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Sundhedsplejerskernes Uniform. 

Som omtalt i Tidsskrifl for Sygepleje Nr. 35 har Uniforms
komiteen, der har suppleret sig med Sundhedsplejerske Frk. 
Else Weiergang, været samlet Lil l\føde for at lage Stilling til 
forskellige Forslag vedrorende Uniformer, blandl andel det, der 
er indsendl til Behandling af Sundhedsplejerskernes Uniform. 

Qyenstaaende Model ble,· yedtaget som den standardiserede 
• Uniform til Sundhedsplejersker og bestaar af:

1) Graa Vaskekjole ................... Pris J{r. l:"'i,50 
hvid, blod Hcrretlip (Pique) . . . . . . . . - 11,20 pr. Dus. 
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vi�·r, ll\orlil 1kt 
-..- uldne :Foer IZ'.llar. 

'.!) GraasorL Frakke med 3 afknappelige 
Foer (hellangt imprægneret Foer, Ba-
Listfoer og halvlangt Uldfoer) ....... Pris 

:I) Let sort Filthat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -

Del Lilraades al anskaffe el hYiclt Voks
dugsforklæde .............. . . . . . . . . -

Kr. 167,00 
16,;jO 

1,10 

For at faa Uniformen Lil den ovenforna'vnle Pris, maa den 
bestilles gennem Dansk Sygeplejeraads Kontor, Fensmarkgade 1, 
KøbenhaYn N, som efter al have modtaget Bestilling afsender 
et ;\[aallagningsskcma, der i udfyldt Stnnd returneres til Magasin 
du Nord, KøbenhaYn. 
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Det forventes, at alle Sundhedsplejersker vil benylle den stan
dardiserede Uniform. 

Paa samme Møde blev H j e m m e s y g e p l e j e r s k e r n es U n i 
f o r m  drøftet med Henblik paa Standardisering af en pæn og 
praktisk Uniform. Resultatet heraf vil senere blive bekendtgjort. 

Ligeledes drøftedes del af Frk. Ellen Broe indsendte og i 
Tidsskrift for Sygepleje Nr. 21 omtalte Forslag om Ændring af 
H o sp it a l s s y g e p l e j e r s k e r n e s  U n i f o r m . Forslaget er rime
ligt og velbegrundet, men medfører ret omfattende, ogsaa be
kostelige Forandringer for Hospitalerne og maa paany optages 
til Behandling paa næste Møde. 

Helga Roose, 
Yurmnncl for Uoiformskommltccn. 

Aftenkursus i Serum og Vaccine. 
November-December 1938. 

Paa Opfordring af flere Sygeplejersker har Dansk Sygepleje
raad beslullel allerede i Efleraarel al gentage de Forelæsninger 
om Serum og Vaccine, som i Foraarssemestrel blev holdt af 
Lægerne R. .lue! Henningsen og Chr. Borg Petersen, Statens Serum
i nsti t u I. 

Forelæsningerne ,·il bli,·e afholdt i Dansk Sygeplejemads 
Lokaler, Fensmarkgade I, hver i\Iandag og Fredag fra Kl. 20 pr. 
-20,50. 2 af Forelæsningerne vil dog blive holdt paa Statens
Seruminstitut, som Yed samme Lejlighed vil blive forevist.

Fors te Forelæsningsaften: Fredag den -!. November. 

Program for Forelicsn i ngcrne: 

\) infektion og Immunitet. 
2) Bakteriologisk - serologisk Diagnostik, herunder blandt

andet Indsamling og Indsendelse af �lateriale. 
Bakteriologisk Diagnostik af infektiøse Tarmsygdomme. 
Difteri, Kighoste, i\Je11ingilis, Pneumococtyper elc. 
Syfi I is og Gonorrhoe. 
Tuberkulose clc. 

3) Profylakse og Terapi med Vacciner og Sera, herunder
hlandL andel Fremstilling, i\Jaaling, Opbevaring af 
Vacciner. 
do. do. af Sera. 
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Vaccination med svækkede i\rikroher (Kok oppevaccine, 
Cai mettevaccine). 

Vaccination 111ecl svækkede Bakterier (Tyfus, Paratyfus, 
Kighoste). 

Ana toxi ner. 
Sera fremstillede paa Dyr. 
Rekonvalescentsera etc. 

Desuden beregnes 1 Time til en afsluttende skril'llig Prø\'e. 

For at h\'er enkell Deltager kan faa del størst mulige Ud
bylte af Forelæsningerne, \'il ln•e1·t Kursus blive begrænset til 
;�o Deltagere. 

Kursusafgiften er K,·. fi,-. Der er ingen Udgifter Lil Røger, 
men hver Deltager vil vederlagsfrit faa udleveret et duplikeret 
i\faleriale. 

Skrifllig Indmeldelse sendes inden 15. Oktober til Dansk Syge
plejeraads Kontor, Fe11smarkgade 1, N. 

Kursus i kunstigt Aandedræt. 

I Lohel af November i\laancd d. A. vil Falcks Redningskorps 
ved Overassistent Tharsgaard afholde folgende Kursus i kun
stigt Aandedræt for Medlemmer af Dansk Sygeplejeraad: 

A. Tirscl. d. 8., Onsd. d. 9.,
B. - 8., - 9.,
C. - 22., - 23.,
D. - 22., - 23.,

Torsd. cl. ll). November Kl. 20-2050
. 

- 10. Kl. 21-2l5o. 
- 2.J.. Kl. 20-2050

. 

- 24. Kl. 21-2150
• 

Alle Demonstrationerne afholdes i Dansk Sygeplejeraads Lo
kaler, Fensmarkgade l. Undervisningen er gratis, men man for
pligter sig ved Indmeldelsen til at møde Lil alle 3 Timer. 

Skriftlig Indmeldelse med Angivelse af, paa hYilket Hold man 
ønsker at deltage, eller dersom delte er overtegnet, hvilke af 
de andre Hold man da kunde lænke sig al deltage i, sendes 
inden den 20. Oktober til Dansk Sygeplcjeraads Kontor, Fens
markgadc 1, København N. Da der imidlertid kun kan med
tages et begrænset Antal Deltagere, gør man klogt i at indsende 
Indmeldelsen saa hurtigt som muligt. 


