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Formandens b etragtninger
Det har længe været min mening at komme med nogle betragtninger

om min færd landet rundt, men har af pladshensyn udskudt det. Tro
nu ikke, at det bliver en rejsebeskrivelse, - næh - derimod en oversigt
over de erfaringer, jeg har indhøstet i perioden, siden vi udsendte sidste
blad. Der er som omtalt i et indlæg andet sted i bladet blevet dannet
lokalforeninger landet rundt, og dette arbejde har været en række af
oplevelser, dette at komme ind på livet af patienterne, mzerke deres
taknemlighed over det, man hunne bringe med, og samtidig indhøste
erfaringer tiI gavn for andre medpatienter.

Hvad har man så hørt og set? Vel først en r-rdpræget pessimisme,
altså den stadig tilbagevendende psykiske belastning i den første tid
efter operationen. Det kan opsættes i flere forskellige punkter:

1) Hrad må man spise. og hvad ikke? Ja, det er lige så individuelt
og forskelligt- som der er patienter til, og det er s\-ært eller nærmere
sagt umuligt at opsætte et spisekort for patienter med vore sr.agheder,
for det er så afgjort, at nogle spiser a1t. n.iedens andre tåler mindre. dog
kan det siges som en sikker ting. at alle har det bedst r-ed ar spise lidt
og tit - altså ikke nogen or-erfyldning. Er det i grunden ikke også sådan,
at man, f.ør rnan blev syg, heller ikke kunne tåie a1t? Har vi glemt det?
.Det -er for mil eget vedkommende sådan. at jeg aldrig-åar tåIt mæIk,
ikke engang modermælken, nu drikker jeg mælk hver dag; før var jeg
plaget af mavepine altid, jeg har ikke haft den plage siden 1957. Patien-
terne må finde ud af det selv, kort og godt, og for ny,e patienters ved-
kommende: Hvad De ikke tåler i dag, det tåler De måske om 3 måne-
der', når alt kommer ind i den nye rytme, men det tager sin tid, tab
blot ikke modet.

2) Lugt. Dette er et meget udpræget probiem mellem patien-
terne. Og hertil vil jeg sige og sige det med en tyk streg under: Jeg har
besøgt i hundredevis af patienter, og jeg har aldrig kunnet iugte noget.

3) Posetype. Der er patienter, der klager over, at poserne ikke sidder
{ast, medens andre klager over, at de sidder for fast. Kære medpatien-
ter, v6d De, at der findes forskellige posetyper? En for Olsen og en for
Petersen og en meget fin en for Jensen. Når nu en patient får tildelt
en posetype, så tror han eller hun, den er den eneste ene. Det er slet
ikke tilfældet; gå over til en anden pose og prøv den, dur den heller
ikke, så prøv den tredje. Dansk coloplast A/S i trspergærde eller
Fa. Jacobsen & Thomsen i Rødovre er altid til rådighed med prøver,
som De kan få, ellers er vi det, hvis De vil kontahte os. Huden er det
afgørende i denne sag.

Dr. Erik Miinster har skrevet en række udmærkede artikler i blade
Iandet over med overskriften: >>Sygdommen, man ikke taler om<<, det
var en overskrift, der dækkede over den kendsgerning, som mang-
foldige patienter gør til et lige så stort kompleks. Det er en sygdom,
som ingen sygdom er; kan en mand med træben skjule sit tilfælde?
Smid det over bord - og betragt Deres operation som en ganske natur-
lig ting. Til det sidste vil jeg dog tiLføje: Når De er medlem hos os, så

er De medlem og behØver ikke at frygte, at Deres navn bliver nævnt.
Vi fører en streng anonymitet for alle medlemmer, der er tilsluttet for-
eningen. Jeg vil senere supplere disse linjer. Alex Cltristensen.
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Det eneste effek-
tive colostomibaelte
der med elastiske
kanter giver

100%
sikkerhed og

støtte

Leveret gennem
mere end 15 år -

og bruges på de
fleste danske og
udenlandske hos-
pitaler.

