ämrar
en
boken

(1571-1583J
Skytteföreningar
m. m. Personer o. inrättn. hörande till Hälsovården.
[1571J
Katarina skytteförening.
[1572J
Skytteföreningen
J. S.
. .
..
(Juristernas skytteförening).
Expedition: Hor!1sgatan 54; tel. till skjut- Styrelse: Ordf.: kanslerssekreteraren
v. häbanan: a. t. Sikla 61.
radsh. Otto Croneborg: v. ordf.: v. häradsh. A. Lindhagen;
sekr. o. materialStyrelse : Odelberg, H., landtbr., ordf.; Kjellförv.: e. o. hofrättsnot. Gustaf Nyborg;
qvist, J., Iandtbr., v. ordf.; Carlson, R.,
v. sekr.: v. häradsh. Elias Lagercranzt :
bokhållare, sekr.: Lennbom, V., handl.,
kassaförv.: amanuensen Axel Olsson.
kassaförvaltare; Conradson, S., handl., v. Instruktör:
sergeanten vid Svea 1ifg. Marsekr.
tin Hääger.
Föreningens skarpskjutningar
försiggå i regel vid Kuknäs.

Personer

och inrättningar

hörande

till Hälsovården.

Kungl. medicinalstyrelsen.
Jakobs distrikt: Malmsten, K.
.
..
.
Johannes' distrikt: Ekelund, C. M.
Generaldirektör: Linroth, K. M.
Katarina norra distrikt: Klingberg, F.
Ledamöter: Wawrinsky, R. A.; Dnner, G. Katarina östra distrikt: Gahn, H.
J. A., öfverfä1tläkare; Kjerrulf, G.; Schuld- Katarina södra distrikt: Olsson, E.
heis, J. G., tillf. öfverinspektör, Sten- Klara distrikt: Erdmann, Th.
beck, G. R., tjänstf.; Petersson, H. E. 'e'.. Kungsholms östra distrikt: Ljungström, V.
Sekreterare: Holmberg, A. E. Th.
Kungsholms västra distrikt: Spangenberg, V.
Registrator och aktuarie: Leijer, K. H. E. Maria västra distrikt; Ericsson, V.
Notarier:
Hedenstierna,
A. W. H.; Tägt- Maria östra distrikt: Akerström, K. D.
ström, G. E.
~ikolai distrikt: Scholander, C. Th.
Kamrerare: Nordberg. J. F. E.
Qstermalms västra distrikt: Sundberg, G.
Kassör och bokhållare: Alrnstedt, E. G.
Ostermalms östra distrikt: Ehnbom, H.
Ombudsman och fiskal: Sederholm, E.

[1575J

Rättskemist.

Rättskemist: Lindberger, B. V. H.
Assistent: Wahlstedt, A. J. G., t. f.
Afdelningen

för

Gymnastiskt-ortopediska

[1579J

(Brunkebergstorg

institutet.

13.)

Direktion:

hospitalsärenden.

Urdförande: Berg, J. V.
Ledamöter: Beskow, W. B.; Moll, J. G.;
N otarie, tillika sekreterare: Forsman, M.
Kamrerare: Willners, J.
Smerling, G. W.; Lennmalm, K. G. F.
Arkitekt: Kumlien, Axel, tillf.
Föreståndare: Wide, A. G.
Biträdande läkare: Wallgren, S. A.; Lund~evisor: Söderström, O., tillf.
berg, Karl A. R.
Ofverinspektör för sinnessjukvården: Schuldheis, J. G., tillf.
Vid afdelningen för hospitalsärenden biträdande (tjänsteman hos f. d. K. Serafimerordeusqillet).

Sekreterare:

Billbergh,

Kommissionär

Willers,

hos

T. A.

K. medicinalstyrelsen.

[1581J

Medikomekaniska
institutet.

gymnastik-

(Birgerjar1sg. 23, a. t. 4022: r. t. 5906.)
Föreståndare: Zander, Emil. Öfriga läkare:
dr Gust. Zander, dr Alfr. Levertin, dr
Alfr. Berghel. dr Patr. Haglund.

J. H. H.

[1577J
Stadsläkare:
Förste: Andersson, Ivar.
.Andre; Aspelin, J. M.
Distriktsläkare:

Adolf Fredriks östra distrikt: Holmgren, S.
Adolf Fredriks västra distrikt: Lagergren,
J. E.

Polikliniker.
[1583J Allmänna elektricitetsinrättningen.
(Svartmangatan
9.)
Medellösa erhålla mot företeende af rotenlansintyg
kostnadsfri bebandling helgfria måndagar, onsdagar o. fredagar kl. 1/2 12-1/21. Stängd l mänud omkring jul och 11/2 månad under jum-ejuli. Betalande patienter erlägga i förskott 7 kr.
per månad. Föreståndare: Doktor HJ. HJorth.

Brand- och Liff'örsäkrings-Aktiebolaget SVEA.
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Personer och inrättn.
[1585]

Karolinska

hörande till Hälsovården.

institutets

poliklinik.

(Kungsg. 30.)
Obemedlade erhålla kostnadsfri läkarevård

ror.

-

Polikliniker.

Hu.äsjulsdomo»

[1585-1597]

och s!!filis;

tisdagar och lördagar kl. 11-12
Sederholm.
Mag-

f. m. Dr

och tarmsjukdo1l/.a1';

tisdagar, torsdagar och lördagar kl. 8- 9
alla hvardagarkl.11-l.
Polikliniken ledes af f. m. Dr John Alex. Rosengren.
pr.?f~sso~·~rnare!in,
~·i..o.dh W.oorpa.Jk~ Kvin nosjulcdomo» (äfven veneriska sjukman agar, ons ~!"ar oc 01 agar,. a 9
domar hos kvinnor):
torer?a Lundstl:om, C. V., och Billqvist, tisdagar och fredagar kl. 9-10 f. m., IörO., tisdagar, torsdagar och fredagar.
dagar '/27-'/28 e. m. Dr Fritz Netzler;
måndagar, onsdagar och fredagar kl. '/27[1586J
Tandläkareinstitutets
poliklinik
';.8 e. m. Dr Alma Sundquist.
Barnsjukdomar:

för tandsjukdomar.

Lun» .•juhdmnar:
(I1Ialmskillnadsg. 46, 2 tr.)
Obemedlade erhålla kostnadsfri läkare- tisdagar och fredagar kl. 1-2
Arnold Josefson.
vård för
Munnens

och tändernas

sjutcdomor .

hvardagar kl. 9-10 f. m.
Föreståndare: Med. dr O. Ulmgren.
Assistent: Tandläkare G. R. Gillberg.
Polikliniken vid kronprinsessan lovisas
vårdanstalt för sjuka barn.

(Polhemsg, 30.)
Medellösa sjuka barn erhålla kostnadsfri
läkarevård för:
och h.ud.sjulcdomar:

måndagar, onsdagar och fredagar kl. 12-1
e. m. Dr C. W. Lundström.
Kirurgiska

åkommor:

tisdagar, torsdagar och lördagar kl. 10-11
f. m. Dr B. Floderus.
[1589J

Serafimerlasarettets

Dr

Heuan ati ..•ka. och. ,q-ikt.',juhdomar;

b ehandlas enligt Tallermans metod dagligen
mellan kl. 10-4 e. m. Mottagning: måndagar och torsdagar kl. 11-12 f. m. Dr
Karl Lundberg.

[1587J

Invärtes

e. m.

poliklinik.

Kön""jukdomar
(hos mäm:
tisdagar och torsdagar kl. '/27-'/28 e. m.,
söndagar kl. '/29-'/210 f. m. Dr A. Ahlström.
Ögonsjukdoma1':

tisdagar, torsdagar och lördagar kl. 4-5
e. m. Dr U. L. HelIgren;
måndagar. onsdagar och fredagar kl. 4-5
e. m. Dr A. Behm.
Öron-,

niis- och halssjukdomor

:

måndagar, onsdagar o. lördagar kl. 9-10
f. m. Dr S. Klingspor.
Hjiirt-

och blodsjuluiomar:

Personer, 80m lida af nedannämnda sjukdomar,
erhälla kostnadsfritt räd och hjälp. Mottagningsti- måndagar och torsdagar kl. 1-2 e. m.
Emil Aspelin.
der och poliklinik för personer lidande af hudsjukdomar alla dagar kl. 9~10 f. m.: invärtes sjukdomar
alla dagar 9-10 f. tn.; utvärtes sjukdomar hvard. [1595J
Diakoniss-sjukhusets poliklinik.
12-1 på dagen, helgd. kl. 10-11 f. m.; öron-, näs(Erstag. 1.)
och halssjukdomar helgfria dagar kl. 12-1; frunK-iru1·.q-i.•ka sjukdomar;
timmerssjukdomar söckend. 11-12 f. m.; ögonsjukdomar hvard. 11-12 f. m.; sön.. o. helgd. 10-11 tisdagar, torsdagar och lördagar 10-11 f.
f. m.; nervsjukdomar alla helgfria dagar kl. ~-10

Dr

m.

f.m.

