
sþ. 31. Tillaga til þingsályktunar [31. mál]
um endurskoðun hjúkrunarkvennalaga og laga um Hjúkrunarkvennaskóla íslands.

Flm.: A1freð Gíslason.

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að láta fram fara endurskoðun laga nr.
27 19. júni 1933 (hjúkrunarkvennalaga) og laga nr. 76 20. des. 1944, um Hjúkrunar-
kvennaskóla Íslands, með sérstöku tilliti til þess, hvort og þá hverra breytinga á þess-
um lögum sé þörf til þess að fá bætt úr tilfinnanlegum skorti á starfandi hjúkrunar-
konum í landinu. Niðurstöður umræddrar endurskoðunar og tillögur til úrbóta verði
lagðar fyrir næsta reglulegt Alþingi.

Greinargerð.
Hér á landi hefur lengi gætt erfiðleika á að fá fullnuma hjúkrunarkonur til

starfa, og fara þeir erfiðleikar stöðugt vaxandi. Eiga sjúkrahús og hæli svo að segja
í þrotIausu stríði í þessu efni. Hjúkrunarkvennaskorturinn kemur einkum .hart
niður á stofnunum utan Reykjavíkur, og hafa sumar þeirra orðið nærri óstarf-
hæfar af þeim sökum, en einnig í Reykjavík gerir þessi vöntun mjög vart við sig.
Reynt hefur verið að bæta úr þessu með því að fá hingað erlendar hjúkrunar-
konur, en því fylgir sá galli, að þær skilja ekki íslenzku, og veldur það sjúkling-
um óþægindum. Einnig hefur orðið að fara út á þá braut að nota í vaxandi mæli
ófaglært starfslið till hjúkrunar og þótt gott, þegar fengizt hafa konur með ljós-
mæðramenntun.

Þessi skortur á fullgildum hjúkrunarkónum mun þó enn aukast og verða til-
finnanlegri á næstu árum. Ný sjúkrahús eru i smíðum og bygging annarra áform-
uð, auk þess sem heilsuverndarstarfsemin færir stöðugt út kvíarnar. Fjölgun i
hjúkrunarkvennastétt er því brýn nauðsyn. .

Hjúkrunarkvennaskóli Íslands hefur nýlega flutzt í ný húsakynni og stærri
en hann áður hafði. Getur skólinn nú haft um 30 nemum fleira í heimavist en
áður. ÞÓ er þriðjungur hans enn órisinn af grunni, en fullbyggður á bann að geta
rúmað um 120 nemendur í heimavist, og er það helmingi meira en rúmaðist í gamla
húsnæðinu. Víst er, að mikil bót verður að þeirri stækkun skólans, og jafnvíst et
hitt, að hún mun ekki leysa vandann til fulls og fleiri raða verður að leita. Um
það eru þeir sammála, sem þessum málum eru kunnugastir.

Þetta sama vandamál, hjúkrunarkvennaskortinn, hafa nágrannaþjóðir okkar
átt við að glíma. Hafa þær reynt að leysa það með ýmsu móti, m. a. með þvi að
kenna konum frumatriði hjúkrunar á stuttum námskeiðum og veita þeim síðan
rétt til aðstoðarstarfa í sjúkrahúsum og hælum. Misjafnlega munu slíkar ráðstaf-
anir hafa mælzt fyrir, einkum í hópi fullnuma hjúkrunarkvenna.

Þótt nauðsyn beri til að ráða sem skjótast bót á hjúkrunarkvennaskortinum
hér á landi, er ekki vert að rasa um ráð fram í því efni. Þykir rétt, að þeir aðilar,
sem þessum málum eru kunnugastir, fái tækifæri til að bera ráð sín saman, að
athugað verði, hvaða leiðir aðrar þjóðir hafa farið, og að lokum, að gerðar verði
tillögur á grundvelli þess, sem bezt mundi henta hér. því er þetta mál borið fram
hér í formi þingsályktunartillögu um endurskoðun.