Vi er fast leverandør gennem sygekasserne og in-
valideretten - og leverer også;

Cellestofvat i den rigtige størrelse
samt baelter i Nylon

W. BRONEE FOTVER
SVENDBORG. TLF. 1089

Anmodning til patienterne

Det er vor tanke at bringe en artikelserie om de for-
skellige hjælpemidler, colostomiposer, baelter, bandager
m. m. af enhver art, danske som udenlandske, og senere
saml.e disse artikler i et hæfte, således at vi på en nem
og overskuelig måde kan give patientprne et samlet over-
blik over de muligheder, der står til vor rådighed, når
hospitalsbehandlingen er til ende.

Derfor beder vi alle patienter med erfaring: Giv os

nogle af Deres gode råd! Hvilke salver har De anvendt,
og hvad var det bedste i Deres tilfælde? Har De fået en
god id6? Behold den ikke for Dem selv, men lad os få
deL i den.

Kom frit frem med plusser eller minusser. Jo større
materiale, der kan fremskaffes, jo mere fyldestgørende
kan artiklen blive til hjælp og vejledning for os alle.

Det er jo en kendsgerning, at den oplysning, der kan
fås, er spredt og tilfældig, men med Deres støtte håber
vi på et godt resultat. I første omgang er det patienter,
der anvender colostomiposer, vi gerne hører fra, da den
første artikel vil handle om disse og deres anvendelse.

Vi venter nu på Deres indsats, så vi eventuelt kan
bringe den første artikel i vort næste nummer.

På lorhånd tak.

Landsformand: Hr. Alex Christensen. Næstfomrancl:
Fru V. Bronn6 Folver. Kasserer: Hr. Åge Schmidt. Se-

kretaer: Fru Inger Byskou. Hr. Maskinmester C. T.
Ilansen. Suppleanter: Frk. E. Antonsen, hr. Nordbøge.

Efter en kart pause holdt sygeplejerske frk. Gertrude
Kristensen et foredrag om patienternes hygiejne og
hospitalets behandiing af patienterne.

Foreningens iaege besvarede de indsendte spørgsmål
fra patienterne og de under mødet fremkomne fore-
spørgsler.

Jtr2t siden sidst!

Invalideforsikringsrettens tildeling af colostomiposer,
der tidligere var 100 stk. kvartalet, er nu f.orhøjet til 200
stk. Hvis der er medlemmer, der endnu ikke har fået
denne forhøjelse, bør de søge selv eller i modsat fald
henvende sig til os, så vil vi tage sagen op.

Vi arbejder på en løsning, da flere af medlemmerne
bruger cellestof foruden colostomiposerne og derfor øn-
sker en tildeling kombineret af disse to midler.

Larsen-Cognac Crystallosetter

Referat af generallorsarnlingen
Generalforsamlingen, som blev afholdt søndag den

14. oktober 1962 i Haandvaerkerforeningens store laugs-

sal, fik et yderst vellykket forløb. Der var rnødt ca. 70

medlemmer, som blev budt velkommen af landsforman-
den, hr. Alex Christensen, der også takkede foreningens
læge, dr. J. B. Lauritzen, samt de lokale foreningsfor-
mænd, hr. Brink Henriksen fra Århus og hr. Langkilde
Rasmussen fra Odense, hvorefter ordet blev givet til
dirigenten, fhv. skoleinspektør hr. Bitch Christensen fra
Hedehusene.

Dirigenten oplæste dagsordenen og gav derefter ordet
til sekretæren, fru Folver, som oplæste protokollen,
hvorefter landsformanden berettede om foreningens
virke i det forløbne år og i særdeleshed kom ind på ar-
bejdet med oprettelsen af lokalforeningerne i Århus,
Odense og Hjørring, samt om en ny afdeling på Born-
holm.

