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med at bide fra sig orer!'or visse Elementer, ellel's kan man ikke 
begaa sig. Hrnrfor ikke tænke paa, al der ogsaa mellem Sygeplej
ersker findes følsomme, bløde Naturer, der lige saa vel som andre 
Mennesker ll'ænger til lidl \'enlighed. Trods alt, naar man foler sig 
ned:;)aaet af Tonen, kommer man til at tænke paa de Sygeplejer
sker, man har lrufTet i sin forholds"is korte Sygeplejetid. der for 
een staar som Jordens el:;keligste Mennesker - og man saa tænker 
paa al de11 Glæde, seln:- Arbejdet med Patienterne giver een, saa 
vil jeg trods alt ikke bylte rnetl nogen. 

Supplerende Sygeplejerske. 
l1r,llcm Xr. 1;,o.:;o. 

Den forsømte Alder 

\"i lrnr rnodl::igcl rulgendc: 

I Ugeskrift for Læger 1:i . .Januar Hl# Nr. ::2 findes der en inter
essant Artikel af Doktor f:fre11.d Agner om Lægeundersøgelse af nogle 
Børneha re børn. 

Ved sine Undersøgelser paa\·isle Doktoren, at i rn1.1 \'ar k11n 
6,4 % af Landets Børn i lleldagsbornehaverne og 1,5 % af Børnene 
i IJah·dagsbørnelHl\"erne und.er tilstrækkelig Lægekontrol og hen
holdsds 15,H % og 2,7 % under deh·is Lægekontrol. I Sammenlig
ning med de øvrige nordiske Lande og Tyskland staar Danmark 
paa delle Omraade tilbage, idel disse Lande \'ed offentlig Støtte 
har etableret Lægetilsyn med Børnehaverne og regelmæssig Læge
undersøgelse med alle BornPha \'ebørn. 

Doktoren har desuden ved en Undersøgelse af 538 Børn fra 5 
københavnske Børneharnr fundet, al liO,:-.% af Bornene frembød 
saadanne sygelige Tilstande eller Ejendommeligheder (legemlige eller 
psykiske), al der efter hans �lening maalle vises dem særlig Op
mærksomhed i medicinsk Henseende. l�fier Doktorens Mening fandtes 
21i,fi % at trænge til Lægebehandling og blev hendst til Læge. 

De hyppigste og alvorligste sygelige Tilstande var Anæmi, Un
dervægt, Caries Dentium. Perles plani, tidligere ikke diagnosticeret 
positiv Reaktion Yed Tuberkulinprore, Hyperlrofia Tonsillarurn og 
Vegetationes Adenoides. Desuden betegnedes en Del af Bornene som 
værende psykisk paafaldende. 

For al hjælpe pna disse Tilstande mener Doktoren, al det er ab
solut nød\·encligt, at der indføres Lægekontrol med Børneha\·ebør
nene. Lægekontrollen maa, ;;krirer Doktor Agner, for at blive ens
artet og effekli,· etahleres af det offc11tlige, dels rnd at Staten \·ecl 
sine Sundhetlsautorilel<·r udfa:::rdiger HegulaliYer, der paabyder, at 

iut) 

der til enhver Børnehave skal knyttes en l.,cge, dels ved at Staten Yed 
økonomisk Stolle muliggor en saadan Lægekontrol. Omfanget af 
Lægernes Arbejde burde fastsælles nøje. Alle Bornene burde mindst 
een Gang om .\.arel �mdersøge�, og Lægen skulde rn:?re forpligtet til 
al aflægge regelmæssige Desog I Burneharen ocr der \·æi-e Raadcriver 
i alle hygiejniske Sporgsmaal \·edrorende de,;s Drift. Der skulde 
føres J�urnale_r over Unders�gels�rne, Besøgene og Dispositionerne, 
og aarlrgt afg1res en Beretnrng trl Sunclhedsautoritelerne. Børnene 
burde ogsaa underkastes Kontrol og Behandling ar en Tandlæge, 
mener Doktoren. 

