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um milliþinganefnd heilbrigðismálum

Flm.: Hermann Jónasson.

Alþingi ályktar að kjósa fimm manna milliþinganefnd í heilbrigðismálum.
Nefndin velur sér formann. Verkefni nefndarinnar eru:

1) Að gera tillögur um fjölda, stærð og staðsetningu sjúkrahúsa og hjúkrunar-
heimila í landinu .

.2) Að gera tillögur um almennar ráðstafanir til eflingar heilsuvernd og heil-
brigði með þjóðinni.

Læknum, hjúkrunarkonum, kennurum og öðrum, er að heilbrigðismálum vinna
í þjónustu ríkisins, er skylt að veita nefndinni upplýsingar, er henni mega að gagni
koma í starfi hennar.

Greinargerð.
Þessari þingsályktunartillögu þarf ekki að fylgja löng greinargerð. Ég geri

ráð fyrir, að flestir þeir, sem hugleiða efni hennar, geri sér ljóst, að þeirrar athug-
unar, sem tillagan stefnir að, sé hin fyllsta þörf.

Sjúkrahús eru nú og hafa á síðustu árum verið reist víðs vegar um landið og
fyrir fé, er nemur tugum milljóna. Ríki og bæjar- og sveitarfélög hafa lagt mjög
hart að sér með fjárframlög til þessara bygginga. Hjá því verður auðvitað ekki
komizt. En auðsætt er, að miklu skiptir, að þeim stórfelldu fjármunum, sem til þess-
ara bygginga er varið, sé ekki að verulegu leyti á glæ kastað. Það er komið alveg
nóg af því í þjóðfélagi okkar - og mætti nefna þess mörg dæmi, -- að byggt er svo
skipulags- og fyrirhyggjulítið, að við vöknum skyndilega upp við þann vonda draum,
að opinberar eða hálfopinberar byggingar eru um of eða settar niður á alröngum
stöðum. Hafa þessi mistök kostað stórfé, sem er á glæ kastað.

Þessi tillaga, ef samþykkt verður, á að geta komið í veg fyrir slík mistök og
óþörf fjárútlát, auk þess sem hún á að geta tryggt, að sjúklingar, hvar sem er á
landinu, hafi sem besta og jafnasta aðstöðu til að komast í sjúkrahús og dvelj-
ast þar.

En um leið og við gefum þessu atriði gaum, hlýtur það að leiða hugann að því,
hvílík ógrynni fjár allir sjúkdómarnir kosta þjóðina í töpuðu vinnuafli og vinnu-
þreki, auk sjúkrahúsvistarinnar, læknishjálpar og lyfjakaupa - að ógleymdum öllum
þjáningunum. - Gerum við ekki allt of lítið og jafnvel flestum menningarþjóðum
minna að því að fræða þjóðina um heilsuvernd og heilbrigði? Ég tel vafalítið, að
svo sé. Við heyrum sjaldan lækna tala um þessi mál í útvarp, og fræðsla um þessi
efni virðist lítt tiltæk fyrir þjóðina.

Ég er ekki í neinum vafa um, að þessi skortur á almennri fræðslu er mikil
yfirsjón og að á þessu þarf að verða gagngerð breyting. Hins vegar er það ekki
vandalaust né einfalt mál, hvernig þessari fræðslu verði bezt fyrir komið, þannig
að hún komi að sem almennustu gagni fyrir þjóðina, það er athugunar- og rann-
sóknarefni fyrirhugaðrar nefndar, sem að þeirri rannsókn lokinni á að gera ákveðnar
tillögur um það atriði.