[1592J Polikliniken för ögonsjukdomar.
(Klara Västra Kyrkogata 12. A. t. 7995.)
Medellösa med rotemanaintyg erhålla kostnadsfri
läkarevärd hvar-daga.r 10-11 f. m. Läkare: dr Erik
Nordenson och A. Linne.

[1593J

Allmänna

polikliniken.

(Riddareg. 3.)
Obemedlade erhålla kostnadsfri läkarevård
for:
Ilar-nsjukdo

måndagar och torsdagar
Dr Karl Lundberg.

ncar:

kl. 11-12

[1597J Polikliniken å Södermalm.
(Folkungag. 69. Tel. Maria 1023.)
Obemedlade erhålla kostnadsfri läkarevård
för:
Kv-inno"jj'kdomar·
(äfven könssjukdomar
hos kvinnor):
tisdagar, torsdagar och lördagar kl. 7-8
e. m. Dr Alma Sundquist.
Ö.qon.',juhdomar:

onsdagar o. lördagar kl. 2-3
v. Döbeln.
Harnsjukdomar

f. m. måndagar och torsdagar
. Dr B. H. Salander.

e. m. Dr W.
:

kl. 12-1

e. m.
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(1597-1601J

Personer och inrättn. hörande till Hälsovården. - Polikliniker.

Inlämnare af kläder hafva för öfrigt att iakttaga
följande:
1) ä alla persedlar som inlämnas skall förteckning
i 2 exemplar bifogas, upptagande persedlarnas antal
och
slag samt inlämnarens namn; ena exemplaret
Hudsjukdomar:
kvitteradt, det andra förvaras vid desinfektisdagar, torsd. och lördagar kl. 9-10 f. m. återfås
tionsanstalten.
Blanketter till förteckningarna tillhandahällas på Hälsopolisens byrä;
Dr L. :Iloberg.
2) hvarje persedel, knippa eller bunt bör vara
l'and.<j1lkd01nar:
försedd med inlämnarens namn eller märke.
måndagar, onsdagar och fredagar kl. ~9- För forsling af större partier smittade kläder, synnerligen sängkläder, äger Hälsovårdsnämnden särf. m. Tandläkare: John W essler .
skildt konstruerade kärror, hvilka likaledes fä kostKÖIlRsjukdmt,.a,,·:
nadsfritt begagnas. Dragare och körsven bekostas
icke af Nämnden i andra fall, än där desiufekmåndagar, onsdagar och fredag-ar kl. 7- dock
tionen sker på anfordran af dess tjänstemän. Mot
8 e. m. Dr U. Miillern-Aspegren.
erläggande vid anmälan af 1 kr. 50 öre föranstaltas
dock transporten för dem, som sä önska, af HälsoLu,!lgsj'Ul.~do"'al' :
polisen genom en för ändamålet antagen entrepremåndagar och torsdagar kl. 1/22-1123 e. m. nör. ~ Med hemfrakt taoer Niimruien. ingen befattning.
I den män Hälsopolispersonalens tid medgifver,
Dr A. Widstrand.
tillhandagår densamma äfven kostnadsfritt enskilda
personer med desinfekti.on aj bostäder. Den, som
häraf vill begagna sig, äger anmäla sig som här of[1598J
Manhems poliklinik.
van säges. Nämnda personal är förbjuden åtaga sig
(Brännkyrkag. 88. Allm. tel. 13486.)
sådana förrättningar utan föregående anmälan på

Hllls-, näs- och öronsjukdolllar:

onsd. o. lörd. kl. 11--11212 f. m. Dr E. Stangen berg.

·pO

byrån.

Öqon"ju.kdllma-r:

Hälsovårdsnämnden ansvarar icke f'6r skada eller
förlust, som möjligen vid desinfektionen kan uppstå.

tisd. o. fred. kl. 1/22-'/23. Dr Hj. Hirsch.
Bil rnsjulcdom ar :

onsd och lörd. kl.

1-1.

1/2

Sj uktransportvagnar.

Dr A. Trana.

Ålllh1l.lausvaguar, arsedda föl' transport af sjuka
och skadade personer, som blifvit af polispersonamånd. och torsd. '/21-1.
Dr E. W. Berg- len omhändertagna för att beredas vård och hjälp,
finnas uppställda en ä hvardera af brandkärens hufman.
vudstationer i husen n: o 64 Malmskillnadsgatan och
n:o 11 Tjärhofsgatan, samt kunna af polisman rekvi]Jfo,q- ocli tarsneju lcdoniar :
alla tider af dygnet. Transporten verkställes
tisd. och fred. kl. "/41-'/22.
Dr Carl Se- reras
kostnadsfritt med manskap och hästar tillhörande
bardt.
brandkåren.
Örou-, niis- och. haisejuluiomar:
2) S.illkvagnar, arsedda för transport af sjuka, som
månd. och torsd. kl, 'iz 12-'/2 1. Dr K. värda, i sina hem eller annorstädes och icke kunna
. b
forslas i vanliga åkdon utan att tillskyndas skada
W ern ergo
eller väsentligt ökadt lidande, äro för närvarande
två och finnas uppställda hos hyrverksaktiebolaget
[1599J
Sjuksköterskor
Frey, Grefturegatan n, som förbundit sig att med
•
hästar och 2 bärare framföra vagnarna till begärd
Adresser ä sjuksköterskor o~h ä de insti~utioner, plats.
som anskaffa d~m, s~ Y1·kesrefl.~stret, SJukskotersk?r. I Den ena vagnen tillhör Drottning Softas förening
. Adresser et sJukskot81:skorfo~ vårda~de af fat~.lga till understöd af härens och flottans sjukvård och
l .deras egna hem, se Icamnr ecistrec,
SJukvårdsfore- kan af en bvar mot erläggande af 8 kr. för hvarje
rungar.
transport rekviTeras genom bud eller telefon, rikst.
4564, a. t. 30, och hälles tillgänglig mellan kl. 7 f. m.

Hud- och re uerislui

1)

sjuluiomar :

----

I

[1601J Underrättelse
rörande Stockholms
stads Hälsovårdsnämnds
anstalter för
gång- och sängkläders samt bostäders
befriande från smittoämnen.
Desinfektionsngnarna
vid Hornsg. 82 A betjäna
allmänna inrättningar och enskilda personer i Stockholm, så. långt utrymmet medgifver, med gång. ocb
sängkläders
desinficierande. Detta sker kostnadsfritt,
då desinfektionen föranledes af kolera, smittkoppor,
tyfus, tyfoidfeber, skarlakansfeber, difteri eller rödsot. Eljes och för andra äu stockholmsbor, då de
tillåtas att betjäna sig af ugnarna, betalas 10 kr., om
persedlarna utgöra blott en ugnsladdning, samt 5 kr.
161' hvarje ytterligare laddning, som erfordras och
på en och samrna dag hinner desinfekteras. För små
partier kläder är Sundhetsinspektören
bemyndigad
att, där omständigheterna därtill föranleda, bevilja
nedsättning i afgiften.
Anmälan om desinfektion kan ske (dock ej pr telefon) alla söckendagar kl.l~2 e. m. är Hälsopolisens
byrå, Kungsträdgårdsg. 2 C. 2 tro upp, där närmare
upplysningar fås om tid och ställe för klädernas aflämnande. Om tiden för återhämtning lämnas besked vid desinfektionsanstalten.

och kL 9 e. m.
ärD:~sea:1r~t:~1~e~n f1~~~g~~~~oa~ä~~~~:,:n~~:~n~~
under ofvan angifna förhällandeu för transport af
medellösa eller mindre bemedlade sjuka. Vagnen
tillhandahälles
utan afgift mellan kL 7 f. m. och kL
9 e. m. och kan rekvireras antingen genom bud eller medelst telefon å samma nummer, som för närmast ofvan omförmälda vagn angifvits.
Vid begagnande af denna vagn skall följande iakttagas:
Det ankommer på vederbörande läkare att afgöra
huruvida den sjukes ekonomiska förhållanden äro
sådana, att transporten bör verkställas kostnadsfritt,
i följd hvaraf läkaren förutom vanlig sjukhusremiss,
då sådan är erforderlig, akal'lutfärda särskildt intyg,
som jämte sjukdomens beskaffenhet uttryckligen angifver, att transporten skall ske med sjukvagn kostmuiefritt, hvilket intyg skall lämnas till kusken vid
den sjukes afhämtande.
Vid rekvisitionen skall uppgifvas: a) den sjukes
namn; b) lägenheten, hvarifrån den sjuke skall afhämtas; c) det sjukhus eller annat ställe, till hv'ilket transporten skall ske; samt dl tydligt tfl lkännagifvas att rekvisitionen afser Hälsovårdsnämndens
vagn.

