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Obrázek 1: Otevření muzea 

Iniciátorka vzniku Dánského muzea historie ošetřovatelství Kirsten Stallknechtová (vprostřed) spolu 
se zástupci okresu Vejle při otevření muzea. Všichni mají na sobě historické kostýmy z muzejní 
sbírky. (Zdroj: Dansk Sygeplejehistorisk Museum). Dostupné z: 
https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/sy-nr-1999-35/et-tilbud-til-hele-danmark 

 

  

 
Obrázek 2: Ukázka z muzea A 

Ukázková nemocniční místnost v budově muzea s figurínami sester v dobových oblecích (Zdroj: 

Dansk Sygeplejehistorisk Museum). Dostupné z: https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/sy-nr-1999-

34/hundrede-ars-sygepleje 

 

https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/sy-nr-1999-35/et-tilbud-til-hele-danmark
https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/sy-nr-1999-34/hundrede-ars-sygepleje
https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/sy-nr-1999-34/hundrede-ars-sygepleje
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Obrázek 3: Dánské kláštery ve středověku 

Na mapě středověkého Dánska vidíme rozmístění všech klášterů v době jejich největšího 

rozkvětu. Nacházely se na každém větším ostrově i v blízkosti většiny významných měst (Zdroj: 

Gøtzsche, Nygaard, 1993, s. 88). 

 

 



4 
 

 
Obrázek 4: Dům Diakonské nadace 

Dům Diakonské nadace na Peter Bangsvej v dobovém znázornění (Zdroj: Archiv DSR). Dostupné z: 
https://dsr.dk/dshm/sygeplejens-historie/sygeplejens-historie-i-danmark/de-religioese-
hospitalers-rolle-i-dansk 
 

 
Obrázek 5: 1876: První světské vzdělání 

Na obrázku jsou studentky z Městské nemocnice v Kodani, která jako první zavedla možnost 
sekulárního vzdělávání. Trvalo pouze jeden rok a výuka byla převážně praktická (Zdroj: Dansk 
sygeplejehistorisk museum). Dostupné z: https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/sy-nr-2018-
10/noedhjaelp-gennem-mere-end-150-aar 

https://dsr.dk/dshm/sygeplejens-historie/sygeplejens-historie-i-danmark/de-religioese-hospitalers-rolle-i-dansk
https://dsr.dk/dshm/sygeplejens-historie/sygeplejens-historie-i-danmark/de-religioese-hospitalers-rolle-i-dansk
https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/sy-nr-2018-10/noedhjaelp-gennem-mere-end-150-aar
https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/sy-nr-2018-10/noedhjaelp-gennem-mere-end-150-aar
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Obrázek 6: Uniforma sestry upravená na kolo 

Exemplář uniformy z muzea, zde jsou bohužel šaty vykasané, takže není tolik vidět rozdíl v délce. 
(Zdroj: Diakonissestiftelsen). Dostupné z: https://dsr.dk/dshm/sygeplejens-historie/sygeplejens-
historie-i-danmark/diakonissestiftelsen 
 

 
Obrázek 7: Sestra diakonka se svým jízdním kolem 

Sestra z domácí péče v terénu (Zdroj: Diakonissestiftelsen). Dostupné z:  
https://dsr.dk/dshm/sygeplejens-historie/sygeplejens-historie-i-danmark/diakonissestiftelsen 

https://dsr.dk/dshm/sygeplejens-historie/sygeplejens-historie-i-danmark/diakonissestiftelsen
https://dsr.dk/dshm/sygeplejens-historie/sygeplejens-historie-i-danmark/diakonissestiftelsen
https://dsr.dk/dshm/sygeplejens-historie/sygeplejens-historie-i-danmark/diakonissestiftelsen
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Obrázek 8: Ukázka z muzea B 

 

