
holdt åbent, og der var en stor cavitet, 
som det varede længe at få helet op. Nu er 
man gået over til - i de allerfleste til
fælde - straks at lukke såret. Der bliver 
lagt dræn op, for kvindernes vedkommen
de i vagina, så det blod, der står efter 
operationen kan få afløb. Efter disse ope
rationer er det ofte vanskeligt at få vand
ladningen i gang, hvorfor man må kathe
terisere og ofte er nødt til at give doryl. 

Det hænder dog, man endnu en enkelt 
gang la.der caviteten åben. Den vil efter 
operationen være udfyldt af en stor jodo
formmcche, som man efter nogle dages 
forløb får besked om at trække i, så den 
i løbet af nogle dage kan fjernes helt. Når 
mechen er ude, renses caviteten ved, at 
man to gange dagl. skyller op i den med 
fortyndet klorkalkvand, sårrandene be
skytter vi med salve, og langsomt læges 

ca vi teten. 
Patienter, der har fået gjort kraske, har 

vanskeligt ved at finde hvile i sengen, da 
såret bagtil smerter, så det gælder om, at 
man får disse patienter lejret ekstra godt. 

Vi har sørget for, at de har en god ma
dras, endvidere har vi beklædt en hoved
pude med batist, eller vi bruger en luft
krans. Den anbringer vi under sædet på 
patienten. Desuden har vi på sengen en 
galge med galgebånd, så patienten ved 
hjælp af den selv kan Isme og dreje sig, 
hvilket jo i øvrigt letter arbejdet for syge
plejersken. Når patienten kommer op, har 
hun ondt ved at sidde, og vi har fået kon
strueret en speciel pude, der har form som 
en hestesko, og den lægges, så partiet midt 
i og bagtil er frit, og derved hindrer man 
tryk på såret. 

Det er vigtigt, at patienter, der har fået 
gjort colostomi, forberedes godt til ud
skrivningen, for det er ikke altid let for 
dem at vende tilbage til hverdagslivet. 
Det afhænger selvfØlgelig meget af den 
enkeltes kår samt boligforholdene. Det er 
vigtigt, at de kan klare sig selv, og før 
udskrivningen opøves de i selv at gøre sig 
i stand. Vi stiller alt, hvad der skal bru
ges frem, hver patient har sin pakke med 
cellestof, en badeskål med lærredsklude af 
passende størrelse. Vi bruger zinclanolin
salve, vi har en lapiskop med spatel og et 
stykke sæbe, som kun bruges til colosto
mien. Endvidere bruger vi vat til afvask-

ning af colostomien. Vi smører aldrig 
salven på med fingrene, men bruger spat
len. sa fingrene ikke kommer til at lugte 
af fæces. Ved siden af sengen har vi af
faldsspanden stående. Under sygeplejer
skens vejledning og opsigt lærer patienten 
selv at rense og ordne colostomien. 

Så snart tarmen er gennembrændt, be
stiller vi et colostomibælle, og når saret 
bagtil og colostomicn er lægt, kan patien
ten udskrives til rekreation. Vi vejleder 
patienten med hensyn til at holde maven 
i orden. Det er i reglen det, der bekymrer 
dem mest: men mange ordner sig således, 
at de derhjemme, med bestemte dages 
mellemrum, sørger for at få renset tar
men godt ud med laxa11s, fo1· derefter 
atter at holde den i ro ved hjælp af ob
stiprerende midler, sasom vismuth eller 
opiumsdraber. Men det er individuelt, 
hvordan den enkelte bedst kan ordne sig. 

Jeg håber, at De gennem det, jeg her 
har sagt, har fået cl nogenlunde klart bil
lede, af de opgaver, der stilles til syge
plejersken ved plejen af patienter med 
kirurgiske lidcb,er i tarm og ventrikel. 

Der kræves forståelse ar patienten, tål
modighed, genncmf)<lrt renlighed, nøje 
observation af patienten iØr og efter 
operationen, punktlighed med hensyn til 
ud[prelse af ordinationer, med kosten og 
ved mcdicingirning, vejledning af patien
ten. og dertil kommer til sidst, men ikke 
mindst, opdragelsen af eleverne i alt dette, 
så eleverne kan læres til at forsta deres 
ansvar, og virkelig blive dygtige syge
plejersker, der ikke blot har teorien i or
den, men også har forstand på at udøve 
virkelig god og praktisk sygepleje. 

MAN UNDRER SIG OVER -

hvad det er for kvindeorganisationer, der 

i henhold til en udtalelse i Kristeligt 
Dagblad af lærer H. Schnell, Filadelfia. 
"ikke har villet medvirke til, at mænd 
kunne blive ansat pa hospitalerne som 
sygeplejere«. 

Dansk Sygeplejeråd er det i hvert fald 
ikke. 
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