
Ed. 390. Frumvarp til laga [146. mál]
um heilsugæzlu fskólum.

(Lagt fyrir Alþingi á 76. löggjafarþingi, 1957.)

1. gr.
Rækja skal heilsugæzlu í öllum skólum landsins samkvæmt reglum, er mennta-

málaráðherra setur með ráði heilbrigðisstjórnar.

2. gr.
Framkvæmd heilsugæzlu i skólum er í höndum heilbrigðisstjórnar.

3. gr.
Sérfróður læknir, skólayfirlæknir landsins, skipaður af heilbrigðismálaráð-

herra, hefur yfirumsjón með heilsugæzlu í skólum landsins og eftirlit með íþrótta-
starfsemi og heilbrigði íþróttamanna.

Skólayfirlæknir tekur laun úr ríkissjóði samkvæmt launalögum, og annar kostn-
aður við skólayfirlæknisembæUið greiðist einnig úr ríkissjóði.

4. gr.
Vits alla skóla landsins skulu vera starfandi skólalæknar. Skólalækningar eru

aukastarf læknis, nema sérstaklega sé um annað samið.



5. gr.
Þar sem völ er á og þegar til þess hefur verið veitt fé. skal heimilt að ráða að

skóla skólahjúkrunarkonu og skólatannlækni til að gegna hvort heldur sem er fullu
starfi eða hluta af starfi.

6. gr.
Þar sem starfandi eru heilsuverndarstöðvar, annast þær, undir umsjen skóla-

yfírlæknis, heilsugæzlu í skólum, sbr. heilsuverndarlög, nr. 44 18. mai 1955.
Þar sem ekki eru starfandi heilsuverndar stöðvar, gegna héraðslæknar, undir

umsjón skólayfirlæknis, skólalæknisstörfum við alla skóla í héraði sínu, ÞÓ er
heilbrigðisstjórn heimilt að veita undanþágu frá þessu ákvæði þar, sem nemenda-
fjöldi er að mati hennar meiri en svo, að héraðslækni teljist kleift að annast allt
eftirlitið.

7. gr.
Heilsugæzla skal nemendum og forráðamönnum þeirra að kostnaðarlausu i

öllum skólum, sem reknir eru af ríki eða sveitarfélögum eða styrks njóta af almanna
fé. Kostnaður við hana telst hluti af rekstrarkostnaði hvers skóla og skiptist milli
greiðsluaðila í skólum, sem reknir eru sameiginlega af ríki og sveitarfélögum, eftir
reglum, er fræðslumálastjórn setur hverju sinni, sbr. lög um greiðslu kostnaðar
við skóla, sem reknir eru sameiginlega af ríki og sveitarfélögum, nr. 41 17. maí 1955.

8. gr.
Öllum nemendum og starfsliði skóla er skylt að gangast undir berklaskoðun. eftir

þvi sem fyrir er mælt i.lögum og reglum um berklavarnir hverju sinni, og undir
skólaskoðun. eftir því sem fyrir er mælt í reglugerð þar að lútandi.

9. gr.
I reglugerð skal ákveðið um starfssvið og skyldur skólayfirlæknis, ráðningu,

starfssvið og skyldur skólalækna, skólahjúkrunarkvenna og skólatannlækna. um
þátt skólastjóra og kennara i heilsugæzlustarfí skóla, um tilhögun á skólaeftirliti
heilsuverndarstöðva, um framkvæmd skólaskoðunar. um heilsuseðla og önnur eyðu-
blöð, um börn, sem byrja skólagöngu fyrr en lög mæla fyrir, um heilbrigðisfræðslu i
skólum, um heimild nemenda til að stunda iþróttir utan skólans og til að taka þátt
i Íþróttakeppni, um undanþágu frá námi og um fjarvistarvottorð.

10. gr.
Háskóli Islands er undanþeginn lögum þessum.

11. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar i stað. Með þeim er úr gildi numinn XI. kafli laga

um fræðslu barna, nr. 34 29. apríl 1946.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Fyrstu fyrirmæli um heilsugæzlu í skólum hér á landi eru gefin út 6. sept. 1916

i Bréfi stjórnarráðsins til fræðslumálastjórans viðvíkjandi eftirliti héraðslækna með
barna- og unglingaskólum. og hinn 7. sama mánaðar birtir landlæknir auglýsingu
um þetta í Lögbirtingablaði. Í bréfinu er mælt svo fyrir, að allir barna- og unglinga-
skólar skuli háðir eftirliti hlutaðeigandi héraðslæknis. Er læknum falið að líta eftir
því, að húsakynni séu þannig úr garði gerð, að heilsu nemenda sé ekki hætta búin
af veru þar, að kennarar gangi ekki með smitandi sjúkdóma, og að börn og unglingar,
sem ganga með smitandi sjúkdóma, séu ekki tekin í skóla.