I
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Sjukvårdsanstalter
3) Eptdemlvagnar utlämnas för transport af sjuke,
som lida eller misstänkas lida af kolera, smittkoppor, fläckfeber, skarlakansfeber, difteri (och croup)
samt mässling, då ä sjukhusremissen är angifvet, att
mässlingen är med difteri (croup) komplicerad.
Epidemivagn kan rekvireras alla tider på dygnet
antingen genom närmaste polisstation, om tydligt
skrifven sjukhusremtss där företes, innehållande uppgift på den sjukes namn och sjukdom (svensk benämning), eller af läkare personligen genom telefonbud till Epidemisjukhuset (endast rikstelefon 1289
- vaktmästaren).
I senare fallet skall läkaren uppgifva: a) sitt eget namn; b) den sjukes namn; ej bostad; och d) sjukdom. Sjukhusremissen åtföljer i
hvarje fall den sjuke till sjukhuset.
Transporten
är kostnadsfri för fattiga, som äro försedda med eller
kunna anskaffa rotemans medellöshetsintyg ; andra
betala därför 2 kronor.

m. m.

[1601-1605j

å sjukhus, så att sjukvagnens inställande icke kan
afvaktas, eller behofvet uppstått å sådan tid af dygnet, då denna vagn icke är tillgänglig, samt den
sjukes transporterande i vanligt åkdon pröfvas skola
medföra skada eller väsentligt ökadt lidande.
Sådan rekvisition kan ske antingen genom bud
eller medelst telefon - till Johannes brandstation
rikst. 1294, allm. tel. 4700, till Katarina brandstation rikst. 1312, allm. tel. 3300. - Härvid skall iäkaren uppgifva: a) sitt eget namn; b) den sjukes
namn; c) bostad; och d) sjukdom; samt e) lägenheten, hvarifrån den sjuke skall afhämtas.
Afser rekvisitionen plats å de norra stadsdelarna
eller staden inom broarna, bör den ställas till Jo.
hannes brandstation, för äfriga delar af'huf'vudstaden
till Katarina brandstation.
Så vida hinder ej möter, inställes genom brandkårens försorg på sådan rekvisition en af ambulansvagnarna inom ungefärligen samma tidsutdräkt, som
åtgår för kårens utryckning till eldsvåda.

5 Särskilda bestämmelser:
Det är läkare medgifvet att personligen från brandstationerna rekvirera ambulansvagnarna för transport
Anm. Ambulans- och sjukvagnarna må icke anlitill sjukhus af personer, som på grund af häftig blöd- tas utan att verkligt behof föreligger; missbruk härning, till följd af olyckshändelse eller af annan or- af kan medföra, att det ändamål, för hvilkct de äro
sak, äro i synne1'ligt bebof af skyndsam behandling afsedda, ej kan uppfyllas.

Sjukvårdsanstalter

m. m.

~manuenser: vid kirurgiska afdeln. Landström, J.; vid medicinska afdeln. Lund(Haridtverkarog. 25.)
berg'. Mathilda: vid kirurg-iska polikliniUnder befäl af Chefen för K. Svea trängkår.
ken Hybinette, S; vid medicinska polikliChefläkare: Regementsläkaren
vid K. Svea
n iken Holmgren, L F:son; vid kliniken
trängkår.
fijr nervsjukdomar Sjöwall, E.; vid kliniken
Andre läkare: En bataljonsläkare
vid K.
för ögonsjukdomar Gertz, H.; vid polikliSvea trängkår.
niken f'ör ögonsjukdomar Fries, Hj.; vid
Sjukhusintendent:
Söderqvist, C.
kliniken och polikliniken för kvinnosjukApotekare: Björsell, O.
dornar Felliinder. J.; vid polikliniken för
öron-, näs- och halssjukdornar Zacharias, S.
[1605J Serafimerlasarettet
i Stockholm.
Reg ler och villkor
(Handtverkareg.
2.)
[1603J

Allmänna

garnisonssjukhuset.

• för

Direktion:

sjukes intagande

å Serafimerlasarettet.

A Kungl. lasarettet mottagas till sjukvård, med
Ordförande: Boström E. G.
de undantag nedanstående allmänna regler
v. Ordförande: von Krusenstjerna, J. E.
bestämma:
Ledamöter: Ekgren, C. E.; Odelberg, W.;
1:0. Fattige sjuke från Stockholms stad, försedde
Berg, J. W.; Henschen, S. E.
med prästbetyg samt intyg om sjukdom och fattigTjänetemiin:

Kamrerare: Clarholm, J. E.
Sekreterare, ombudsman och protokollsförare: t. f. Skogman, K.
Kommissarie: Ronell, Fredrik.
Lasarettspredikant:
Lindberg, J.
Husmoder: Widström, Karolina.
Liikare :

Qfverkirurg: Berg, J. W.
Ofverläkare: Henschen, S. E.
Andre öfverkirurg: Åkerman, J.
Andre öfverläkare: Edgren, J. G.
Poliklinikföreståndare
: Stangen berg,
Floderus, B.
Underkirurg: Key, Einar.
Underläkare : Forssner, Gunnar_

E.;

dom af vederbörande läkare och roteman, hvilka sjuke,
såvidt utrymmet medgifver, intagas i allmänt sjukrum.
2:0. Sjuke från Stockholms län, hvilka förete
Kungl. J\.iaj:ts Befallningsha.fvandes remiss, emottagas i allmänt sjukrum enligt det med kommitterade
för förvaltningen af länets sjukvårdsmedel uppgjorda
kontrakt.
3:0. Personer, hvilka genom olyckshändelse bl tfvit så betydligt skadade, att skyndsam hjälp erfordras, mottagas genast i allmänt sjukrum, utan afseende på hvilkcn stad eller kommun de tillhöra, och
ehvad de kunna eller icke kunna förete fattigbevis
eller erlägga betalning. Dock böra de af dem, som
därtill äga tillgång, sedermera erlägga den stadgade
afgiften, om utfordrande hvaraf, i händelse godvillig
betalning ej sker, anmälan göres hos vederbörande
myndighet.
4:0. Sådana sjuke, hvilka till följd af gjorda eller blifvande donationer till lasarettet kunna vara
eller blifva till mottagning särskildt berättigade.
5:0. Öfrtge sjuka betala, om de äro från inrikes
ort, för vård i: a) enskildt rum fem kronor 001 dagen; b) hal/enskildt rum (= mm för två patienter)
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Sjukvårdsanstalter

tre kronor om dagen; c) allmiint rum en krona om
dagen; d) allmänt rum - lika kost, som är bestämd
för å enskildt rum intagen patient - en krona femtio öre om dagen. Sjuke från utrikes ort betala fdr
vård i: a) enskildt rum fem kronor; b) haljenskildt
rum tre kronor; c) allmänt rum en krona femtio öre
om dagen. Afgiften erlägges förskottsvis för mänad; af det erlagda förskottet återställes, hvad som
belöper sig på den tid lasarettet ej begagnats. Den
sjuke skall därjämte vid inträdet ailämna prästbetyg
och vederhäftig persons ansvarstörbiudelse
för den
vidare kostnad, hvartill ett längre vistande på lasarettet föranleder. Ansvarsförbindelsen skall vara ut·
färdad af vederbörande svensk fattigvårdsstyrelse eller myndighet, eller ock af enskild person, i detta
senare fall försedd med vederbörligt intyg om dennes vederhäftighet för hvad han sig åtagit. Den sjuke
bör dessutom medhafva så mycket penningar, som anses kunna erfordras för betalning af hemresan. Sådana
medel varda, till förekommande af förskingring, uppå
anmälan och emot kvitto till förvar under tiden mottagna af kommissarien vid lasarettet.

m. m.

Lasarettets polikliniker
hållas öppna lör hjälpsö·
kande tills vidare å följande tider:
Medicinska polikliniken (invärtes och hudsjukdomar) :
alla dagar 9-10 f. m.
Kirurgiska polikliniken (utvärtes sjukdomar): hvardagar 12-1 e. m., sön- och helgdagar 10-11 f. m.
Polikliniken för öron-, näs- och halssjukdomar: alla
helgfria dagar kl. 12-1Polikliniken för fruntimmerssjukdomar : hvardagar
11-12 f. m.
Polikliniken för ögonsjukdomar: hvardagar 11-12 f.
m .• sön- och helgdagar 10-11 f. m.
Polikliniken för nervsjukdomar: alla helgfria dagar
9-10 f. m.
Den, som genom olyckshändelse blifvit så betydligt skadad, att omedelbar hjälp är af nöden, mottages alla tider på dygnet.
Besökstid: Sjuke på allmänt rum få emottaga besök sön- och helgdagar kl. 1,30-3,30 e. ID., hvardagar 1-3 e. m.

