
opløsning. Patienterne opholder sig her 
et par timer. De bliver straks smertefri 
i badet. skorper, nekro�er og vævstjavsor 
losnes og fjernes ev<.>nluelt forsigtigt af 
plejepcrsonulet, granulationerne bli,·er 
faste og t'ln.stiske og vil i lobet af en eller 
to uger frembyde en udroærkot trans
plantationsfinde. En meget st,or fon.le] 
er muJighN:len af en tidlig mobilisat ion af 
alle led. hvorn>d kontrakturtendensen 
mod,·irkl'S. 

Denne behandlingsform kr:UV<'r et, 
meget stort plejepP1-sonole, hvorfor <let 
bl. a. herhjt•1nme hnr nc>rct 1m1uligt at 
benytte den. Her og i :-,verige er man gået 
ind for den halvåbne forbindiug,;metode. 
Ved ankomsten til hospitalet behandles 
don forbrændte fuldsl:l.'ndig sterilt, kun 
synlige frenunedlcgcmt•r og lo:;;nct hud 
fjernes. og der foretages pensling med 
ikke irriterende. desinficerende sloffer. 
Sårene dækkes med sterilt, ,·aselingaze og 
ficercs med en komprimerende clnslisk 
forbinding, der ludes urort så ):enge som 
muligt, 8-14 dage, nfh:<.'ngig af sekretio
nens ;;torn·Ise. Fordelen Yed tkrme 
metode c-r, at de forbnendtc portier i 
lobet af d<'lme tid renser :-ig selv. og ,·ed 
forstc forbindsskiftning vil do fleste 
nekroscr v�cro ufstodl eller Josnct, så de 
let kan fjernes. Crnnulntio1wrne vil 
havo et glinsende rodt udseende, være 
faste og elastiske og ,·il efter en C'nkelt 
;;upplcrcnde forbinds,kiflning med chlorn
minornslng eller saltvand;;kornpresser ne• 
re YelegnC'dc til trnnsplantutionC'n. Pa
tienterne er fuldstændig smertefri i de 
forste ugc-r, og deres ulmentil,;tund op· 
hjælpes bl. u. med t rnnsfusionl'r. Den 
tidligere nnlagelse, nt mon Ycd desin-

fieientia eller ndstringontia k7.lll.lle sti• 
mulore den spontane epitheliulisering er 
forlll<lt. At undgå at forsinke den normnle 
epil.helprolifcrution Yed fjernelsen a[ ne
kroser og sekretet lykkes godt med dorme 
forbindsmetode. Sekretet siver ud gen
nem det relulivt stormaskede va.solin
gt1zelag og opsuges uf dot elastisk kom
primerende materiale. det være sig celle
stof eller t\"ist. 

En ulempe ved den huln\bne behand
lingsmetodo rr en hindring af den tidlige 
mobilisotion af ek.;;tre111itcleme. Dette 
opvejt•s t ildels nf muliglwderne for don 
tidligere transplantation. som i reglen 
kan finde st<'d allerede 14.-21. dog. 
l::f l'r sætter plnslikkirurgcrnes crfru ing 
og fint, udviklede teknik ind. Yed benyt
telsen af do mellemlykke hudlupper 
•thiek split-skin grafts• og fuldhuds
lnppe1· og den hurtige indlwling af disse,
bliver dot funktionelle og kosmetisk1:
resultat strakil Nl godt som muligt og den
t idligcre, så ofte JungYurige efterbe
hnndling nf kontrnkturer og keloider med 
<lo dNaf folgl'ndc psykiske nuiskeligheder
for patientcnl(' formindsk<'s betydeligt.

Den forbrændte patient har straks vctl 
ulykkestilf:cldcts indtræden k-rav på 
den bedste beh1indling, og denne er fo1-:st 
afsluttet, når hnn har gc•nindtaget sin 
pinds i snmfundct. I Amerika, England 
og Sverige har man drogf't konsek,·ensen 
nf dette sym,plmkt og ePnlraliserot ol 
hC'hundling nf forbrænding i de såkaldte 
�burn-ccntf'r;;,, h,·or et erfarent personale 
bc,;tående nf !<ærligt uddmmedo syge
plejersker. intPrne medieinC're. kirurger 
og fysiurger ntrNnger cli,:;se patienters 
hc-lbredclse. 