 
Obrázek 9: První dánské diakonky 

Uniforma prvních sester diakonek z 60. let 19. století: černé dlouhé šaty s pláštíkem a bílý čepec 
s mašlí pod bradou (Zdroj: Diakonissestiftelsen). Dostupné z: https://dsr.dk/dshm/sygeplejens-
historie/sygeplejens-historie-i-danmark/diakonissestiftelsen 

Pro srovnání: s takovouto sestrou 
v domácí péči se setkávali pacienti 
ve svých domovech ještě 
v meziválečném období. Sestry 
měly vysoká černá dámská kola 
s odolnými pneumatikami (Dansk 
sygeplejehistorisk museum). 
Dostupné z: 
https://dsr.dk/sygeplejersken/arki
v/sy-nr-1997-21/et-levende-
museum 

 

https://dsr.dk/dshm/sygeplejens-historie/sygeplejens-historie-i-danmark/diakonissestiftelsen
https://dsr.dk/dshm/sygeplejens-historie/sygeplejens-historie-i-danmark/diakonissestiftelsen
https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/sy-nr-1997-21/et-levende-museum
https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/sy-nr-1997-21/et-levende-museum
https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/sy-nr-1997-21/et-levende-museum
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Obrázek 10: Otužování při práci 

Sestry vykonávaly namáhavou práci a ve Skandinávii bylo vždy součástí zdravého životního stylu 
otužování. Zde se sestry koulují během pracovní přestávky na dvoře Finsenova institutu v Kodani 
(pojmenovaného dle zakladatele dr. Nielse Finsena), který sloužil pro výzkum nových možností 
léčby tuberkulózy. Obrázek je z roku 1900 (Zdroj: Archiv DSR). Dostupné z: 
https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/sy-nr-1999-42/ildsjaelenes-historie 
 

 
Obrázek 11: Sestry z Nemocnice krále Frederika A 

Dvě sestry (se zástěrou a límcem či mašlí) s pacienty na dvorku Nemocnice krále Frederika. Úplně 
vzadu stojí také jedna stuekone. (Zdroj: Dansk Sygeplejehistorisk Museum). Dostupné z: 
https://dsr.dk/dshm/sygeplejens-historie/sygeplejens-historie-i-danmark/de-foerste-hospitaler-i-
danmark-og-deres 

https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/sy-nr-1999-42/ildsjaelenes-historie
https://dsr.dk/dshm/sygeplejens-historie/sygeplejens-historie-i-danmark/de-foerste-hospitaler-i-danmark-og-deres
https://dsr.dk/dshm/sygeplejens-historie/sygeplejens-historie-i-danmark/de-foerste-hospitaler-i-danmark-og-deres
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Obrázek 12: Charlotte Muncková 

 

 
Obrázek 13: Charlotte Muncková jako studentka 

Charlotte Muncková jako 
studentka v Presbyterian Hospital 
1906-09. Zde vidíme, že sesterské 
uniformy měly ještě dlouhé rukávy 
(Zdroj: Dansk Sygeplejehistorisk 
Museum). Dostupné z: 
https://www.kvinfo.dk/side/597/bi
o/1466/origin/170/query/charlott
e%20munck/ 

 

Charlotte Muncková, 1905  
(Zdroj: Dansk Sygeplejehistorisk 
Museum). Dostupné z: 
https://dsr.dk/dshm/sygeplejens-
historie/dansk-sygeplejeraads-
formaend/charlotte-munck 

 

https://www.kvinfo.dk/side/597/bio/1466/origin/170/query/charlotte%20munck/
https://www.kvinfo.dk/side/597/bio/1466/origin/170/query/charlotte%20munck/
https://www.kvinfo.dk/side/597/bio/1466/origin/170/query/charlotte%20munck/
https://dsr.dk/dshm/sygeplejens-historie/dansk-sygeplejeraads-formaend/charlotte-munck
https://dsr.dk/dshm/sygeplejens-historie/dansk-sygeplejeraads-formaend/charlotte-munck
https://dsr.dk/dshm/sygeplejens-historie/dansk-sygeplejeraads-formaend/charlotte-munck
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Obrázek 14: Sestry z Nemocnice krále Frederika B 