[1607J
Sabbatsbergs sjukhus.
Dessutom gälla i fråga om sjukes mottaqande å Kungl. Lasarettet fölJande allmänna
Styrelse:
regler:
Ordförande: Nyström, C.
1:0. Obotligt sjuk blifver ej å lasarettet motta.
gen. Patient, som under behandlingen därstädes befinnes vara sådan, utskrifvea därifråP och anmäles,
i händelse af fattigdom, hos Ofverståthållareämbetet
för att genom dess försorg afföras till annan sjukvårdsanstalt eller fattigförsörjnings·inrättning
i den
församling eller ort, där den sjuke senast bott. rin.
hör patienten Stockholms län, öfverlämnas han till
Kungl. Maj :ts Befallningshafvande i länet.
2:0. Patient, insjuknad i gångbar farsot ar smtttosam art eller behäftad med sjukdom af sådan beskaffenhet, att fara för smittas spridande inom Iasarettet kan uppkomma genom den sjukes intagande
därstädes, kan icke å lasarettet vinna inträde.
3:0. Person, som lider af större bensår, s. k. rötsär, eller annan stinkande och svårartad sjukdom, får ej å lasarettet mottagas. så vida icke fråga
är att genom operation eller på annat sätt det onda
inom kort tid afbjälpa.
4:0. Vid bristande utrymme till följd af ökadt
antal sjuke lämnas företräde åt febersjuk patient
framför den. som lider af en mera långvarig åkomma,
såsom lamhet, vattusot och dylikt.
5:0. Under i äfrigt lika omständigheter äger den
fattige företräde till iutagning framför den betalande.
6:0. Lasarettets öfverläkare äge i dessa afseanden
pröfvanderätt och deras beslut gånge genast i verk·
ställighet : öfver vägrad intagning å lasarettet vare
den därmed missnöjde dock obetaget att sig hos direktionen öfver öfverläkares åtgärd besvära. Blifver
sjuk frän hufvudstaden eller landsorten obehörigen
till lasarettet remitterad, må väl den sjuke, under
tvingande omständigheter och då utrymmet sådant
medgifver, därstädes mottagas; men bör, efter an.
mälan hos Öfverståthållareämbetet eller K. M:ts be.
fallningshafvande i det respektiva länet och, om så
erfordras, genom dess försorg, till vederbörande sjukinrättning eller fattigvårdsanstalt skyndsamligen aftöras.
Då lasarettet är fördeladt i olika afdelningar för
olikartade sjukdomar, kan en tillfällig minskning i
sjukantalet på en afdeluing icke medföra ett ökadt
utrymme för intagande af sjuke utöfver det bestämda
antalet på en annan. Samma förhållande gäller ock
i afseende på sjukrummens i6rdelning emellan de
olika könen.
På kirurgtaka afdelningen böra alttid några sängal' hållas Iediga for möjIigen inträffande elyoks.
händelser.
Sjuk, som vill söka inträde å lasarettet, bör, så
vidt sig göra låter, personligen inställa sig, försedd
med ofvan föreskrifna betyg, hvarförutan patienten
icke mottages.

Ledamöter: Adler, V., v. ordf.; Kinander,
E.; Lundbergh,
G. H.; Wetterdal, H.,
direktör.
Öfverläkare: Wetterdal. H., o.Bruhn-Fåhrseus,
M., å medicinska afd.; Perman , E. S., å
kirurgiska afd.; Westermark, F. I. E., å
gynekologiska afd.
Underläkare, å med. af'd.: Karlsson .A.;
kirurgiska afd.: Uhlemann, W.
A
d
fd UT'k
E·
mauuenser, a me . :1 .: "l ner,
.; a.
kirurg. afd.: Ekman, C.. Fr., o. Edholm,
E.; å gynekologiska af'd.: Forssner HJ·.
,
d
H W
Sekreterare: He enstierna,
.
.
Syssloman: Johansson, G.
Predikant: Lodin, A.
G
Husmoder:
eijer, Ida, fru; träffas säkrast
9-'/210 f. m., "/23-4 e. m.
Bokhållare: Zettergren, E.
K
d
ontorstid 9-2.
Mottagningstid: för invärtes sjuka kl. 1112 f
. m.;
för utvärtes sjuka kl. 10-11 f. m.:
för kvinnosjukd. kl. 10,so-11 f. m.
aO

o

För
a)
b)
c)

vinnande af inträde på friplats
fordras:
läkarebetyg ;
betyg från roteman om medellöshet;
prästbetyg eller annan handling, som utvisar,
hvar den sjuke äger hemortsrätt.
För betalande
sjuka:
a) läkarebetyg:
b) en månads afgift i förskott;
e) borgen af godkänd person för afgiftens betalande
under den tid, patienten kan komma att kvarligga å sjukhuset.
•
Afgiften för betalande sjuka är, pr dag:
l:a klass 5 kr. i hel-enski ldt rum för landsortsbo.
2:a klass 4 kr. i hel-enskildt rum för Stockholmsbo.
3:e klass 3: 50 i half.enaktl.dt rum för landsortsbo.
4:e klass 2: 50 i half-enskildt rum för Stockholmsbo.
ä:e klass 1: ÖOi allmän sal för landsortsbo.
klass 75 öre i allmän sal för Stockholmsbo.
Olycksfall
mottagas alla tider på dygnet; dock böra
efvan föreskrifna villkor i afseende å betyg eller betalning af den sjukes anhöriga eller målsman oförl dröjligen
fullgöras.

16:e
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m. m.

[1607-1611]

A allmänt rum intagna sjuke få mottaga besök

Besökstid:
De sjuka få mottaga besök Söndagar,
-alla dagar kl. 1-3 e. m. Patienter, intagna i isole- Tisdagar ocb Torsdagar kl. 10-'/212 f. rn., å öfriga
rings- och tuberkulospaviljongerna,
äga dock ej utan tider blott med läkarens särskilda tillstånd.
Obs.!
särskildt tillstånd att emottaga besök å andra tider Besökande äga tillträde· genom vaktstugan strax vid
än sönd. och onsd. kl. 1-2 e. m.
Drottningholmsvägen.
Infartsvägen är från Dalagatan ; öppnas af portvakt
För vinnande af inträde å tuberkulosafdelningen
alla tider.
gälla samma villkor, som ofvan äro stadgade för
(Nytt val rid årsskiftet, se Supplementet.) patienter, som ej lida af venerisk sjukdom.

Afgiften
[1608J

Sjukhuset S:t Göran.

(Stadshagen .)
Sty!'else:

Ordförande: Busch, O. A.
"Ledamöter: von Döbeln, J. W.. vice ordf.:
von Rosen, G.; Dahlgren. E. W.: We_ lander. E., sjukhusets direktör.
Öfverläkare: Welander, E.; Mi\ller, M.; Carlsson, Sture (vid tuberkulosafdelningen).
Underläkare: Sandman. F., t. f.
Amanuenser: w iman, A.; Kjellin, G. K, t. f.
(vid iuberkulosafdelningen).
'Sekreterare : Gyllensvärd, G. V.
'Sysslornan: Hellsten, F. W.
Predikan t: Roseni us, J.

för betalande är 75 öre pr dag.

Obs.! Rådligast ä.r att först efterhöra huruvida
någon plats är ledig) innan den sjuke föres till sjukhuset.

[1609J

Maria sjukhus.

(Volrnaryxkullsg.

25.)

Styrelse:

Ordförande: Petersson, E. R.
Ledamöter: Win bqrg, 'I'h., vice ordf.: Pet"
• tersson. C. G.; Ostberg J.; Rissler, J.
Ofverläkare: Risslor, J.
Underläkare: Ljungman. Sven.
Amanuens: Sandvall. Aug.
Sekreterare: Bowallius, R.
Syssloman: Samuelson, Hugo .
predikant:
Hildebrand, A.
Ofversköterska: Wallengren, Alma.
Mottagningstid:
kl. 9-11.