Árið 1921 er birt í Lögbirtingablaði auglýsing landlæknis til héraðslækna um
skólaeftirlit. Er þar vakin athygli á, að skólaskoðun skuli framkvæmd i byrjun
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skólaárs, að bætt skuli úr kvillum barnanna eftir föngum, að skólahúsnæði skuli
endurbætt, ef þess gerist þörf, og að gera skuli grein fyrir skólaskoðun í ársskýrslum.

t Heilbrigðisskýrslum 1926 eru birtar, i samráði við landlækni, nokkrar leið-
beiningar um skólaeftirlit eftir Guðmund Hannesson. Er þar á skilmerkilegan hátt
fjallað um, hvernig haga eigi skólaskoðun. svo og í hverju skólaeftirlit þurfi að vera
fólgið að öðru leyti.

t berklavarnarlögum (nr. 66 30. des. 1939) er m. a. tekið fram, að enginn, sem
hafi smitandi berklaveiki, megi fást við kennslustörf, og að engan nemanda með
smitandi berklaveiki megi taka til kennslu.

Árið 1944 eru gefnar út reglur um undanþágu skólanemenda frá að stunda nám
eða taka þátt i námi einstakra greina, og eru þær reglur settar samkvæmt ákvæðum
þágildandi fræðslulaga.

Heilbrigðisstjórn hefur alllengi undanfarið gert læknum að nota sérstakt skýrslu-
form undir niðurstöður skólaskoðunar. og eru í þvi fólgin tiltekin fyrirmæli, svo
langt sem þau ná.

Í lögum um fræðslu barna 1936 (nr. 94 23. júní) segir svo um heilbrigðiseftirlit
i skólum: "Lækniseftirlit með heilbrigði skólabarna og kennara og hollustuháttum
skólanna skal haga eftir því, sem fræðslumálastjórn ákveður í samráði við yfir-
stjórn heilbrigðismálanna." Og í sömu lögum segir svo um kennslu: " ... það (þ. e.
barnið) skal vita um helztu atriði, er að hollustuháttum lúta, meðal annars um
áhrif heilsuspillandi nautnameðala, t. d. vínanda og tóbaks, og hafa nokkra þekkingu
á byggingu og störfum mannlegs líkama."

Í lögum um fræðslu barna 1946 (nr. 34 29. apríl) segir um heilbrigðiseftirlit
í skólum: "Lækniseftirlit með heilbrigði skólabarna og kennara og hollustuháttum
skólanna skal haga eftir reglum, er heilbrigðismálastjórn setur í samráði við fræðslu-
málastjórn. Skal ráðinn sérfróður læknir, skólayfirlæknir landsins, er skipuleggur
og hefur yfirumsjón með heilbrigðiseftirliti svo og íþróttastarfsemi. " Og í sömu
lögum segir m. a. um hlutverk barnaskóla: "Barnaskólar skulu hjálpa þeim
(þ. e. nemendum) að öðlast heilbrigð lífsviðhorf og hollar lífsvenjur, vera á verði
um líkamshreysti þeirra ... " Í lögum um gagnfræðanám 1946 (nr. 48 7. maí) er
ekki stakt orð um heilbrigðiseftirlit né um kennslu í hollustuháttum.

Á undanförnum árum hafa nokkrir læknar ritað um heilsugæzlu i skólum og
nauðsynlegar úrbætur. En að undanteknu því, sem fyrir er mælt i berklavarnar-
lögum, hafa engin lög verið sett um heilsugæzlu i skólum og því engin reglugera
verið samin um framkvæmd hennar, sbr. og ummæli dr. med. Jóhannesar Björns-
sonar, skólalæknis við Laugarnesskóla i Reykjavík. Honum farast svo orð í útvarps-
erindi, birtu i Menntamálum 1955: "Í lögum þessum (þ. e. fræðslulögunum nýju)
er gert ráð fyrir, að skipaður verði yfirskólalæknir fyrir allt landið, og fyrsta verk
hans sé að semja leiðbeiningar og reglugerð um heilsugæzlu í skólunum. Að öðru
leyti er i lögum þessum ekkert fjallað um framkvæmd eftirlitsins. Embætti þetta
hefur enn ekki verið skipað og engar leiðbeiningar eða reglugerðir um heilsugæzlu
í skólum samdar." Hér má taka fram, að skólayfirlæknir var skipaður frá 1. sept. 1956.