Skal vi have mandlige sygeplejere? 

Dunmnrk havde for nogen till siden 
besog af to mandlige sygeplejere fra 
England. Do havdo deres fulde 3årige 
udda1melso med allo lænkelige supplerin
ger, bar 0111blemet, der viste, ot de ,·ar 
me<llemmer uf )fationul Couneil of 

Xurscs, og gav beggo ndt.ryk for en hojst 
tiltalende enlhusin.sme, der tydeligt ui
slorcde, ln-or glade de var for sygeplejen, 
så do simpelthen ikke k1umo tænko sig 
noget som helst ondet arbejde. 

Da vi i Dmunurk ikko et· ,·unt til at 

)tr. Stonchlll og Mr. Wignnll. 

mode mandlige kolleger, men 1nm kender 
diakonerne, som næppo har gennemfort 
en 3årig uddannelse og heller ikko er 
medlemmer af Dansk Sygeplejeråd, be
nyttede vi lejligheden til at indhente nogle 
forstehåncls-oplysninger om dette sporgs
mål, som jo netop nu er ,·cd at blive 
brændende herhjemme. 

:.\!andl.ige sygeplejere er egentlig ikke 
noget krigsfamomen, fort.eller de. idet 
der i England allerede for krigen var 
skoler, som uddannede mænd i syge
pleje. Fra do kvindelige sygeplejen;kers 
side modte man i starten nogle vanske
ligheder, men de var ventet og har ikke 
,·æret svære n.t overvinde. På Yort sporgs
mål om, hvad do kvindelige patienter siger 
til at blive pnsset uf en mand, s,·ares der, 
at patienterne tager det som en ganske 
naturlig ting - kim på gynækologiske 
nfdelingor modtager man endnu ikke 
mnndlige elever eller sygeplejere, mon 
detlo forhold finder do to sygeplejere 
ganske urimeligt og håber, at det ændr<.'s 
med tiden, idet <let - som do siger -
udelukkondo kommer nn på manden og 
hans indstilling til urbC'jcl<.'t, man finder 

jo ikke på at nægte manclligc læger ad
gang til disse afdelinger. 

På spørgsmålet om, hvorvidt en syge• 
plejer nu kun tjene nok til nt forsorge 
kone og bom, hvis hun gift<'r sig. luder 
de os forstå, at det kniber i ojcblikket, 
skont de modstræbende mi\ indramme, 
at en sygeplejer får lidt hojero Ion end on 
sygeplejerske - - noget,, d<.>r i hvert 
fald ikke vil gore mandlige sygeplejere 
populære i Danmark. men ellers synes 
ideen at indebære mnnge m11ligheder, og 
det skal blive interessant nt se, hvilket 
hospital. der herhjemme forst åbner ad
gangen for mandlige elever. 

Iovrigt bad vi dem fortælle lidt nær
mere om uddannelses- og nrbejdsfor
holdcne, og Philip D. Stonchill. som er 
afdelingssygeplejer på et stort London 
hospital og tillige undcn·iser, udtalte: 

I England har de mundligo sygeplojcro 
forlængst indtaget deres plads inden for 
sygeplejen side om side med <lo kvindelige 
kolleger, mens do i Danmark endnu <.'r 
ukendte, og derfor vil jeg gerne give en 
kort re<legorolso for, hvad dCln manclligo 
sygeplC'jer beskæftiger sig mecl i England. 
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Den unge mand, der ønsker at blive 
sygeplejer, optages i elevskolen sammen 
med de ungo piger og påbegynder efter 
forskolen arbejdet på afdelingerne. I 
Jobet af den 3årige uddannelsestid får 
de undervisning i alle emner inden for 
sygeplejen (gynækologi dog kun teore
tisk). Der gives ligeledes uddannelse på 
spc�ialafdelinger og -klinikker, også på 
operationsstuerne har man mandlige 
elever, mm får lov at assistere ,·cd opera
tioner af alle slags. Mange afdelinger og 
afsnit har mandlige assistenter og af
delingssygeplejere. 