EndYidere skriver Doktor Agner, al naar e11 forbedrino- af de 
sundhedsmæssige Forhold i Bornelia rerne rrennemfores Yil de� aabne 
sig Mulighed for at udfylde <let IJul, clereer i den m�clicinske Om
sorg for Born�ne i Forskoleald�ren. pet Arbejde, der af utallige 
Læger, SygepleJersker og forskellige H.1ælpe1c udfores for det spæde 
Barn og . for B�rnene op til J Aars Alderen, gores i mange Hen
seender illusorrsk, clerred at l3ornene i de fleste Tilfælde først i 
Skolernes J. Klasse. igen kommer under systematisk Lægekontrol.
Skolelægernes ArbeJde kunde red lndfol'elsen af Lægekontrol med 
Børneha,ebornene (en Kontrol der, som i Tyskland, se11ere kunde 
udvides _ til al omfatte alle Børnene i Alderen indtil 7 Aar), !elles i 
nusenthg Grad, og for Landets Fremtid Yil Spørgsmaalet om en 
sund oprnksende Slægt sikkert hare den allerstørste Betydning. 

Saa vidt Doktor Agner. 
Der kan vist ikke \'ære Trivi om, al Børnene fra l til 7 Aar i 

Løbet af nogle Aar Yil komme under Sundhedsko11trol paa den ene 
eller anden l\lande. 

. U\·ilkaarligl sporger man ,;ig s�lr. hvordan Sundhedsmyndighederne
vil ordn_e det, om SundheclsplcJersken kommer Lil at spille en Rolle 
her og I saa Fald lworledes :' Og ,il den Uddannelse. der nu kræ
ves af hende, være tilstrækkelig, eller Yil hun blive nødt Lil at sup
plere den og i saa Fald med hrormeget og hrnd :' 

Et Spørgsmaal til trænger sig paa: bliver del Spædbørnssuncl
hedspleJerskcn eller Skolesundhedsplejersken. der kommer til at tao-e 
sig af disse Børn? 

0 

. De Steder, hvor der findes en Borneplejestalion, mener jeg, det
vride være mest praktisk, at den ble\· udridel til al omfatte Born 
til Skol�alderen, og d&r synes jeg, det skulde Yære Spæclbørnssuncl
ltedspleJersken, der blev ved al folg-e Børnene, indtil de korn i Skole. 
Ilun kunde besøge Hjemmene el Par Gange 0111 Aurel orr Børnene 
ko�1me p::ia Børnepl_Pjcstalionen et Par Gange. Spædbørnisundheds
pleJersken kender HJemmet1e og Familjen, og �loderen kender hende 
og har Fortrolighed til hende, saa det Yilde Yære naturlin-st, at del 
rnr hende, der Log sig af disse Børn. 

" 
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Naar Barnet kom i Skole, skulde Skolelægen og Skolesundheds
plejersken saa overtage det. 

T Prorinsen og paa Landet, hvor der ikke er Børneplejestation, 
mener jeg, det vilde være formaalstjenligt, at der var en Sundheds
plejerske, der havde Børnene fra de blev født, til de forlod Skolen, 
og at Skolelægen tog sig af "den forsømte Alder-s Børn saavel som 
Skolebørnene. Ved del opnaaede man, at der kun kom een Sund
hedsplejerske i Hjemmene, 0g al hun Yilde faa et forholdsvis lille 
Disll"ikl, saa hun ikke skulde bruge for megen Tid paa Vejene. 

I den sidste Tid har Bladene meddelt, at en Del Læger gerne vil 
have indført en Helbredsbog for hele Befolkningen, hrnrdan det 
eventuelt vil blive gennemført og komme til at virke vil bliYe in
teressant at følge. 

Regitze Berner. 
SuntlhcdspleJerskc 

Hvidovre. 

Til Oversygeplejerskerne! 

Vi, der arbejder paa Højskolerne, oplever Gang paa Gang, at 
EleYer, der er indmeldt til el Kursus, melder fra eller udebliver 
uden Afmeldelse, fordi de kunde komme ind paa et Sygehus straks. 
Ja, det er endog sket, al Elevens Tøj ,·:11· kommet, og rnan fik blot 
Besked om al \"ideresende det til et bestemt Sygehus. Skal vi 
ikke være enige om, at den Fremgangsmaade kan ln-erken Elev, 
Skole eller Sygehus Yære tjent me<l. Der bliver dog ikke flere Elernr, 
fordi man unddrager dem Forskolen. Vi faar paa alle Skoler Breve 
fra Oversygeplejersker, der beder os om at sende dem Elever, der 
er jo altid nogle, der ikke har søgt nogen Steder, før de kom paa 
Skole. Vi gør vort bedste for at hjælpe Dem, men saa maa De 
ogsaa lade os have de Elever i Fred, der engang er indmeldt.

Mær-ia .jJJadsen. 