ÞÓ að ekki hafi verið um skýrari fyrirmæli að ræða frá opinberri hálfu og
vantað hafi aðila til að skipuleggja eftirlitið og stjórna því, hefur það orðið víð-
tækara og rækilegra, eftir þvi sem skólaganga hefur orðið almennari og skilningur
vaxið á nauðsyn heilsuverndar. Nú eru t. d. skólalæknar starfandi við alla barna-
og gagnfræðaskóla Reykjavíkur, hjúkrunarkonur gegna fullu starfi við barnaskóla
borgarinnar og tannlæknar hafa verið ráðnir að þeim. Víðast úti um land er eftir-
litið í höndum héraðslækna, eins og verið hefur, síðan það hófst. Hjúkrunarkonur
eru óvíða starfandi við skóla, og sama máli gegnir um tannlækna.

Eins og skólaeftirlitið er rækt nú, er það að ýmsu leyti gallað, enda hefur það
vaxið upp skipulagslítið. Er áhugasömum skólamönnum og skólalæknum þetta vel
ljóst. Hér á eftir verður í athugasemdum við einstakar greinar frumvarpsins fjallað
um æskilega skipan þessarar starfsemi, en helztu veilur i framkvæmd eftirlitsins
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eru þessar: Heilsugæzlan er of einskorðuð við barnaskóla, en framhaldsskólum
sinnt of lítið. Starf skólalækna er um of takmarkað við rannsókn á nemendum, en
of lítið fylgzt með skólavinnu þeirra og aðbúnaði. Óþarflega miklum tíma er varið
til endurtekinna rannsókna á heilbrigðum nemendum, en af því leiðir, að of lítið
er sinnt nemendum, sem að einhverju leyti eru hjálparþurfi. Samræmi skortir í

vinnubrögð skólalækna. Kennarar gefa heilbrigði nemenda allt of lítinn gaum, og
samvinna heilbrigðisstarfsliðs og kennara er hvergi nærri svo náin sem vera þyrfti.

Með frumvarpi til laga um heilsugæzlu i skólum eru engar nýjar kvaðir lagðar
á ríki og sveitarfélög, með því að eftir sem áður verður það á valdi þessara aðila
að ákveða fjárframlög til hennar. Tilgangur þess er að lögfesta meginatriði starf-
semi, sem þegar er til, og veita heimild til samræmdari og virkari þjónustu og hag-
kvæmari notkunar á starfskröftum og fé.

Um 1. gr.
t greininni er lagt til, að heilsugæzla skuli rækt i öllum skólum landsins. Slík

starfsemi er nú talin óaðskiljanlegur þáttur þeirrar þjónustu, sem hverjum skóla
beri að veita nemendum sínum og eitt af helztu verkefnum hans. Fyrir nauðsyn
hennar má einkum færa eftirfarandi rök:

1. Læknavísindin ráða nú orðið yfir mikilli þekkingu á orsökum, eðli og með-
ferð sjúkdóma, svo og á gerð og störfum mannlegs líkama, og eykst sú þekking
hröðum skrefum. Henni er beitt í sívaxandi mæli til að uppræta orsakir sjúkdóma,
gera menn ónæma fyrir smitsjúkdómum og leita byrjandi sjúkdóma með skipulegri
rannsókn, en einnig til þess beinlínis að efla hreysti manna og táp, þó að heilbrigðir
kallist. Sá skilningur verður æ almennari, að það eitt sé ekki nóg að vera ekki haldinn
neinum ótvíræðum sjúkdómi. Til þess að mega teljast fullhraustir verða menn að
njóta andlegrar og líkamlegrar vellíðanar og hafa fullt vinnuþrek, en á þessu er
mikill misbrestur. Í stefnuskrá Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar (The World Health
Organization) telst það til grundvallarmannréttinda að njóta eins fullkominnar
hreysti og auðið er fram á elliár. Öllum er ljóst, hvílíku böli sjúkdómar valda, og
væri það eitt ærin ástæða til að kosta kapps um að uppræta þá. En sjúkdómar kosta
líka einstaklinga og þjóðfélag stórfé, og er ekki sambærilegt, hversu miklu er
ódýrara að koma í veg fyrir þá en að lækna þá. Nútíma menningarþjóðir leggja
því mikla rækt við heilsuvernd, og vex sú starfsemi jafnt og þétt.

2. Nú orðið ræður sá skilningur á hlutverki skóla, að honum beri ekki einungis
að skila nemendum sínum óskemmdum af skólavistinni, heldur skuli hann eiga
virkan þátt í að efla hreysti þeirra og þrek og skila þeim einnig að því leyti hæfari
en ella.

3. Skólar eru vettvangur, þar sem auðvelt er að ná til allra einstaklinga á til-
teknum aldri, og almenn heilsuvernd er að kalla óhugsandi án rækilegs heilbrigðis-
eftirlits i skólum.

