
Nd. 135. Frumvarp til laga [85. mál]
um heimili fyrir öryrkja vegna geð- og tangasjúkdóma.

Flm.: Ragnhildur Helgadóttir, Kjartan J. Jóhannsson.

1. gr.
Nú ákveður Geðverndarfélag íslands að koma á fót heimili fyrir öryrkja vegna

geð- og taugasjúkdóma, og skal ríkissjóður þá lána allt að einni milljón króna til
kaupa á húseign í þessu skyni.

2. gr.
Lán ríkissjóðs skal tryggt með veði i eignum heimilisins, og skal lánið vera

vaxtalaust. Ef ráðherra telur, að góður árangur hafi orðið af starfsemi heimilisins
að tíu árum liðnum frá stofnun þess, verður lánið óafturkræft

3. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.
A síðari árum hefur verið æ betur félagslega búið að öryrkjum á landi hér og

stefnt að vinnuþjálfun þeirra, nýtingu og endurnýjun starfskrafta þeirra. Er þar
einna glæsilegast fordæmi S. 1. B. S. Það félag og önnur félög hafa aflað fjár til
þessa með aðferðum, sem óhjákvæmilega verða alláberandi. Nauðsynlegt er, að stofn-
un eins og um getur í frv. geti farið af stað sem allra hávaðaminnst, þar eð hlédrægni
og nokkur ótti við augu almennings háir mörgu því fólki, sem haldið hefur verið geð-
og tangasjúkdómum.

Fyrir fáum árum var hér stofnað Geðverndarfélag Íslands í þeim megintilgangi
að auka skilning almennings og stjórnvalda á þýðingu geðheilsu og andlegrar heilsu-
verndar eða geðverndar fyrir einstaklinga og þjóðfélagið. Félagi þessu er m. a. ætlað
að vera bakhjarl geð- og taugaveiklaðs fólk, og er það heppilegur aðili til að standa
að stofnun heimila eins og um ræðir í frumvarpinu. Nefnd hefur starfað á vegum
félagsins a,ð undirbúningi málsins og lagt fram ákveðnar tillögur, en fjárskortur
stendur þessari bráðaðkallandi framkvæmd. fyrir þrifum. Þess vegna er frumvarp
þetta fram komið, samkvæmt eindregnum tilmælum aðalfundar félagsins, sem hald-
inn var nú fyrir skömmu.

Nauðsyn þess að koma á fót heimilum sem þvi, er um ræðir í þessu frumvarpi,
er margþætt. Annars vegar eru þeir þættir, sem vita að öryrkjunum sjálfum, nauð-
syn þess, að sú heilsa, sem fólk þetta hefur fengið, oft og tíðum eftir langvinn veik-
indi, sé varðveitt og starfsorka sú, sem það hefur við hæfileg verkefni, betur hagnýtt
sjálfu því til hamingju og aukinnar heilbrigði. Margt þetta fólk hefur að lokinni
spítalavist hvergi höfði sínu að halla, en er tæpast nógu sterkt heilsufarslega og fjár-
hagslega til að fóta sig í almennu, daglegu lífi. Þrá þess er að geta lifað venjulegu
heimilislífi og finna, að það sé nýtir borgarar. Með aðstoð til stofnunar smáheimila,
þar sem fólk þetta gæti stundað vinnu sína eða utan þeirra, er líklegt, að leyst yrði
úr þessum vanda.

Hins vegar eru svo þeir þættir, sem að hinu opinbera vita. Allmargt fólk, sem á
slikum heimilum mundi verða, dvelst nú í sjúkrahúsum, svo að þar mundi rýmkast,
ef þessir einstaklingar fengju annan samastað, en sem kunnugt er, er tilfinnanlegur
skortur á sjúkrahúsrými fyrir geð- og taugaveiklað fólk. Í annan stað væri það þjóð-
félaginu til hagsbóta, ef nýta mætti starfsorku þá, sem fólk þetta hefur að meira eða
minna leyti á fleiri eða færri sviðum. Líkur eru til, að það verði, þegar til lengdar
lætur, kostnaðarminna fyrir hið opinbera að búa öryrkjum þessum dvalarstað á
þennan hátt heldur en nú er með greiðslu fyrir þá á sjúkrahúsum og upptöku rýmis
þar fyrir þeim, sem verr eru haldnir.


