Nil son C. F. b) Prestbetyg! hvilket dock endast behöfver
R d" .. ' B' s, afiemnas af gifta personer.

e ogorare o. kassaforvalt. : ehrman, Gust. Ogift b t l d t' t r h ilk v' d 'tt
Asylets ändamål är att lemna erforderlig. ..l a •e a an ~. pa len e, V1 a l Sl

fattigvård åt sådana behöfvande barnafö- ll~tr~de pa barI?bo!d~huset aflemnat ve.der-
derskor, hvilka, tillhörande annan kommun än häf'tig' ~orgen for lfra.~akomma:~de utgifter
Stockholm efter utsk 'f i gen f' barnbörd _ u~d~r ':lstelsen derstades, be~ofva ej upp-

.. ' • d n n ~ ran o s ~ifva sina namn. Skulle svanghet mota
huset aro ur stan att da genast med arbete .. b t l d ti t tt k ff • dk försöria si h' b or e a an e pa len a ans a a sa an

unna orsorJa Slg oc sma arn. borgen, kan samma förmån vinnas mot af-

[1629] Asylen för fattiga barnaföderskor
och deras barn.

(Handtverkarcgatnn 19. Prestgårdsg. 17 A.)
Styrelse:

Samma som för Allm. barnbördshuset.

[1631] Södra barnbördshuset.
(Wolmar-Yxkullsgutan 27.)

Styrelse:
Densamma som för Maria sjukhus.
Öfverläkare: Sonden, C. Mårt ,
Biträdande läkare: Alin , Edvard.
Ekonomien ombesörjes af: Behrman,
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Sophia-hemmet.
(Valha.llavägen.)

Sty,-else:
Ordförande: H. M. Drottningen.
Hedersledamot: H. K. H. Kronprinsessan.
v. Ordförande: Gilljam, G. F.

Kronprinsessan lovisas vårdanstalt Ledamöter: af Segerström, M. L., fröken;
'[1639J för sjuka barn. Gilljam, H., f. Forssberg, fru; Virgin, E.,

(Polhemsgatan.) fröken; Hamilton, U., f.'Lewenhaupt, gref-
Råd lernnas kostnadsfritt för invärtes sjuka vinna, Warfvinge, F. W.; Berg, J.; Cron-

barn måndagar, onsdagar och fredagar stedt, Otto, grefve; Nyström, L. R.; Lin-
kl. 12-1 e. m. och för utvärtes sjuka roth, K., Lundgren, F.: Dahlin, J.E.
barn tisdagar, torsdagar och lördagar kl. Själasörjare: Lindhagen. T.
10-11 f. m. Kassaförvaltare: Cronstedt, Otto" Grefve.

Direktion" Falkenberg, L., frih:a, f. Ekman, Sekreterare : Leyonmarck, C. E.
ordf.; Akerhielm, Ebba, frih:a, f. Gyl- Föreståndarinna: Virgin, E., fröken.
denstolpe. Weber, M., f. Weylandt; Husläkare: Lidin, E. O., med. dokt.
Höglund, S., f. Reuterskiöld; Loven, H., Kamerorare. Åman, A., fröken.
f. Julin; Bergström, E., f. von Axelson; Upplysningar
Wallden, E., f. Langenberg. Posse, E., om sjukhemmet och (Im sjukes intagning
grefv:a, f. Arvedson; Sörensen, L., f. af och vård derstädes.
Ugglas; Arnberg, A., f. Hoffstedt; Berg,
M. L., f. Santesson; Rossander, W., f. Föreståndarinnans mottagu-tid kl. 1-2.
Porssgrön ; Billmanson, H., f. Abelin. Kamererarens expeditionstid kl. -tlO-j)2

Föredragande för ekonomien: vakant. f. m, och +3-t4 e. m.
Kassaförvaltare: Hindbeck, F. H. O. Sjukhemmet erbjuder åt sjuka ur skilda
Ombudsman: Ramstedt, J. O. samhällsklasser ett efter nutidens fordrin-
Förste läkare: W eern, Jonas. gal' ordnadt hem, der in- och utvärtes sjuka
Ofverläkare: W rern, J onas (medio. afdeln.), kunna blifva intagna och vårdade. De sjuka

Floderus, Björn (kirurg. afdeln.). vårdas på egen bekostnad af den läkare de
Underläkare : Brinke. Nils (medic. afd.); sjelfva välja.