Sestry z Nemocnice krále Frederika v roce 1904. Všechny mají gumové zástěry a stejné haleny, ale 
každá má jiný límec i opasek, uniformy tedy ještě zdaleka nebyly sjednocené (Zdroj: Dansk 
Sygeplejehistorisk Museum). Dostupné z: https://dsr.dk/dshm/sygeplejens-historie/sygeplejens-
historie-i-danmark/de-foerste-hospitaler-i-danmark-og-deres 
 
 

 
Obrázek 15: Stuekone 

Žena, která pracovala jako 
stuekone v Nemocnici krále 
Frederika. Obrázek je z roku 1907 
(Zdroj: Dansk Sygeplejehistorisk 
Museum). Dostupné z: 
https://dsr.dk/dshm/sygeplejens-
historie/sygeplejens-historie-i-
danmark/de-foerste-hospitaler-i-
danmark-og-deres 

 

https://dsr.dk/dshm/sygeplejens-historie/sygeplejens-historie-i-danmark/de-foerste-hospitaler-i-danmark-og-deres
https://dsr.dk/dshm/sygeplejens-historie/sygeplejens-historie-i-danmark/de-foerste-hospitaler-i-danmark-og-deres
https://dsr.dk/dshm/sygeplejens-historie/sygeplejens-historie-i-danmark/de-foerste-hospitaler-i-danmark-og-deres
https://dsr.dk/dshm/sygeplejens-historie/sygeplejens-historie-i-danmark/de-foerste-hospitaler-i-danmark-og-deres
https://dsr.dk/dshm/sygeplejens-historie/sygeplejens-historie-i-danmark/de-foerste-hospitaler-i-danmark-og-deres
https://dsr.dk/dshm/sygeplejens-historie/sygeplejens-historie-i-danmark/de-foerste-hospitaler-i-danmark-og-deres
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Obrázek 16: Kongres 1909 

Mezinárodní konference v Londýně roku 1909, kde byla DSR přijata do ICN. Dánská předsedkyně 
DSR, Henny Tscherningová, stojí druhá zprava. (Zdroj: Dansk Sygeplejehistorisk Museum). 
Dostupné z: https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/sy-nr-1997-11/sygeplejens-roedder 
 
 

https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/sy-nr-1997-11/sygeplejens-roedder
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Obrázek 17: 1913: Sestra asistuje 

 

 
Obrázek 18: Kolonie Filadelfia 

Na obrázku je zachycena momentka z pracovní terapie pacientů ze sanatoria v diakonské 

kolonii Filadelfia v roce 1916 (Zdroj: Dansk Sygeplejehistorisk Museum). Dostupné z: 

https://dsr.dk/dshm/sygeplejens-historie/sygeplejens-historie-i-danmark/de-religioese-

hospitalers-rolle-i-dansk 

Sestra asistuje lékaři v nemocnici 
v Aarhusu kolem roku 1913. 
(Zdroj: Archiv DSR). Dostupné z: 
https://dsr.dk/sygeplejersken/arki
v/sy-nr-1999-42/ildsjaelenes-
historie 

 

https://dsr.dk/dshm/sygeplejens-historie/sygeplejens-historie-i-danmark/de-religioese-hospitalers-rolle-i-dansk
https://dsr.dk/dshm/sygeplejens-historie/sygeplejens-historie-i-danmark/de-religioese-hospitalers-rolle-i-dansk
https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/sy-nr-1999-42/ildsjaelenes-historie
https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/sy-nr-1999-42/ildsjaelenes-historie
https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/sy-nr-1999-42/ildsjaelenes-historie
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Obrázek 19: Dlouhá pracovní doba 