..\ sjukhuset mottagas dels personer, som lida af
venerisk sjukdom, dels, dock efter läkarnes ompröfning, personer, Som lida af hudsjukdom eller af sjukdom i urinvägarna (äfven af ej venerisk beskaffenhet),
dels ock personer, som lida af tuberkulos (företrädesvis i ett framskrrdet stadium).
a)
A. För personer, som lida af venerisk b)
c)

sjukdom, hudsjukdom
vågame:

eller sjukdom i urin-

Mottagningstid
(tillsvidare): Hvardagar: för
män kl. 12-1, för kvinnor kl. '/22-2 e. m. Sön- och
helgdagar: för män kl. 9--10, för kvinnor kl. '/21111 f. m. Obs.' Under dessa mottagningstider meddelas äfven kostnadsfritt råd och behandling åt me.del'lösa sjuke, hvilka ej behöfva intagas å sjukhuset.
B e s ö k s t i d: Å allmänt rum vårdade sjuke fä
mottaga besök Onsdagar kl. 10-11 f. m.; betalande
å halfenskildt rum dessutom Söndagar kl. 11-1 mi d-dagen.
För vinnande af inträde å fr i p l a t s fordras:
.c} läkarebetyg, orn den sjuke sig icke personligen
inställer;
b) betyg från roteman om medellöshet;
-e) prästbetyg eller annan handling, som utvisar, hvar
den sjuke är kyrkoskrifven.
Obs. Veneriskt sjuke behöfva icke betyget b.
För b e t a l a n d e sjuke fordras:
-c) läkarebetyg, om den sjuke sig icke personligen
inställer;
'b) en månads afgift i förskott;
·c) borgen af godkänd person för afgiftens betalande
under den tid, patienten kan komma att kvar ligga
å sjukhuset,

Afgiften

för betalande

sjuke är:

Om den sjuketillhörStockholmsko111IDun:
i hel-enskildt rum ......••.......
3: 50 kr. pr dag
i half-enskildt
))
2: 25 kr_))
))
i allmänt
») •••••••••.•••••
O: 75 » »
})
Om den sjuke icke tillhör
Stockholm:
i hel-enskildt rum ......••.......
6: 00 kr. pr dag
i half-enskildt))
4: 00 )) )) ))
i allmänt
))
l: 50 » )) ))

Föl' vinnande af inträde ä fri plats fordras:
läkarebetyg;
betyg från roteman om medellöshet;
prästbetyg eller annan handling som utvisar) hvar
den sjuke äger hemortsrätt.
För betalande sjuka fordras:
a) läkare betyg;
b) en månads sjukvårdsafgift i förskott samt ansvarsförbindelse af vederhäftig person för all ytterligare
sjukvårdskostnad äfvensom för begrafningskostnad,
ifall densamma skulle af sjukhuset bestridas.
Afgiften för betalande sjuka är:
om den sjuke tillhör Stockholms kommun
1) i enskildt rum
2: 50 kr. per dag;
2) i halfenskildt rum 1: 50 )) ))
»
3) i allmänt rum
O: 75 » ))
D
om den sjuke icke tillhör Stockholms kommun:
1) i enskildt rum
3: 50 kr. pr dag;
2) i halfenskildt rum 2: 50»
» »
3) i allmänt rum
1: 50))
» ,»
Olycksfall emottagas alla tider på dygnet; dock
böra ofvan föreskrifna villkor i afseende å betyg eller
betalning af den sjukes anhöriga eller målsman ofördröjligen fullgöras.
A allmänt rum vårdade sjuka få mottaga besök
alla dagar mellan kl. 1-3 e. m.
(Nytt val vid årsskiftet, se Supplementet.)

[1611J

Stockholms stads upptagningsanstalt för sinnessjuka å Södermalm.

1. Katarina sjukhus, Nya Sandbergsg. 1.
2. Prov. sinnessjukhuset, Brännkyrkag. 71.
3. Katarina sjukhus filial, Södermannag.13.
1)
Styrelse: Hälsovårdsnämnden.
2)
Läkare: Bystedt, l.
3)
B. För personer, som lida af tuberkulos. Amanuens: Olander, K. O.
för Katarina sjukhus: J 0Obs.! Uteslutande sådana, som tillhöra Förestånderska
.. hansson, S.
Stockholms kommun.
Mottagningstid:
Hvardagar kl. '/211-11 f. m. Ofversköterska vid sjukhuset Brännkyrkag.:
Obs.! å poliklinikIokalen
entrebyggnaden.
Fridström, G.
1)

;.J)

'2)

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA.
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Sjukvårdsanstalter
m. m.
[1611-1615J
2) I sjukealar-ue få besök icke ske utan tillstånd
Öfversköterska vid Katarina sjukhus filial:
af sjukhusets läkare. Tillstånd lämnas endast, när
Olander, A.
särskilda omständigheter därtill föranleda.
BesöRedogörare: Holmberg, Gust,
kande är förbjudet att utan läkarens medgifvandemedföra förtäring till patienterna.
Predikant: Klefbeck, E.

3) För anhöriga finnes tillfälle att efter erhållet
Med läkarens medgifvande få patienter besökas: tillstånd i oesöksrummen kl. 1 e. m. under högst 1/.
tisdag, torsdag och söndag kl. 1/22-1/23 e. m.
timme samtala med de patienter, hvilkas tillstånd
det medgifver.
4) Besökande vare skyldig ställa sig till efterrätsjukhuset.
telse sjukhusets ordningsregler äfvensom att under[1612J Provisoriska
kasta sig de särskilda försiktighetsmått, 80m före(Åsögatan 97.)
skrifvas till förhindrande af smittas spridning från
Mottagningstid för inträdessökande 9-11 sjukhuset. Den, som häremot bryter, kan förvägras
vidare tillträde till sjukhuset.
f. m. Besökstid 1-3 e. m.
5) Upplysningar om patienternas tillstånd meddelas till anhöriga hvar] e dag kl. 1 af sjukhusets läStyrelse:
kare
å mottagningssalen.
Ordförande:
Dahlberg, A. E.
6) Utskrifna patienter böra afhämtas från sjukhuLedamöter:
Wernmark,
Vict.; Lagergren, set på bestämd tid, kl. 10 f. m. Emedan hvarje patient före utskrifningen badas och får sina kläder
A. L.; Larsson, G.; Schönthal, A. R.
desinfekterade, är angeläget, att den fastställda tiden
Öfverläkare:
Wernmark, Vict.
noga iakttages.
Usuieriiikare : Vakant.
7) Anhöriga till sjuka, som jämte dessa äro intagna på de enskilda rummen, vare skyldiga att i
Syssloman:
Holmberg, Gust,
allt
följa sjukhusets ordningsregler.
Sekreterar e : Valin, C.
Patienter intagas alla tider på dygnet.
Prr dikant : Klefbeck, E.
Endast läkarebetyg fordras för intagande å sjukhuset, men skall sedermera skyndsammast inlämnas
För vinnande af fririat s fordras:
prästbetyg, borgensförbindelse och förskottsbetalning
a) läkarintyg om sjukdomens beskaffen- efter samma reoler och pris som vid Sabbatsbergs
sjukhus. - Se [16 oz].
het:
Epidemivagnen rekvireras genom närmaste polisb) intyg från roteman om den sjukes
vaktkontor
med uppvisande af Iäkarebetyg .
(resp. hans målsmans) medellöshet;
Telefonsvar rörande patienterna lämnas endast å
c) prästbetyg eller annan handling, som rikstelefon
och endast kl. 9-10 f. m. och 6-7 e, Dl.
utvisar hvar den sjuke äger hemortsrätt.
Äfven im läkare, husmoder och sköterskorna finnes
För betaloside sjuka, som sök n, inträde, rikstelefon.

fordras:
a) läkarintyg;
b) en månads n,fgift i förskott;
c) borgen af godkänd person för sjukhuskostnadernas betalande utöfver nämnda tid
(blanketter för ifyllning erhållas hos vaktmästaren).
Afgiften per dag är:
.~ör person ~illhömllde Stockholm å allmänt rum 75 ore ;
för person ickc tillhörande Stockholm å
allmänt .um 1 50 k'
r
l.
l'

[1613J
Epidemisjukhuset.
(Nära Roslagstull,
uppfartsväg
Ingemarsgatan .)
Styrelse:

Hälsovårdsnämnden.
Öfverlälmre: Hellström, Thure.
Underläkare: Bellandel', Adolf.
Amanuens: Åberg, Erik.
Syssloman: Åhlin, J. A.
Predikant: Mörner, A.
Husmoder: Kaijser, Vendela.
Besökstid: kl. '/21 e. m. Kontorstid

från

[1615] Barnsjukhuset Samariten.
V l'
k Il
"O
.d R'
..
)
(. o m.~ryx u sg . .., , VI
mgvagen ..
Inträdessökande: kl. 10-11 f. m.
Tel~.font~d: kl. 9 -10 f. m.
Besökstid: alla dagar kl. 3-4 e. HJ.. (utom
tisdagar, torsdagar och lördagar) .
Styrelse:

L'
th K
dfö
d
H f t
S
mro d'f" ., dor ··foranj··ke; VD' °l~e]\
F"
v. or oran e, o ver a are: ym lIIg,..
"
kassaförvaltare;
Schillberg, A. J.; Ericsson, V.; Jentzen, Elisabeth; Netzel, Laura.
Sekreterare: Stuart, A., e. o. hofrättsnotarie.
Öfverläkare: v, Hofsten, S., med. dr, docent.
Underläkare: Aberg, O. F., med. kand.
Ofversköterska: Barthelson, H., fröken.
Till vård emottagas sjuka barn af minst
1 års ålder.
För vinnande af inträde fordras
å friplats:

läkarebetyg,
betyg om medellöshet,
c) prästbetyg eller annan handling, So.ID utvisar,
9-1.
hvar den sjuke äger hemortsrätt;
för betalande
sjuke:
Sjukdomar som behandlas å sjukhuset äro: difteri,
skarlakansfeber, smittkoppor, fläcktyfus och rödsot, aj läkare betyg,
b)
en sjukvårdsafgift af 50 öre pr dag, S()ID månadsOrdningsregler
för besökande:
vis erlägges i förskott;
1) På det att smitta icke må spridas i staden ge- e) borgen af godkänd person för afgiftens betalande
under den tid, patienten kan komma att kvarnom dem, som besöka sjukhuset, måste besök därstädes så mycket som möjligt undvikas.
ligga å barnsjukhuset.
aj
b)

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13
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[1617J

Diakoniss-sjukhuset.
(Erstagatan
1.)
~tyrelse: Se Diakonissanstalten.
Öfverläkare: Toll, H.
Underläkare: Eriksson, Lambert.