Fredag den 24. ds. KL 20-20, 15: Forstanderinde Søster Kri

stine Bardenfleth: 3 Kvinders Virke i Barmhjertighedens Tjene

ste: Gertrud Rask - Prinsesse Louise af Danmark - Louise 

Conring. 
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Personalia 

Æ�teskab er ind�aaet mellem: 

Sygeplejerske Emma Christensen, uddannet paa Kolding Sygehus, og Heservc
betjent Valdemar Sorenscn, Skive. 

Sygeplejerske ]{.aren J)a11ielse11, uddannet paa l':yborg Sygehus, og Tra11slator 
l{aj Nielsen, Eobenh:l\"11. 

Sygeplejerske Helene Jljære llunsen, uddannet paa Amtssygehuset, Odense, og 
Skomagermester E. Jlans�n, Odense. 

Sygeplejerske Margrethe ,Huller, uddannet paa NakskoY Sygehus, og Forret
ningsbestyrer Aksel J,amp Madsen, Stege. 

Sygeplejerske J/aja Sorensen, nddannet paa Yiborg Sygehus, og Salgschef 
J f artmann, Sonderborg. 

Sygeplejerske ]{aren Jloycr, uddannet paa Korsur Sygehus, og Officiant H.C . 
.\"ielse11, Slagelse. 

Sygeplejerske Jfelga Eriksen, uddannet paa Tondcr Sygehus, og Smedemester 
l'oul Olsen, Jllaribu. 

Sygeplejerske Maria l.a(urce, uddannet paa Aarhus Kommunehospital, og 
i\laskinarbejder Poul Jensen, Hillerod. 

Sygeplejerske Hedevig Nissen, uddannet paa Amlssygchusel, Odense, og Smede
mester Carl W. Skylle l'clersen, Odense. 

Sygeplejerske Emma Rasmussen, uddannet paa Frederiksberg llospilal, Ki,ben
havn, og Reservelæge 1/olgcr Ulelig, Kobcnha\"11. 

Sygeplejerske Jnger :ilurck, uddannet paa Svendborg Sygehus, og Kobmand 
J/. 0. Christensen, Svendborg. 

Sygeplejerske Metha llald, uddannet p:ia Odder Sygehus, og Diakon J�ns 
Jacobsen, Gylling. 

Sygeplejerske (judrun Surc11se11, uddannet paa J,ommwiehospilalct, Kobenhavn, 
og Pastor A. Christiansen, Asaa. 

Sygeplejerske Gerda Bu11dgaard, uddr111nel paa Kommunehospitalet, Koben• 
havn, og slud. jur. Arne Rud Nielsen, Kobenhavn. 

Sygeplejerske Jlelga Flarup Hnutfsw, uddannet paa Orslecl Sygehus, og Ga::ml
ejer luer Chrisle11se11, •Langagergaard•, \"ærum. 

Oversygeplejerske .-lnna Jensen, udcl::11111ct paa S,cby Sygehus, Hcmg, og O\·er
læge Tage lverscns Klinik, Kobenha\·n, og Bestyrer Ollo 01/oscn, J,rcnkerup Skov
ridergaard. 

Sygeplejerske Gudrun Mol/er, uddannet paa Higshospitalel, KobcnhaYn, og 
Læge Niels J{nudsen, Sygehuset, Kjellerup. 

Sygeplejerske Rulle Clerislenscn, uddannet paa Diakonissestiftelsen, I,obenhavu, 
og Kobmand P. Kouslcd, Odense. 

Sygeplejerske }{aren Borsting, uddannet paa Skive Sygehus, og Reservebeljent 
/{rislia11 Gyrup, Nyborg. 

Sygeplejerske Astrid Holm, uddannet paa Centralsygehuset, Hjorring, og Gaard
cjer Arnold Rasmussen, Kahr. 

Sygeplejerske Rulle Haurballe Jensen, uddannet paa Scl. Josephs Hospital, 
l,:obenhavn, og �laskinarbejder Svend ,\age Slrandgaard Petersen, Nyborg. 

t 
Onsdag den 9. Februar dode Hjemmesygeplejerske Frk. Jorgine Jorge11sen. 

Hun horte til Hjemmesygeplejcns Pionerer. Frk. Jorgcnscn fik sin Uddannelse 
paa Slagelse Sygehus. Dererter fik hun en Stilling paa Holmslands Klit, hvor 
hun lagde mange Kræfter i det udstrakte Sogn, men moclte til Gengæld stor 