Ve 20. letech 20. století bylo běžné, že sestry musely odcházet do důchodu kvůli předčasnému 
opotřebení před padesátým rokem života. Charlotte Muncková ke konci svého předsednictví v DSR 
ještě zostřila boj za zkrácení 12-14hodinové pracovní doby, což se nakonec podařilo prosadit. Na 
tobrázku si sestra z nemocnice v Bispebjergu zajistila židli pro pohodlné sezení během pracovní 
přestávky. Obrázek je z roku 1927. (Zdroj: Archiv DSR). Dostupné z: 
https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/sy-nr-1999-42/ildsjaelenes-historie 
 

 
Obrázek 20: Bispebjerg 1923: topná skříň 

V roce 1923 existovala nemocnice v Bispebjergu pouhých 10 let, ale už byla lídrem ve vzdělávání a 
technologiích. Zde sestra připravuje špičkový přístroj: topnou skříň. Na vnitřní straně oblouku ze 
dřeva či kovu byly umístěny žárovky. Přístroj se používal k léčbě bolesti břicha a doplňoval teplé 
potahy. (Zdroj: Dansk Sygeplejehistorisk Museum). Dostupné z: 
https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/sy-nr-2017-6/dengang-hoejteknologi-anno-1923 

https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/sy-nr-1999-42/ildsjaelenes-historie
https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/sy-nr-2017-6/dengang-hoejteknologi-anno-1923
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Obrázek 21: Eli Magnussenová a nové sestry 

Eli Magnussenová stojí uprostřed mezi novými absolventkami ošetřovatelské školy v březnu 1938 
před Královskou nemocnicí. (Zdroj: Dansk Sygeplejehistorisk Museum). Dostupné z: 
https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/sy-nr-1998-1/en-epoke-er-slut 
 

 
Obrázek 22: Studentky v roce 1939 

Tři studentky ošetřovatelství v roce 1939 
v nemocnici v Kongevej v Sønderborgu. 
Na obrázku vidíme podložní mísu, 
toaletní papír a irigátor. Pacienti se tehdy 
po zákrocích tolik neaktivizovali a 
přirozená funkce střeva tak byla 
oslabena. Fyzická péče byla prvořadá a 
její kvalita byla dosti vysoká. Emocionální 
potřeby pacientů ovšem rozhodně nebyly 
předmětem výuky. (Zdroj: Dansk 
Sygeplejehistorisk Museum). Dostupné z: 
https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/sy-nr-
2018-1/dengang-klinisk-uddannelse-
anno-1939-baekken-toiletpapir-og 

 

https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/sy-nr-1998-1/en-epoke-er-slut
https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/sy-nr-2018-1/dengang-klinisk-uddannelse-anno-1939-baekken-toiletpapir-og
https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/sy-nr-2018-1/dengang-klinisk-uddannelse-anno-1939-baekken-toiletpapir-og
https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/sy-nr-2018-1/dengang-klinisk-uddannelse-anno-1939-baekken-toiletpapir-og
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Obrázek 23: Cvičení s plynovou maskou 

Válka se blíží a kodaňské sestry musely absolvovat kurz, kde se učily jak zacházet s plynovými 
maskami. Obrázek je z roku 1939. (Zdroj: Dansk Sygeplejehistorisk Mueum). Dostupné z: 
https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/sy-nr-2001-3/1931-1940-magtkampe-i-organisationen-breder-
sig-i-spalterne 
 
 

 
Obrázek 24: Švédský bílý autobus na cestě 

V bílých autobusech bylo přepraveno celkem cca 17 300 lidí přes Dánsko do Švédska. 
V autobusech spolu se zachráněnými vězni z koncentračních táborů cestovaly také sestry, které o 
vězně pečovaly (Zdroj: Wikimedia). Dostupné z: https://dsr.dk/dshm/historiske-
glimt/sygeplejerskerne-og-de-hvide-busser/historien-om-de-hvide-busser 

https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/sy-nr-2001-3/1931-1940-magtkampe-i-organisationen-breder-sig-i-spalterne
https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/sy-nr-2001-3/1931-1940-magtkampe-i-organisationen-breder-sig-i-spalterne
https://dsr.dk/dshm/historiske-glimt/sygeplejerskerne-og-de-hvide-busser/historien-om-de-hvide-busser
https://dsr.dk/dshm/historiske-glimt/sygeplejerskerne-og-de-hvide-busser/historien-om-de-hvide-busser
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Obrázek 25: Bílý autobus v Kodani 