Akerström, K. D. (kirurg. afd.) I sjukhemmet emottagas till behandling,
Föreståndarinna: Brodin, Maria Helena. så långt utrymmet medgifver, sjuka af alla

Allm. tel. 274 kl. 10-12 f. m. slag, med undantag af dem, som kunna
Kommissarie: Lundgren, A. R. vara störande för öfriga inom Hemmet be-

Afgift för betalande barn i allmänhet 75 fintliga patienter eller som lida af så be-
öre och i enskildt rum 2 kr.-2: 50. skaffad sjukdom, att fara för smittas spri-

För vinnande af inträde å friplats fordras: dande inom Hemmet kan uppstå.
läkarebetyg, rotemans intyg om medellöshet Vid inträde erlägger den sjuke sjukvårds-
och prestbetyg. [kostnad i förskott för två veckor, och detta

I1637-1643} 8jukvårdsaristalter m. m.
lemnande till Öfverläkaren på en gång v~d Kontorstid 9-10 f. m. och 3-4 e. m. AlIm.
inträdet af Sexhundra (600) kronor, hvaraf tel. 274.
'återstoden, sedan belöpande utgifter blifvit Mottagningstid 10-11 f. 'm.
bestridda, återlemnas till patienten efter till- Besökstid 2-3 e. m.
frisknandet. Telefonmeddelanden om patienter lemnas: å

Afgiften per dygn för betalande sjuka är: Medic. afd. 9-10 f. m. Allm. tel. 141.
1) i helt enskildt rum 2 kr.; 2) i en- Kirurg. afd. 10-11 f. m. Allm. tel. 178.

skildt rum af dublett kr. 1: 50; 3) i' all-
mänt rum 1 kr.

All läkarevård och uppassning lemnas Direktionen örver Sabbatsbergs brunns-:
kostnadsfritt. Medikamenter skola beta- [1641J lasarett.
Iande patienter bekosta sig sjelfva, hvar- Ordförande: Wachtmeister, H., grefve.
emot utgifterna för medikamenter åt de å Kassaförvaltare: Carlson, Georg.
friplats intagna bekostas af barnbördshuset. Brunnsintendent. Cassen, A. W.
Drickspenningar eller annan vedergällning Syssloman: Rosenström, A.. M.
för lemnad vård vid förlossning .få ej af äfrige ledamöter: Askergren, H. E.; La-
sköterskorna affordras någon på barnbörds- gergren, J. E.j Ritter, E. W.; Smerling,
huset intagen. Förestånderskan tillhanda- C. F.
håller de barnaföderskor, som det önska,
lämplig mat och dryck mot ..billig, af Di-
rektionen fastståld afgift. Ofriga upplys- [1643J
ningar lemnas af Förestånderskan eller för
särskilda fall antingen af Ofverläkaren med,
dr E. Alin eller af hans ställföreträdare.
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8j11kvårdsanstalter m. m.' [1643)
förskott förnyas vid hvarje nyperiod af två B. Om privata sjukvå"den:
veckor. Sjuksköterskor för vård af sjuka i pri-
, Den sjuke skall äfven aflemna förbindelse vata hem såväl i Stockholm som landsorten
.af vederhäftig :person eller en kontant erhållas efter anmälan hos föreståndarinnan:
s1!mma, . motsvaran.de två ~ån~ders sjuk- Betalningsvilkoren äro:
vårdsafgift. Betalningen utgar fran och med .. .. '.. .
den dag plats beviljats och till dess Hemmet a) F{)Ten skoterskas tjenstgörlng, ~
lemnas, dock att utskrifningsdagen ej räknas.]. he~~ dygn ->:':". : ..: : kr. 2: 5'0.
såvida ej den sjuke stannar qv,ar å Hemmet 'b) ~'or nattJenstgorm&" (beraknaod
efter kl. 12 middagen då äfven denna dag tll.~ omknng. tolf. timmar), d~
beräknas.' skoterskan tillbringar dagen 1

I,. Hemmet, pr natt ») 2: 50.
Betalningsvi tcoren äro: c) För dag-tjenstgöring (beräk-

I Afdeln.: A i enskildt rum 7 kr. pr dag. nad till omkring tolf timmar),
» B Ii half-ens.kildt rum 5 kr. pr då sköterskan tillbringar nat-

dag. . ten i Hemmet, pr dag............ ») 1: 50.
I> 'C i Mim för mera än 2 patien- d) För biträde vid operation.i.... » 3:-.

ter 4 kr. pr dag., , e) För besök, högst två timmar ») 1:-.
II Afdeln.: A ~ enskildt ~um 4 kr. pr dag.' Sköterskan erhåller derjemte fri kost.

1 half-enskildt rum 3 kr. pr Sköterskor, tjenstgörande i landsorten
.dag... . erhålla dessutom fri tvätt.