Sjukvårdsanstalter
m. m.
[1617-1629]
Stockholms hospital för sinnessjuke.
[1621J
(Konradsberg.)

A detta sjukhus intagas å såväl friplats som å
betalande plats, i enskildt eUer aUmänt rum, patienter, som ej äro behäftade med obotlig sjukdom
eller sådan sjukdom, att fara för smittas spridande
inom sjukhuset kan uppkomma genom de sjukas intagande därstädes.
Dessutom finnes tillfäUe till
sjukvårdsackord,
hvarigenom husbönder, genom att
för kalenderår erlägga 7: 50 kr. för en tjänare, bereda
denne rättighet att i händelse af sjukdom blifva å
sjukhuset intagen och fritt vårdad under 4 månader.

Direktion:

Ordförande: Öfverståthållaren.
Vice ordförande: Edgren, I. G.
Ledamöter: N orström, 91res G.; Yden, N. O.;
Hallberg, ~. F. M.; Ofverläkaren.
Sekreterare: Ahrberg, C. HJ'.
Öfverläkare: Gadelius, B. E., träffas i
tjänsteärenden '121-'/22 e. m. Vid samma
'd
t
ft
"L
läk
b
ti
ma patien er e er crver a arens eprofvande af anhöriga besökas, helst sönd.,
tisd. och fred.
Biträd. läkare: Petren. D. A.
Amanuens: Tamm, Alfhild.
Predikant: Sundberg, VY.
Syssloman: Forsberg, J. A.
Siukvårdsafziftsn
är i I:a klass 2: 25,
J
2:a kl. O:85, i 3:e O:55.
o

•

1::~:~~.

Pr~set ~ e~;~it~~ ;~: ~r d;g
»
å dubblettrum
» » 2: 50-3 kronor.
Poliklinik
för kirurgiska
sjukdomar hälles
öppen för obemedlade sjuka helgfria tisdagar, toradagar och lördagar kl. 10-11. OlycksfaU mottagas
äfven andra tider. För fri vård fordras medelst
rotemansbetyg eUer på annat sätt styrkt fattigdom.
Öfriga hjäl paökande mottagas i den mån läkarne
pröfva detta lämpligt, och betalas i sådant faU till
sparbössan för fattiga sjuka 1 kr. eller mer för
hvarje besök.

<

J

Stockholms stads och läns kurhus.
[1623J
(Handtverkareg.
13.)
Direktion:

'Ordförande:
Öfverståthållaren eller, i hans
frånvaro, Underståthållaren.
)
Af Stockholms stadsfullmäktige
valde ledaBestämdt för vård af personer, lidande af långmöter: Nyström, Q.; Tamm, .A. W.; af
varig eller obotlig sjukdom, företrädesvis från hufKlintberg, L. F.; Ohnell, R.
vadstaden och, endast då utrymmet så medgifver,
frän andra orter.
Af Stockholms läns landsting valde ledamöPatienter intagas å såväl trrplatser som mot betalter: Odelberg, O. W.; Ekdahl, G. A., samt
ning.
förste stadsläkaren i Stockholm och förste
Arsafgiften är:
provinsialläkaren
i Stockholms distrikt.
i gamla hemmet: 1: 80 pr dag för aUmänt rum,
2: 10
»
för enskildt rum, Öfverläkare: Lindblad, A.
i nya hemmet:
2: 10
»
för allmänt rum.
och sekreterare:
Häbner, L.
2: 80
»
för enskildt rum. Kommissarie
O. J.
Patienterna äga rätt att mottaga besök under tiden
meUan kl. 10 f. m. och kl. 7 e. m. med undan. Underläkare:
Koraen, G.
tag af måltids timmarna kl. 1-3.
Predikant: B1omquist, O. R.
[1619J
Stockholms sjukhem.
(Kungsholmen, Drottningholmsvägen.

Styrelse:

Ordförande: Carlson, IL G.
Vice ordförande: Lsyonmarck, J. L.
Kassadirektör: Carlson, K. G.
Verkställande direktör: Norrman, C. G. V.
Läkareledamot : Wising, P. J
Ledamöter: Almqvist, Sven; Höglund, Otto
M.; Kumlien, Axel; Lamberg, Tor; Rissler, J. G.; Salin, Maur.; Samson, Otto;
.. Sällström, A. G.
Ofverläkare:
Hultgren,
E. O., mottager
hvard. kl. 3-4 e. m. Kungsg. 7 ansökningar om intagning på sjukhemmet.
Underläkare: Paykull, L.
Kommissarie: Hellsten, Fr. Träffaskl.lO-11.
Husmoder: Norrby, Lisa, fröken.
Kamrerare:
Höjer, A., kontor Arsenalsgatan 4 A, nedre botten till höger, öppet
kl. 10-12.
(N ytt val vid årsskiftet, se Supplementet.)

[1627J

Allmänna barnbördshuset.
(Handtverkareg.
19.)
Direktion:

Ordförande: Öfverståthållaren
eller, i hans
frånvaro, Underståthållaren.
Öfriga Ledamöter:
Settergren,
E. M. G.;
Tamm, A. W.; Bolinder, K; Westermark,
F.; Nygren, G. L .
Kamrerare: Willners, John.
Direktor: Westermark. F. J. E.
Adjunkt: Salin, .lY!. J.
Amanuens: Forssell, O. Hrson.
Föreståndarinna:
Wickström, Å. V.
[1629J Asylen för fattiga barnaföderskor
och deras barn.
(Handtverkaregatan
19. Prästgårdsg.
17 A.
Styrelse:

Samma som för Allm. barnbördshuset.
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[1631-1641J
tljukvårdsanstalter
m. m.
[1631]
Södra barnbördshuset.
menter åt de å friplats intagna bekostas af barn-o
27.)
bördshuset.
Drickspenningar eller annan vedergäll.
(Volmaryxkullsgatan
ning för lämnad vård vid förlossning fä ej af sköStyrelse:

Ordförande: Petersson, E. R.
Ledamöter: Winborg, Th., vice ordf.; Pettersson, C. G.; Ostberg, J.: Rissler J.: SondM
en,

r .

Öfverläkare: Sonden, M.
Biträdande läkare: Alin, E.
Syss l oman : Samue l son, H ugo.
Predikant: Hildebrand, A.
Föreståndarinna:
Salven, Ellen.

terskorna artordras någon på barnbördshuset intagen.
Föreständerskan
tillhandahäller
barnaföderskorna,
lämplig mat och dryck mot billig, af Direktionen
fastställd afgift. Patienter på de allmänna rummen
fä mottaga besök från kl. 10 f. m.-5 e. m. och på
de enskilda rummen frän kl. 10 f. m. -6 e. m., då
alla besökande måste hafva lämnat sjukhuset.
äfriga upplysningar lämnas af Föreständerskan
eller för särskilda fall af Örvertäkaren Doktor Gösta
Lindström, som träffas i sin bostad, Norrlandsgatan
20, hvard. kl. 2-3 e. m., eller af hans ställföre!rädare.