Bílé autobusy ze švédského Červeného kříže přicházejí s přeživšími z německých koncentračních 
táborů do Blegdamské nemocnice v Kodani v roce 1945. (Zdroj: Dansk Sygeplejehistorisk 
Museum). Dostupné z: https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/sy-nr-2001-3/1941-1950-medlemmer-
klager-over-tidsskriftets-faglige-standard 
 
 

 
Obrázek 26: Pruhované uniformy z poválečné doby 

1946: studentky v uniformách z Městské nemocnice (Zdroj: Dansk Sygeplejehistorisk Museum). 
Dostupné z: https://dsr.dk/dshm/sygeplejens-historie/sygeplejens-historie-i-danmark 
 

https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/sy-nr-2001-3/1941-1950-medlemmer-klager-over-tidsskriftets-faglige-standard
https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/sy-nr-2001-3/1941-1950-medlemmer-klager-over-tidsskriftets-faglige-standard
https://dsr.dk/dshm/sygeplejens-historie/sygeplejens-historie-i-danmark
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Obrázek 27: Maria Madsenová 

 

 
Obrázek 28: Auta místo jízdních kol 

Sestry v domácí péči měly služební auta někdy od 40. let 20. století. V současnosti už sestry 
používají elektromobily dotované Dánskou energetickou agenturou (Zdroj: Archiv obce 
Odsherred). Dostupné z: https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/sy-nr-2013-14/historisk-fra-
benzinhakker-til-stromforende-sygepleje 

Maria Madsen a Gunhild Kirchheiner 
po setkání s předsedou vlády 
Knudem Kristensenem v říjnu 1946. 
Madsenová byla zkušenou politickou 
vyjednavačkou. (Zdroj: Hakon 
Nielsen, Nordisk Pressefoto). 
Dostupné z: 
https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/s
y-nr-1999-42/ildsjaelenes-historie 

 

https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/sy-nr-2013-14/historisk-fra-benzinhakker-til-stromforende-sygepleje
https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/sy-nr-2013-14/historisk-fra-benzinhakker-til-stromforende-sygepleje
https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/sy-nr-1999-42/ildsjaelenes-historie
https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/sy-nr-1999-42/ildsjaelenes-historie
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Obrázek 29: Nurse green 

 

 
Obrázek 30: Muži v ošetřovatelství 

Sestra v domácí péči, cca 1950. 
Teprve po Druhé světové válce začala 
auta nahrazovat ve větší množství 
jízdní kola jako hlavní dopravní 
prostředek pro sestry. Nástupce 
vyobrazeného modelu (Morris 8), 
Morris Minor, se stal tak populárním, 
že jedna z barev nabízených 
maloobchodníkům se nazývala 
„Nurse Green“ (Zdroj: Dansk 
Sygeplejehistorisk Museum). 
Dostupné z: 
https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/s
y-nr-1997-11/sygeplejens-roedder 

 

Sedm mužů-sester v nových 
uniformách. Zleva v zadní řadě: 
Svend Aage Hvid, Herluf Lind,  
Anders Christian Jensen, Thorvald 
Jacobsen. Zleva v přední řadě: 
Axel Johannesen, Orla Olsen,  
Gunnar Johansen. Zdroj: Dansk 
Sygeplejehistorisk Museum). 
Dostupné z: 
https://dsr.dk/dshm/sygeplejens-
historie/sygeplejens-historie-i-
danmark/mandlige-sygeplejersker 