» B 1 rum for 3-8 patienter 1: 75 Kostnaden för sköterskans resa fram och
pr dag. åter erlägges till sköterskan sjelf.

För denna afgift erhålla de sjuka: Anlitas sköterska för kortare tid än två
Rum, kost och sjukvård. Vin h~fva veckor, insändes till Sophiahemmet, då

patienterna att i regeln be~ala särskildt .. sköterskan lemnar sin plats, liqvid, hvar-
Patienterna debiteras för medikaments- och efter qvitto öfversändes.
förbandsartiklar i mån af förbrukning. Behålles sköterska under längre tid än
Underläkaren är skyldig att i sj?-kvården två veckor. bör i Stockholrn liqvid insändas
inom Hemmet tillhandagå och assistera d.er till Sophiahemmet hvar fjortonde dag.
praktiserande läkare, För tr3;nspor~en tIll För i landsorten anståld sköterska er-
och från sjukhuset har den sjuke sjelf att lägges Iiqv id den första i hvarje månad.
sörja. Tillfällig patient s?m ankommer Lasarett kunna fråu Sophiahemmet er-
till Sophiahemmet för undergående af opera- hålla öfversköterskoroch utgör i så fall af-
tion, erlägger fÖll:densamma 3. kroI~.or.och giften till Hemmet 500 kr. fÖ,rår, fri resa
ersätte forbandskostnaderna enligt rakmng. och fritt underhåll för sköterskan.
Från Sophiahemmet utskrifven patient, som Angående Elevers antagande samt sjuk-
efteråt fordrar förbindning vå hemmet, er- sköterskors utbildning och ställning gälla
lägger en krona for hvarje be~?k.. .' för närvarande följande hufvuksakliga

Såvidt utrymme och omständigheter 1,
öfrigt sådant medgifva, må i l:a afdel-' Regler:
ningen A intagen patient til:låta~ i sitt rum, 1. F·ör .att kanna biifva elev vid Sophia-
medtaga en anförvandt eller tJellar~ och hemmet erfordras: ,
utgår i sådant fall härför en afglft af a) att för sjuksköterskekallet ega en all-
4: 50 pr dag.' varlig håg, byggd på sann gudsfruktan; .
:r Afdeln:s patienter uti ensl,ildt sjukrum b) att tillhöra protestantisk .~~osb.ekännelse;

få emottaga besök mellan kl.' c) att hafva god helsa och nöjaktiga kropps-
10 f. m.-7 e. m. krafter;

D 1tti sjul,rum för flere patienter d) att vara o~t .ell.er b~!nlö~. enka;
1-3 och 15-17 e. m. e) att hafva atnJutlt nöjaktig skolunder-

och utom. sjukrummet kl. 9 f. vi.sning; .
m.-t7 e. m. f) att hafva fyllt 21 år, men icke vara öfver

II Afdeln:s patienter fåem<lttaga besök 35 år vid inträdet som elev.
i sjukrum för flera pati~mte~ 2. För att blifva till sjukskötM'ska vid
mellan kl. 2-4 e. m. samt 1 Sophiahemmet antagen fordras:
enskildt rum kl. 10 f. m.- a) att hafva såsom pr of-ele» å Hemmet ge-
1/2 7 e. m. nomgått en pröfvotid af minst en högst

De å sjukhemJ'!'l'et.intagna ..sjuka ha. i tyå månader i vid prof~ide~.s slut eger
öfrigta~t stä~la sig täll ..efterrätt.else de for prof-elev arga om hon sJel~ ons~ar. ~
-erdningen dennom faststalda ordmngsregler. b) att hafva~asom elev tJenstgJort pil.Sophia-
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[16403-1650J Rjuhä,rdsanstidter m. m.• ~,..
hemmet och andra sjukvårdsinrättningar [1645] Solna Sjukhem.
et~ och e~t halft år; , . (Första kla~scvårdanstalt för sinnessjuka.).
VId elevtidens slut gra~skas elev~ns ådaga- Solna sjukhems styrelse: Medin, O.; Lind-

l~gda lamphg~et, livarvid hon antingen god-] ström-t G.; .Buhre, B.
kännes ..och un prof~~öte~ska .anta;ges oeller Supplea~ter: Nordenson. E.; Öhrvall, E.
underkännes som olämplig till sjukvårds- . ~ t,
tjenst vid Sophiahemmet.i Sjukhernmets öfverläkare' och· föreståndare:
e) att hafva som profsköterska under ett Marcus, Henry, med. doktor ..•' e •

h~lft år fullbordat sin fackmessiga utbild- Underläka;re,: ~ohans~op,,Alfred, I)led. kand.
mng. Konsultationstid: mand. och torsd. 11-=-12.
Vid profskötersketidens slut förnyas ofvan- Besökstid: månd. och torsd, i1'-·"::'!. ,.'