Kronprinsessan
Lovisas vårdanstalt
[1639]
för sjuka barn.
[1633]
(Polhemsgatan.)
Stockholms
stads fattigvårdsnämnds
asyl
Råd lämnas kostnadsfritt för i.nvärtes sjuka
för fattiga barnaföderskor
och deras
barn måndagar, onsdagar och fredagar
späda barn.
kl. 12-1 e. m. och för utoiirte» sjuka
(Prästgårdsg. 31.)
barn tisdagar, torsdagar och lördagar kl.
Sty,'else:
10-11 f. m.
Ordförande: Nilsson, C. F.
Direktion, Falkenberg, L., frih:a, f. Ekman,
Ledamöter: Wennerström, G.; Lind mark, P.C.
ordf.; Akerhielm, Ebba, frih:a, f. GylRedogörare o. kassaförvalt. : Behrman, Gust.,
donstolpet Höglund, S., f. Reuterskiöld;
Fredmansgatan
n:r 5.
Loven, H., f. Julin; Bergström, E., f. von
Asyle!s ändamäl är att lämna erforderlig fattig.
Axelson: Wallden, K, f. Langenberg.
vård åt sådana behöfvande barnaföderskor, hvilka,
tillhörande annan kommun än Stockholm, efter utPosse, E., grefv:a, f. Arvedson; Sörensen,
skrifningen frän barnbördshuset äro ur stånd att då
L., f. af Ugglas; Arnberg, A., f. Hoffstedt;
genast med arbete kunna försörja sig och sina barn.
Berg, M. L., f. Santesson; Rossander, W.,
f. Forsgren ; Edelstam, A., f. Hierta: Kling[1637] Kungl. Sällskapets Pro Patria
spor, M., f. Weber.
barnbörds- och barnhus.
Ombudsman: Ramstedt, J. O.
(Stora Badstugatan
22.)
Föredragande för ekonomien: Salander, B. H.
Direktor och Öfverläkare: Lindström, Gösta. Kassaförvaltare:
Benckert, R.
Biträdande
läkare: Bolinder , Sven Gerh. :!förste läkare: W eern, Jonas.
Förestånderska : Westerberg, Ellen.
Ofverläkare: W rern, J onas (medio. afdeln.);
Floderus, Björn (kirurg. afdeln.).
Upplysningar rörande de villkor, som erfordra.
Föreståndare
för med. polikliniken: Lund.för vinnande af 'inträde å barnbördshuset:
ström, C, W.
1. För vinnande af inträde på friplats
fordras:
Underläkare: Laurell,Inez.
a) Prästbetyg eller utdrag af prästboken. bl Intyg Medic. afdeln.:
om medellöshet, utfurdadt af Öfverståthållareämbe· Kil'ul'.q. afd.: Underkirurg: Holmgren, Gunnar.
tet, prästerskapet
eller vederbörande roteman. c) Af
Amanuens:
Dahl, Robert,
vederhäftig
person
utfärdad
förbindelse
att i hänBrodin,
Maria Helena.
delse af patientens oförmodade dödsfall bestrida de Föreståndarinna:
däraf föranledda utgifter.
Allm. tel. 274 kl. 10-12 f. m.
II. För betalande
sjuka: a) Ansvarssedel, inneEricsson, E. A.
fattande borgen för ifrågakommande utgifter under Kommissarie:
vistelsen på barnbördshuset.
bl Prästbetyg, hvilket
dock endast behöfver aäärnnas af gifta personer.
Ogifta betalande patienter, hvilka vid sitt inträde
på barnbördshuset aflämnat vederhäftig borgen för
ifrågakommande utgifter under vistelsen därstädes,
behöfva ej uppgifva sina namn. Skulle svårighet
möta för betalande patient att anskaffa sådan borgen,
kan samma förmån vinnas mot atlämna.nde till
Öfverläkaren på en gång vid inträdet af Sexhundra
l6001 kronor, hvaraf :Herstoden, sedan belöpande
utgifter blifvit bestridda, återlamnas till patienten
efter tillfrisknandet.
Afgiften per dygn för betalande sjuka är: *
1) i helt enskildt rum 2 kr.; 2) i enskildt rum af
dubblett kl'. 1: 50; 3) i allmänt rum 1 kr.
All läkarevård och uppassning lämnas kostnadsfritt. Medikamenter skola betalande patienter bekosta sig själfva, hvaremot utgifterna 161' medfka-

*
början:

Afgifterna bli troligen ändrade
se härom Supplementet.

vid

Afgift för betalande barn 75 öre och i enskild t
rum frän kr. 2 till kl'. 2: 50.
För vinnande af inträde å friplats fordras: läkarebetyg, rotemans intyg om medellöshet 000 prästbetyg.
Kontorstid 10f. m.-l,3o e. m. Allm, tel. 274.
,
Inträdessökande: med. afd. kl. 12-1 e. m.; kirurg.
afd. kl. lO-H f. m.
Besökstid 2-3 e. m.
Telefonmeddelanden
OUl patienter
lämnas: å Medic.
afd. _10
f. m. Allm. tel. 141. Kirurg. afd ,
10-11 f. m. Allm. tel. 178.

Direktionen öfver Sabbatsbergs
brunns[1641]
lasarett.
Ordförande: Waehtmeister, H., grefve.
1906 års Kassaförvaltare:
Carlson, Georg.
' . Brunnsintendent:
Cassen, A. W.
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Sjukvårdsanstalter
m. m.
[1641-1644]
Syssloman: Weidenhielm, A.
inom Hemmet tillhandagå och assistera där pr'aktiserande läkare. För transporten till och från sjukProtokollsförare : Lundström, E.
huset har den sjuke själf att sörja. Tillfallig patient,
Ofriga ledamöter: Lagergren. J. E.; Rystedt, som ankommer till Sophiahemmet för undergående
af operation, erlägger för densamma 3 kronor och
C. G.; Rosenström, A. M.
[1643J

Sophiahemmet.
(Valhallavägen.)
Styrelse:

Ordförande: R. M. Drottningen.
Hedersledamot: H. K. H. Kronprinsessan.
v. Ordförande: Gilljam. G. F., f. d. statsråd.
Ledamöter: af Segerström, M. L., fröken;
Gilljam. H., f. Porssberg, fru; von Rosen,
M., f. Tamm, grefvinna; Berg, J., professor; Cronstedt, Otto, grefve; Nyström, L.
R., öfverintendent;
Linroth, K., generaldirektör, Dahlin, J. E., rnarinöfverintenden t j Ostrand, H., ingenjör; Bratt, J., öfverste: Hammarsten, Fr., hofpredikant.
Själasörjare: Lindhagen, T.
Kassaförvaltare:
Ostrand, H.
Sekreterare : Bratt. J.
Föreståndarinna:
Planck, Maria, fröken.
Husläkare: Lidin, E. O., med. dokt.
Kamrerare: Aman, A., fröken.
Upplysningar
A.

om.

sjukhemmet
och om sjukes intagning
och vård därstädes:

Föreståndarinnans mottagn.-tid kl. 1-2.
Kamrerarens expeditionstid kl. 1/210-1/212 f. m. och
1/23-1/24 e. m.
Sjukhemmet erbjuder åt sjuka ur skilda samhällsklasser ett efter nutidens fordringar ordnadt hem,
där in- och utvärtes sjuka kunna blifva intagna och
vårdade. De sjuka vårdas på egen bekostnad af den
läkare

de själfva

välja.

I sjukhemmet emottagas till behandling, så långt
utrymmet medgifver, sjuka af alla slag, med undantag af dem, som kunna vara störande för äfriga inom
Hemmet befintliga patienter eller som lida af sä
beskaffad sjukdom, att fara för smittas spridande
inom Hemmet kan uppstå.
Vid inträde erlägger den sjuke sjukvårdskostnad
i förskott för två veckor, och detta förskott förnyas
vid hvarje ny period af två veckor.
J
Den sjuke skall äfven aflämna förbindelse af ve.
derhäftig person för erläggande af afgiften. Betalningen utgår från och med den dag plats beviljats
och till dess Hemmet lämnas, dock att utekritnings.
dagen ej räknas, såvida ej den sjuke stannar kvar
å Hemmet efter kl. 12 middagen, då äfven denna dag
beräknas.
Betahiitursvillkoreri äro:
I Afdeln.: A i enskildt rum 7 kr. pr dag.
»
B i half-enskildt rum 5 kr. pr dag.
»
C i rum för mera än 2 patienter 4 kr.
pr dag.

ersätter förbandskostnaderna enligt räkning.
Från
Sophiahemmet utskrifven patient, som efteråt fordrar
förbindning å hemmet, erlägger en krona för hvarje
besök.
Såvidt utrymme och omständigheter i öfrigt sådant medgifva, må i La afdelningen A intagen
patient tillåtas i sitt rum medtaga en anförvant
eller tjänare och utgår i sådant fall härför en afgift
af 4: 50 pr dag.
I Afdeln:s patienter uti enskildt sjukrum fä emottaga besök mellan kl. 10 f. m.-6 e m.,
uti sjukrum för flere patienter 1-3 och
1/25-1/26 e. m.
II Atdeln:s patienter få emottaga besök i sjukrum
för flere patienter mellan kl. 2-4 e.
m. samt i enskildt rum kl. 10 f. m.6 e. m.; i halfenskildt rum 11-1, 2-4.
De å sjukhemmet intagna sjuka ha i öfrigt att
ställa sig till efterrättelse de för ordningen därinom
fastställda ordningsregler.
B.