Mandlige sygeplejere er endvidere 
ansat på almindelige hospitaler, epidemi
hospitaler, tuberkuloscsanatoricr og sinds
sygehospitaler, de findes som sundheds
plejere på fabrikker og i miner, og for
nylig har man ansat en del mandJige 
hjemmesygeplejerc, et forsag, der er 
faldet meget heldigt ud. Mange hospi
taler har mandlige instruktionssyge-

plejere, der underviser såvel kvindelige 
som mandJige elever. 

I 1937 stiftedes The Soeiety of Re
gistered l\fale Nun;cs. en organisation. 
der er tilslut.tct Royal College of Nmsing 
og National Couneil of �urscs. Formålet 
YC·d dannelsen af denne forening var at 
oprot,holcle og uch·ikle den mnndlige 
sygeplejers stm1danl som kvalificeret 
sygeplejer. Den store fremgang i antallet 
af ansatte mandlige sygeplejere og den 
hoje standard med hensyn til de kvalifi
kationer, soli\ mnn Yenter af dem, nod
vcndiggjorde ligdrf'm organisationen. 

Do mnndJige sygeplejere har været og 
er stadig med til at udfylde det tomrum, 
der er opstået ved manglen på sygeplejer
sker i Englru1d. 

Jeg horer, at diakoneme i Danmark 
forhandJer om anerkendelse, og at der 
påtænkes en uddannelse· af disse på 
Rigshospitalet, og jeg onsker dem frem
gang og held i disse bl'Stræbelser. 

D-vitaminforgiftning hos børn 

I Ugeskrift for Læger Nr. 22/48 skri
ver Jorgen Flamand Christensen om vita
miner, som i almindelighed �f lægfolk 
opfattes som sunclhedsbefordrende stof
fer, der uden skade kan indtages i 
ubegrænsede mængder, og også lægers 
ordinationer overskrider ikke sjældent 
grænserne for disse stoffers indikation 
og dosering. Oftest sker der ikke anden 
skade herved, end at en uno(h-endig ud
gift pålignes patienten eller samfundet, 
meri for D-vituminet gælder det,, at en 
overdosering kan fremkalde a!Yorlige 
symptomer, ja, endog medforo doclen. 

Symptomerne er karakteristiske og 
begynder i reglen med anorexi og op
kastninger, der cfterlu\nden bliver sA 
vo)d<;omme, at bornenc bogstavelig talt 
intet kan holde i sig. Ved symptomer
nes begyndelse er der unclcrticlen diarr6, 
mon denne afloses efter kort tid af en 
hårdnakket obstipation, så afforingen 
helt går i stå. Senunkalken stiger ofte 
til høje værdier, serumfosfor kan lige-

ledes stige, men mindre regelmæssigt, 
og fosfataseværdierno er i reglen lave. 
Urinen indeholder ofkst, men ikke altid 
albumem, leucocytter, erytroeytter, epi
thelier og hyaline og kornede cylindre. 
og som tegn på en forringelse af nyre
funktionen findes forhojet blodurinstof, 
og urinen bliver tynd, klar med lav vægt
fylde, diure.,;on foroges 1·elativt, lnilket 
gor hornene ton,tigc, foroger deres uro og 
fon·ærrcr dehydreringen. Der er desuden 
ofte kraftig kaUrndskillelse med urinen. 

Bornene blivet· som folge heraf strcrkt 
afmagrede og indtørrede, samtidig uro
lige, forpinte og pirrelige. I svære til
fælde bliver cerebrale symptomer mere 
fremtrædende med slovhed stigende til

coma; der kan komme cpileptiformelde 
kramper, og i et tilfælde er set blivende 
cerebrale beskadigelser herefter. Doden 
kun indtræde. 

I artiklen an.fores G sygehistorier 11( 
D-vitaminforgiftning, 4 af disse born 
haYde fået Ultranol fortior. 

Svensk konference mellem 
læger, sygeplejersker og 
præster 
Interessen for samarbejdet mellem . 

sygeplejersker og præster, som også 
en artikel i Tidsskrift for Sygepleje nr.

30 slog til lyd for, har i Sverrige, hvor 
man på dette område er langt fremme, 
i årenes løb givet sig udslag i en lnng 
række konferencer. 