nämnde granskning och godkänd profsköter- Telefontid: dagl. 11-12 ·(allm. tel. Sundby-
ska antages till sköterska. berg 9).
3. Den som önskar vinna inträde som prof- Post- och tel-adress: Solna sjukhem, Sund-

elev vid Sophiahemmet skall till före- byberg,
ståndarinnan ingifva:

a) egenhändig skriftlig inträdesansökan ; [16,46] Röda korsets sjuksköterskehem.
b) prestbetyg; (Mäster-Samuelsgatan ,60; a. t. 8186.)
e) läkarebetyg, enligt formulär; , ,. , Styrel se:
d) redogörelse för sitt framfarna lif etc. en- Ordförande: Björnstjerna, R. M. E. C.

ligt formulär. v. Ordf.: Edholm. L., f. von Heijne.
Dessa båda formulär tillhandahållas ge- LedaÅillötel': von Heijne, f. Gahn; Odelberg,

nom föreståndarinnan. f. kerman ; von Heijne, A. G.; Werner,A.
4. Prof- elev erlägger en afgift beräknad efter H.~mmoets läkare: Werner, A.:
. 75 kronor per månad. Vid 'inträdet som Forestan.d:a: .'1' •. Otter, F'l f!.oken Skl. 1-3).

elev erlägges en afgift af 100kr. såsom er. UPP~!SDlng:u .rora,nde sav:al er.ballal\de af
sättning för tilldrägten hörande persedlar. skoterskor for vard a.~ sjuka l Stoekhol.m
Elev skall vid inträdet äfven afgifvaskzitt- ell.~r landsorten som .~fven antagand~ un
lig förbindelse, enligt faststäldt formulär, skoterske~.lev hos.. Ro~a ko!set er~.allas
att tre år stanna i Hemmets tjenst samt efter anmälan hosfor~.standarInnan, Mastel'-
att, om hon bryter denna sin förbindelse Samuelsg. 68, 2 tro o. g.
för den tid hon tillhört Hemmet erlägga
afgift lika med extra elev, dock ej öfver [1647] S:t Elisabets sjukvårdssystrar.
600 kr., egande hon dervid tillgodoräkna (Nona Smedjagatan 21, 2 tr.)
sig de 100 kr., som hon vid elevtjenst- Föreståndarinna: Fullegrabe, Angelica.
göringens början erlagt. Bland de skö- Mottaga sjukbud alla tider på dygnet.
terskor , som fullgjort ofvanskrlfne tre
års tjenstetid, utser Förvaltningsutskottet [1649] Konvalescenthemmet.
dem, som äro villiga och lämpliga att med (Malmskilnadsgatan 41.)
Hemmet införlifvas. . . . ' . Styrelse:

5 .. Elec, som under utbildningstiden VIsar Ordförande: Wadström B. komminister .
. sIg. sakna. nödl~a förutsäottningar för att Ledamöter: Moll, V. 6., ~. häradshöfding;

utbildas till skoterska, !Da ock af Förv:a~t. Wetterstrand, O. G., med. doktor; Brun-
mngsutskottet kunna fran Hemmet skiljas crona, Augusta enkefru : en ledamots-
närhelst så pröfvas lämpligt. plats vakant.' ,

Husmoder: Öhman, N. A., fröken.
[1644] Hem för ögonsjuke.
(Klara Vesbra Kyrkogata 12; a. t. 7994.) [1650J Hemmet Elim.

Föreståndare: Doktor E,rik Nord~nson. (Sundbyberg' a. t. Sundbyberg 45)
Hemmet har plats for 30 patIenter.,' . .

. Betalnin.gsvilkor: i enskildt rum. 4 kr.: Emottage,r konval~scenter 0!lh personer]
l halfenskildt rum 2 kr, 75 öre; i rum för ~~hof af. hVIl~ och ."ar~. AfgIften pr d.ygn
5-6 patienter 75 öre, allt pr dag. for ~nskIldt mm kr. 5. -, for halfen~.krldt,

Vid inträde erlägger den sjuke betalning finale: ~r .. 4: ?o. enklare: 3: "0. Husl!1kar~,
i förskott för två veckor och detta förskott e. provinsiallåkaren ?r Jopsson; ElJes. la-
förnyas vid hvarje ny period af två veckor. kare efter egetval, .!orestandarll1na: Hilda

Malm, exam. sjuksköterska.
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