Om privata

sjukvården:

Sjuksköterskor för vård af sjuka i privata hem
såväl i Stockholm som landsorten erhållas efter anmälan hos föreståndar-innan.
Betalningsvillkoren äro:
a) För en sköterskas tjänstgöring, helt
dygn
kr. 2: 50.
b) För nattjänstgöring (beräknad till omkring tolf timmar), då sköterskan tillbringar dagen i Hemmet, pr natt
» 2: 50.
c) För dag-tjänstgöring (beräknad till omkring tolf timmar), då sköterskan tillbringar natten i Hemmet, pr dag......
» l: 50.
d) För biträde vid operation ....•.......•.
» 3:-.
e) För besök, högst två timruar..........
» 1:-_
Sköterskan erhåller därjämte fri kost.
Lasarett kunna från Sophiahemmet erhålla öfversköterskor mot en årsafgift enligt öfverenskommelse.
Angående Elevers antagande gälla för närvarande
f6ljande hufvudsakliga
Regler:
1. För att kunna blifva elev vid Sophiahemmet
erfordras:
a) att för sjuksköterskekallet äga en allvarlig håg,
byggd på sann gudsfruktan;
bl att tillhöra protestantisk trosbekännelse;
c) att hafva god hälsa och nöjaktiga kroppskrafter;
d) att vara ogift eller barnlös änka;
e) att hafva åtnjutit nöjaktig skolundervisning;
f) att hafva fyllt 2l år, men icke vara öfver 35 år
vid inträdet som elev.
Den ordinarie elevkursen omfattar en tid af tre är.
Den extra elevkursen ett år.
Prospekt erhälles på begäran af föreatåndarinnan.

[1644J
Hem för ögonsjuka.
(Klara Västra Kyrkog. 12; a. t. 7994.)
Föreståndare: Doktor Erik Nordenson.

II Afdeln.: A i enskildt rum 5 kr. pr dag;
i half-enskildt rum 3 kr. pr dag.
Hemmet har plats för 30 patienter.
»
B i rum för 3 - 8 patienter 1: 75 pr dag.
Betalningsvillkor:
i enskildt rum 5 kr.; i rum
för 4-6 patienter 1 kr., allt pr dag.
För denna afgift erhålla de sjuka:
Vid inträde erlägger den sjuke betalning i fdrRum, kost och sjukvård. Vin hafva patienterna
att i regeln betala särskildt. Patienterna debiteras skott för två veckor och detta förskott förnyas vid
för medikaments- och förbandsartiklar i mån af för. hvarje ny period af två veckor.
brukning.
Underläkaren är skyldig att i sjukvården
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Sjukvårdsanstalter
m. m.
[1645-1650J
den sjuke skall äfven aflämnas vid ankomsten till
[1645]
Solna Sjukhem.
sjukhemmet. Betalningen utgår från och med den
dag plats beviljats och till dess sjukhemmet lämnas.
(Vårdanstalt för sinnessjuka.)
Betalningsvillkoren äro:
Solna sjukhems styrelse: Medin, O.; LindEnskildt rum .•. 7 kr. pr dygn.
ström, G.; Buhre, B.
Rum för 2 pers. 5»
»
»
Suppleanter: Edg-ren, J. G.; Nordenson, E.
För denna afgift erhåller den sjuke rum, kost
Sjukhemmets öfverläkare och föreståndare: och sjukvård, men debiteras särskildt för medikamenter, iörbandsartiklar, vin m. m.
Marcus, Henry, med. doktor. docent.
1'illlållig patient, som ankommer till sjukhemUnderläkare; Johanson, Alfred, med. kand met för att undergå operation eller behandling, erKonsultationstid:
månd. och torsd. 11-12 lägger därför afgift enligt särskild taxa.
För transport till och från sjukhemmet har den
Besökstid; dagligen 11- L
sjuke själf att sörja.
Telefontid; dagl. 11-12. Rikstel. o.Allm. tel.
De å sjukhemmet intagna sjuka hafva i öfrigt
Post- och tel. adress: Solna sjukhem, Sund- att ställa sig till efterrättelse de för ordningen därinom fastställda regler.
byberg.
Anmälan

st(indari1ltlan

om rum och operationer göras hos töt'e·
J tro R. t. 192, a. t. 8186.

[1646 a] Röda korsets sjuksköterskehem.
(Kammakarega tan 66III; r. t. 192; a. t. 8186.) [1647] S:t Elisabets sjukvårdssystrar.
(Tel. öppen hvardagar hela dygnet, sön- o.
(Norra Smedjeg. 21, 2 tr.)
helgdag 8-10, 3-4.)
Föreståndarinna: Fiillegrabe, Angelica.
StY1'else:
Mottaga sjuk bud alla tider på dygnet.
Ordförande; Björnstjerna, R. M. E. C.
v. Ordf.: Westring, Hj. G.
Konvalescenthemmet.
Ledamöter; Edholm, Lotten, f. von Heijne; [1649]
von Heijne, Märta, f. Gahn; Geijer. K.,
(Malmskillnadsg. 41 B.)
f. Glosemeyer; Rossander; W., f. ForsStyrelse:
gren; von Heijne, A. G.; Akerman, J.
Föreståndarinna: Stedt, Louise, f. Edholm. Ordförande: Noreus, Victor, rådman.
Ledamöter: Moll, V. O., v. häradshöfding;
Hemmets läkare: Hwass, Th.
Påhlman, Sigrid, fröken: Kumlien, Axel,
A. Om privat sjulurård;
hofintendent. Carlsson, Sture, med. doktor;
Sjuksköterskor för vård af sjuka i privata hem
Tottie, Hedda, fru.
såväl i Stockholm som landsorten erhållas efter an- Husmoder: Liljeblad, Agnes, prostinna.
mälan hos föreståndarinnan, Kammakareg. 66, 3 tro
antingen pr telefon (r. t. 192, a. t. 8186) eller under
mottagningstiden kl. 1-3 e. m.
Sköterska kan äfven erhållas för kortare besök
enligt taxa.

[1650a]
Hemmet Elim.
. (A Neglinge invid Saltsjöbaden.)

Emottager konvalescenter efter in- och utvärtes
B. Sjuk8ltötM'skeelevM's
amtaqam de.
sjukdomar samt personer i behof af hvila och vård.
Angående elevers antagande och deras utbil- Läkare efter eget val, eljest hemmets läkare. R. t.
Hilda Malm,
dande till sjuksköterskor kunna upplysningar erhål- Saltsjöbaden 142. Föreståndarinna;
las pr post eller vid persoultg förfrågan hvardagar exam. sjuksköterska.
endast mellan 1-3 hos föreståndarinnan vid Röda
korsets sjuksköterskehem, Kammakareg. 66, 3 tro

[1650 bJ Stockholms alkoholisthem
Eolshäll
[16'46 bJ Röda korsets sjukhem.
(å egendomen Eolshäll in~id Mälaren,
,
»Klubbens brygga», 4 km. fran Hornstull.
(Kammakaregatan 66, 1 o. 2 tr.: 1 tro r. t. Postadr. Liljeholmen. - A.t. Petersberg 3.)
5255; a. t. 76 12; 2 tro r. t. 6278, a. t. 167 07.) Emottager manliga patienter, som lida af
Detta sjukhem erbjuder åt sjuka ett efter nulikronisk alkoholförgiftning.
dens fordringar ordnadt hem, där iU och utvärtes
sjuka kunna blifv.a intagna och vårdade. De sjuka
v~rdas på egen bekostnad af denläkare, de själfy"
valja. I sjukhemmet mottagas till behanling,
så
långt det begränsade utrymmet medgifver sjuka af
alla slag med undantag af dem, som kunna vara
störande för öfriga inom hemmet befintliga pattenter eller som hda af så beskaffad sjukdom, att fara
för smittas spridande inom hemmet kan uppstå.
Vid inträde erlägga sjuka bestämd sjukvårdsafgift
i förskott för 2 veckor, hvilket f'dr~kott förnyas vid
hvarje ny period af 2 veckpr. Förbtndelae af vederhäftig person föl' alla omkostnader i och för
4

St.if'relu:

Ordförande: Bernström John direktör.
,
"'
'J
f 't
.
Sekreterare: Nyström,
ose, ro eman, VIce
ordf.
Kassaförvaltare; Olsson F. T. direktör.
L
öt
B
H
"k h ' t läk
edamo er: erg,
enn,
e~lImes a are,
och Bergendahl, A., prokurist.
Föreståndare för hemmet: Malmstein Nils,
..' .
'
f. d. lOJtnant.
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