Siden J 922 har �svenska Kyrkans 
Diakonistyrelse«, der blev oprettet 1910 
i Stockholm, således afholdt et årligt 
sommen11ode for sygeplejersker, der efter 
J 943 er blevet en fælleskonference for 
læger, sygeplejersker og præster. Kon
ferencestedet skifter hvert år, så hele 
Sverrige efterhånden dækkes. Deltager
antallet ligger som regel omkring ca. 
40Q-c500, h,·oraf majoriteten naturligt 
nok er sygeplojf'rsker. 

Konferencen blev i år afholdt i Linko
ping i tiden 12.-15. august. Modet til
rettelagdes af en komite, hvis formand 
er fil. d: r, teol. kanel. Margit Sahl in, og 
sammen med Diakonistyrelsen stod stif -
tcts biskop, og lokalafdelingerne af læge
og sygeplejerskeforeningerne som ind
bydere. :\Ian drøftede bl. a.: ,Kristent 
menneskesym, tArbejclstherapien i syge
plejens tjenestee, oFrihed og normen, 
,Slu·iftemå.I« og tSooial og personlig 
omsorg«. 

Som dansk gæst, var indbudt soi;,rncpræst 
V. Baunbæk, Roskilde.

-�·.

Blokade af Herning statsaner
kendte Sygekasse 
Siden november 1947 har Dansk Syge

plejoråd forhandJet med Herning stats
unerkendtc Sygekasse om en omnormering 
af hjemmesygeplejerskernes Ion, således 
ut denne blev bra&rt i overensstemmelse 
med de regler, der er gældende i h. t. 
overenskomsten mellem Dansk Sygepleje
råd og Centralforeningen af Hjemme
;;ygeplejQYirksoml1eder i Danmark. 

Trods gentagne mundtlige forhandJin
ger er det ikke lykked0s at få sygekassen 

til at tiltræde, at der udbetales hjemme
sygeplejerskerne det i ovennævnte over
enskomst fastsatte arbejclsledcrt.illæg på 
kr. 600,- (L lonkla.sse), og som protest 
herimod har de to yngste af sygekassens 
4 bjemmesygeplejerslfer efter opfordring 
fra. Dansk Sygeplejcråd opsagt deres 
stillinger til fratrædelse 1. december d.å.

Dansk Sygcplejeråd har tillige meddelt 
Herning Sygekasse, at man har iværksat 
en blokade af de to stilliJ1gor. 

Herefter må ingen statsautoriseret 
sygeplejerske, der er medlem af Dansk 
Sygeplejeråd, soge stilling ved Herning 
statsanerkendte Sygekasse. 

Foreningsmeddelelser 
Tidligere hjælpesøstre ved Diakonis

sestiftelsen indbydes lil stævne på Diako
nissestiftelsen 11.-12. sept. 

!\'lan bedes medbringe rationeringskort og 
- såvidt muligt - lagner og håndklæder.
Program: 

Lordag d. 11: 
Kl. 18,30: Aftensmad. 

, 20,15: Foredrag ved forstander dr. theol. 
Sv. Hauge: ,Vor tid og vor tro,. 

Søndag d. 12: 
KL 9: l\1orgenmad. 

, t 0,30: Gudstjeneste Yed pastor V. Dick-

, 13: 
, 14,50: 
, 15: 

, 17,30: 
, 18,30: 
, 20,15: 

mciss. 
Middagsmad. 
Kaffebord. 
Forhandling: 
fællesskabet.• 
riet Lyneborg 

,Den enkelte og 
Indledere: S. llar

og S. Signe Øs/er· 
gaard. 
Repræsentantskabsmode. 
Aftensmad. 
Frit samvær. Afslutning ved pa
stor P. H. Lange. 
Hjertelig velkommen. 

Jndmeldelse modtages af sosler !(aren 
Rasmussen, Tlf. C. 823, lokal 55, kan benyt
tes - eller pr. brevkort senest lo dage inden 
model af hensyn til indkvarteringen. 

Ledige Legater. 

Af Emilie Melchior, f. Micbaelsens 
Mindelegat for Privatsygeplejersker ud
deles 21. oktober 2 portioner å kr. 230,-.
Le"atet kan soges af privatsygeplejersker, 
m,;11,mmcr a( Dansk Sygeplcjcråd, der arbej
der eller hovedsagelig/ har haft deres uirke
(ell i Slor-Kobenhaun, og som er værdige og 
trængende og enten er fyld/ 55 år eller på 