 

https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/sy-nr-1997-11/sygeplejens-roedder
https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/sy-nr-1997-11/sygeplejens-roedder
https://dsr.dk/dshm/sygeplejens-historie/sygeplejens-historie-i-danmark/mandlige-sygeplejersker
https://dsr.dk/dshm/sygeplejens-historie/sygeplejens-historie-i-danmark/mandlige-sygeplejersker
https://dsr.dk/dshm/sygeplejens-historie/sygeplejens-historie-i-danmark/mandlige-sygeplejersker
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Obrázek 31: Kapitola z historie ošetřovatelství ožívá na obrazovce 

V roce 2018 měl v dánské televizi premiéru seriál Sygeplejeskolen, který pojednával o první 
skupince mužů, kteří v roce 1951 nastoupili do ošetřovatelské školy při Královské nemocnici. 
Prostředí i kostýmy byly vytvářeny v úzké spolupráci s dosud žijícími absolventy, aby bylo dosaženo 
maximální autenticity nejen v kostýmech. (Zdroj: Mike Kollöffel/TV). Dostupné z: 
https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/sy-nr-2018-11/de-foerste-mandlige-sygeplejersker-som-tv-
serie  
 

 
Obrázek 32: Praktická výuka v 50. letech 

Studentky v Královské nemocnici trénují na figuríně zavedení břišní sondy. Fotografie je z 50. let 
(Zdroj: Dansk Sygeplejehistorisk Museum). Dostupné z: https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/sy-nr-
2014-1/historisk-ovelse-gor-mester 

https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/sy-nr-2018-11/de-foerste-mandlige-sygeplejersker-som-tv-serie
https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/sy-nr-2018-11/de-foerste-mandlige-sygeplejersker-som-tv-serie
https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/sy-nr-2014-1/historisk-ovelse-gor-mester
https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/sy-nr-2014-1/historisk-ovelse-gor-mester
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Obrázek 33: Nemocnice Sønderborg, 50. léta 

Sestry a studentky z chirurgického oddělení v Kongevejshospitalet v Sønderborgu kontrolují a balí 
vyprané gumové rukavice před sterilizací v autoklávu, který je vidět v pozadí. Obrázek je z 50. let 
20. století. (Zdroj: Dansk Sygeplejehistorisk Museum). Dostupné z: 
https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/sy-nr-1999-42/ildsjaelenes-historie 
 
 

 
Obrázek 34: Učitelky v Testrupu 

 
Lidová vysoká škola Testrup 1957: ředitelka Maren Grosenová (vlevo), učitelky Minna Hansenová 
(vprostřed) a Ingrid Kaaeová (vpravo), která nastoupila po Grosenové do funkce ředitelky roku 
1947. Kaaeová pokračovala do roku 1967, ale na škole dále působila i poté. (Zdroj: Dansk 
Sygeplejehistorisk Museum). Dostupné z: https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/sy-nr-1999-26/en-
god-sygeplejerske 

https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/sy-nr-1999-42/ildsjaelenes-historie
https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/sy-nr-1999-26/en-god-sygeplejerske
https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/sy-nr-1999-26/en-god-sygeplejerske
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Obrázek 35: Vynález antidekubitní matrace 

Až do konce 60. let se v Dánsku k prevenci dekubitů používaly podložky plněné nasekanou slámou. 
V roce 1964 viděla sestra Irma Olesenová pořad o zvedání potopených lodí pomocí nafouknutých 
plastových koulí, šlo o vynález Dána Karla Krøyera. Olesenová díky této inspiraci vyvinula polštář a 
matraci Decubitex, která byla po mnoho let používána v péči o pacienty s dekubitem. Fotografie je 
z roku 1966. (Zdroj: Dansk Sygeplejehistorisk Museum). Dostupné z: 
https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/sy-nr-2019-4/dengang-slut-med-hakkelse-til-
tryksaarsforebyggelse 

 

https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/sy-nr-2019-4/dengang-slut-med-hakkelse-til-tryksaarsforebyggelse
https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/sy-nr-2019-4/dengang-slut-med-hakkelse-til-tryksaarsforebyggelse
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Obrázek 36: Výuka v 70. letech 
 

