
Nd. 371. Nefndarálit [121. mál]
um frv. till. um breyt. á I. nr. 33 1945, um breyt. á 1. nr. 30 19. júní 1933, um sjúkra-
hús o. fl.

Frá heilbrigðis- og félagsmálanefnd.

Nefndin hefur athugað frv. á þskj. 175 og sent það til umsagnar landlæknis, er
mælir með því, að frv. verði samþ. Nefndin var einnig sammála um að leggja til,
að frv. verði samþykkt.

Umsögn landlæknis er prentuð með nefndarálitinu sem fylgiskjal.

Alþingi, 3. des. 1952.

Páll Þorsteinsson,
form.

Kristín Sigurðardóttir,
fundaskr.

Gylfi Þ. Gíslason. Jónas Árnason.

Helgi Jónasson,
frsm.

}<'y bdskjal.

LANDLÆKNIR
Reykjavík, 20. nóv. 1952.

Með skírskotun til bréfs hv. heilbrigðis- og félagsmálanefndar neðri deildar
Alþingis, dags. 11. þ. m., þar sem æskt er umsagnar minnar um frv. til laga á þskj.
] 75, um breyting á lögum nr. 33/1945, um breyting á lögum nr. 30/1933, um sjúkra-
hús o. fl., skal tekið fram:

Samkvæmt lögum eru sjúkrahúsbyggingar sveitarfélaga nú styrktar sem hér
segir:

1.
2.

Læknisbústaðir og sjúkraskýli í sveitum .
Sjúkrahús i kaupstöðum .
nema viðurkennd séu fjórðungssjúkrahús, þá .

% kostnaðar.
%
%

Hingað til hefur ekki verið gerð ráð fyrir því, að svo kölluð fjórðungssjúkrahús
(þ. e. sjúkrahús, er fullnægt gætu að verulegu leyti almennri sjúkrahúsþörf í heilum
fjórðungi) risu annars staðar en í aðalkaupstöðum hvers fjórðungs, og fyrir því
hefur Sunnlendingafjórðungur til þessa ekki verið nefndur í því sambandi, að þar
hefur um engan slíkan kaupstað verið að ræða annan en Reykjavík, sem hefur þá
sérstöðu í sjúkrahúsmálum, að þar eru rekin ýmis sjúkrahús, þ. á m. landsspítaIi,
sem Sunnlendingar eiga öðrum fjórðungum fremur auðvelt með að sækja.

Sú hugmynd, að þrjú sýslufélög standi saman um eitt sjúkrahús, er og nýmæli.
Sjúkrahús stærstu kaupstaðanna eru hvert um sig fyrirtæki hlutaðeigandi kaup-
staðar. Önnur sjúkrahús og læknisbústaðir eru fyrirtæki eins eða fleiri hrepps-
félaga, er stundum ná yfir heilt læknishérað, í nokkrum tilfellum heils sýslufélags.
Má því segja, að hið fyrirhugaða sjúkrahús Sunnlendinga falli utan ramma sjúkra-
húslaganna. með tilliti til þess, hvers byggingarstyrks það ætti að njóta, a. m. k.
eins og lögin eru hugsuð. En mjög svo eðlilegt virðist að skipa því einmitt í flokk
hinna svo kölluðu fjórðungssjúkrahúsa. Ef úr fyrirhuguðum framkvæmdum verður,
og að öðru óbreyttu, yrði þetta sjúkrahús I reyndinni eina fjórðungssjúkrahúsið á
landinu, þar sem það yrði ekki aðeins notað heldur rekið af "landsfjórðungi", og
mætti það vísa leiðina um það, hvernig standa bæri að rekstri annarra fjórðungs-
sjúkrahúsa, sem rekstrarlega hvíla á mjög ótryggum grunni.

Umfram önnur sjúkrahús njóta fjórðungssjúkrahús að lögum nokkurs rekstr-
arstyrks, sem hingað til hefur verið mjög óverulegur. Mundi ekki ástæða til að
telja slíkan styrk eftir sjúkrahúsi Sunnlendinga fremur en öðrum sambærilegum
sjúkrahúsum.

Vilm. Jónsson.

Heilbrigðis- og félagsmálanefnd neðri deildar Alþingis, Reykjavik.