Regnskabet blev oplæst og godkendt, og da der ikke
var indkommet forslag, blev lovændringerne gennem-

gået og vedtaget.
Valg til bestyrelse var næste punkt på dagsordenen,

og følgende blev valgt:
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BRE,VKASSE,
Vi åbner med dette nrrmmer en brevhasse, hvor alle

spØrgsmål, såve1 af lægelig som praktisk art, vil blive
besvaret- Hvis der ønskes direkte svar, bedes dette med-
delt os. Vi håber på mange spørgsmål, så alle problemer
kan blive belyst til glæde for alle medlemmerne. AItså
kom frit frem, vi venter Deres brev.

TIL MEDLEMMERNE
Når De får dette blad i hænde, er året 1962 snart til

ende, og det nye år med alt, hvad det indebærer, er
inde. Vi tænker i denne forbindelse på kontingentet, da
vi i januar 1963 udsender vore girokort, som vi meget

gerne ser tilbagesendt så hurtigt som muligt. Vi gør op-
mærksom på, at vort beskedne kontingent stadig er det
samme på trods af , at alt er steget, men pointerer, at det
er velkomment, hvis De frivilligt forhøjer beløbet. På

forhånd tak. Kassereren.

Lokalforeninger
Som det fremgår af forsiden er der siden det sidste

nummer af bladet dannet lokalforeninger rundt om i
landet, således at det nu er nemmere for medlemmerne

;rt komme i kontakt med en medpatient. Det er en ene-
stående hjælp og imødekommenhed, vi har mødt rundt
om i landet, ikke mindst af provinspressen, og vil
herigennem sige en hjertelig tak. Vi har herudover haft
den meget store glæde at modtage indmeldelse af en
Iang række læger og sygeplejersker. Vi har i dag en læge

siddende i bestyrelsen i Nordjylland. Vi har overalt
mødt stor stØtte, og det tager vi som en opmuntring for
det arbejde, der ligger foran os i den kommende tid.

Colostomiposen

CoLoPLo"
Fabrikation:

DANSK COLOPLAST A/S
Espergærde . Tlf. 1000

Forhandles gennem:

Bandagister - Sygeplejeforretninger - Apoteker

B ruger o, Colostomiposer?

,Aavend daogså SC H MI€TS ELONET

og De undgår gener og ubehag, samt opnår forøget

Tryghed - Hygiejne og velbefindende

Skriv eller ring efter gratis prøve.

Posestørrelse bedes opgiaet.

FLONEL

Nørregade 43A . København K , Minerva 2041

A. C.

SUOMISVEJ 2

KØBENHAVN V

GUSTAV TORP & SØN
bogbinderi TELEFON

NORA *351065

SC H M IDTS



Golostomibandager

Goloplast-poser

Gellestof og vat

føres i vore forretnin-

ger overalt i Storkø-

benhavn. - Vi er leve-

randør til invalidefor-

sikringer og sygekas-

ser, og vort personale

er parat til at hjælpe

Dem med råd og vej-

Næste blad, der vil udkomme 1. februar, vil blive ud-
sendt i udvidet form^

Det er forhåbentlig nu alle bekendt, at patienter,
der er opererede, kan få hjælp til poser og cellestoffer,
uanset patientens økonomi.

Vi har med tak modtaget en luftkrans samt et urin-
glas til en herre; disse hjælpemidler kan fås ved hen-
vendelse skriftlig til Alex Christensen, Postbox 17,
Klampenborg.

Vi beder vore medlemmer samt alle, der har vist os
velvilje og bistand i året, modtage vore bedste ønsker
om en glædelig jul samt et godt og lykkeligt nytår.

På utallige opfordringer fra medlemmerne, der over-
r,ærede generalforsamlingen i Håndværkerforeningen i
oktober, skal vi i løbet af vinteren arangere en sam-
taleaften. Indbydelse udsendes i brev til samtlige med-
lemmer. Dette gælder både for afdelingerne i Århus,
Odense, Hjørring, Bornholm og København.

Bestyrelsen.

H. FRIIS BOGTRYKKERI

Gunnekær 4, Vanløse , Tlf. 70 
'16 

00

Jacobsen & Thomsen A/s

Fabrikation af Translet - Colostomiset

Valhøjs Alle 154 . København-Vanløse

Telefon; +70 35 33