Nezávislá role sester byla rozšířena v 70. letech, avšak neformální hierarchie zůstávala. Zde sedí 
sestry na výuce na chirurgii v Aarhuské městské nemocnici.(Zdroj: lokální historická sbírka, 
Městská knihovna Aarhus). Dostupné z: https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/sy-nr-1999-
52/omkring-en-seng 

  

 

 
Obrázek 37: Skládání slibu 1970 

 
Promoce nových sester v roce 1970. Sestra nalevo čte nahlas slib sester, který v roce 1958 ve své 
světské variantě nahradil původní nábožensky laděný slib Florence Nightingale. Zde vidíme, že 
sestry dosud nosily čepce, nešlo už však o původní variantu se zavazováním pod bradou. Brzy poté 
byla povinnost nosit čepce zrušena. (Zdroj: Tidsskrift for Sygeplejersker 1970). Dostupné z: 
https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/sy-nr-1999-42/ildsjaelenes-historie 

https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/sy-nr-1999-52/omkring-en-seng
https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/sy-nr-1999-52/omkring-en-seng
https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/sy-nr-1999-42/ildsjaelenes-historie
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Obrázek 38: Zrušení čepců v 70. letech 

Studentka Lise Vahl Møllerová přebírá diplom na jaře 1969 od ředitelky školy. Zde vidíme, že se 
ještě nosily povinně čepce, to už však nebylo na dlouho. V roce 1970 vznikla sbírka podpisů, které 
protestovaly proti povinnému nošení čepců. Iniciativa vzešla od sester z jednoho oddělení 
Královské nemocnice. Pro většinu sester to totiž byla nepraktická část uniformy, která je akorát 
obtěžovala při práci, protože často padala. (Zdroj: Dansk Sygeplejehistorisk Museum). Dostupné z: 
https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/sy-nr-2005-4/den-upraktiske-kappe 
 

 

 
Obrázek 39: 70. léta: protesty sester za lepší vzdělání 

Demonstrující sestry s heslem „MOJE VZDĚLÁNÍ = VAŠE ZDRAVÍ“ v Aarhusu roku 1977, dva roky 
před revizí reformy z konce 50. let. (Zdroj: Dansk Sygeplejehistorik Museum). Dostupné z: 
https://dsr.dk/dshm/sygeplejens-historie/sygeplejens-historie-i-danmark/uddannelsesreformer-
fra-1957-og-til-i-dag 

https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/sy-nr-2005-4/den-upraktiske-kappe
https://dsr.dk/dshm/sygeplejens-historie/sygeplejens-historie-i-danmark/uddannelsesreformer-fra-1957-og-til-i-dag
https://dsr.dk/dshm/sygeplejens-historie/sygeplejens-historie-i-danmark/uddannelsesreformer-fra-1957-og-til-i-dag
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Obrázek 40: První číslo časopisu A 

Zde vidíme titulní stranu prvního čísla časopisu Tidsskrift for Sygepleje. Každé vydání zezačátku 

obsahovalo obvykle jeden hloubkový článek o profesionálním tématu, např. o výrobě obvazů, 

o  boji s tuberkulózou či správné výživě. Zbytek časopisu obsahoval oznámení DSR a reklamy. 

Zdroj: Dansk Sygeplejeråd). Dostupné z: https://dsr.dk/sites/default/files/259/tfs_nr_1_1901.pdf 

https://dsr.dk/sites/default/files/259/tfs_nr_1_1901.pdf
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Na poslední dvojstraně vidíme, že inzerce byly důležitým zdrojem příjmů umožňujících vydávání 
časopisu. Najdeme zde jak reklamu na zdravotnické pomůcky jako chirurgické nástroje a obvazy, 
tak reklamu na alkohol či med (Zdroj: Dansk Sygeplejeråd). Dostupné z: 
https://dsr.dk/sites/default/files/259/tfs_nr_1_1901.pdf 
 

Obrázek 41: První číslo časopisu B 

https://dsr.dk/sites/default/files/259/tfs_nr_1_1901.pdf
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