4. Orsakir mjög margra sjúkdóma, sem i ljós koma á fullorðinsárum, má rekja til
vaxtaráranna. Ungviði eru viðkvæm, meðan þau eru í vexti, og auðvelt er að ofbjóða
heilsu þeirra og þreki, ef ekki er verið vel á verði. Þau eru einnig mjög næm fyrir
smitsjúkdómum, en sífelld áföll af völdum slíkra sjúkdóma smáslíta líkamanum,
svo að hann gengur fyrr úr sér en ella. A bernsku- og æskuárum er lagður grund-
völlur að venjum manna í hugsun og hegðun, en þær verða með nokkrum hætti
hluti af mönnum sjálfum, og veitist fulltíða fólki ærið erfitt að breyta þeim, þó að
á því kunni að vera fullur vilji. Óhollar venjur eiga ekki lítinn þátt í að brjóta
andlegt og líkamlegt þrek manna, þegar til lengdar lætur, og koma afleiðingarnar
einkum í ljós eftir fertugs aldur, ýmist í óljósri vanlíðan eða misalvarlegum sjúk-
dómum. Verður því seint lögð nægilega rík áherzla á að koma börnum og unglingum
yfir vaxtarskeiðið andlega og líkamlega hraustum og að kenna og temja þeim
hollustusamlegar lífsvenjur og starfsvenjur .

5. Skylduskólaganga er fyrsta kvöð, sem þjóðfélagið gerir til barna sinna.
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Hún hefur í för með sér allmiklar breytingar á lífi þeirra, bindur þau innan húss
og krefst sívaxandi kyrrvistar. einmitt á þeim árum þegar hreyfiþörf er mikil.
Sjálft námið er erfið vinna, þegar fram í sækir, krefst sterkrar einbeitingar og
líkamlegs og andlegs þreks. Það getur því haft hættuleg áhrif á þroska og heilsu,
ef ekki er gætt hófs i námskröfum, og erfið próf ganga án efa nær heilsu nemenda
en margan grunar. Smithætta er og jafnan mikil, þar sem margir eru saman komnir.

Heilsugæzlustarf skóla þarf einkum að vera fólgið í eftirfarandi: 1) eftirliti
með berklaveiki og öðrum smitandi sjúkdómum, 2) almennri skólaskoðun. 3) eftir-
liti með gæzlunemendum og tiltækilegri hjálp þeim til handa, 4) eftirliti með náms-
kröfum, 5) eftirliti með íþróttakennslu, 6) eftirliti með teikningum af nýjum skóla-
húsum og breytingum á skólahúsnæði, 7) eftirliti með skólahúsgögnum. hreinlæti
og aðbúnaði í skóla og á heimili, 8) eftirliti með klæðnaði og líkamshirðingu, 9) tann-
vernd, 10) fræðslu um hollustuhætti.

1. Eftirlit með berklaveiki og öðrum smitandi sjúkdómum fer eftir sérstökum
lögum og reglum, og verður það látið liggja milli hluta hér.

2. Almenn skólaskoðun er skipuleg rannsókn á öllum nemendum með tilteknu
millibili. Mjög er misjafnt, hve oft slík skoðun er látin fara fram erlendis. Í Danmörk
og Frakklandi eru öll skólabörn skoðuð árlega, og svo hefur það verið hér á landi.
t Noregi, Svíþjóð og Finnlandi eru þau skoðuð þrisvar á aldrinum 7-14 ára og i
Bretlandi þrisvar eða fjórum sinnum á aldrinum 5-15 ára. Skoðun þessi er mis-
nákvæm, en í aðalatriðum þarf hún að vera fólgin í eftirtöldu:
a. Skráð er stutt heilsufarssaga hvers barns, sem byrjar skólagöngu og spurzt

fyrir um: 1) arfgenga sjúkdóma í fjölskyldu, 2) húsakynni og aðrar heimilis-
ástæður, 3) samvistir við berklaveika. 4) gang fæðingar og þyngd við fæðingu,
5) afstaðnar farsóttir og aðra sjúkdóma og kvilla, svo og slys og aðgerðir, 6)
mataræði og svefn, 7) daglegt hátterni.

b. Skólalæknir á stutt viðtal við hvert barn, sem byrjar skólagöngu, og gerir
sér eftir föngum grein fyrir málfæri þess, andlegum þroska og andlegum við-
brögðum.

d. Skólalæknir rannsakar nemendur líkamlega eftir viðurkenndum reglum um
venjuskoðun.

e. Tíðkazt hefur að vega og mæla nemendur, a. m. k. i kaupstaðarskólum. jafnvel
tvisvar eða þrisvar á ári. í það fer mikill tími, en ávinningur vafasamur, og
mætti draga stórum úr þeirri starfsemi.

f. Niðurstöður viðtals við nemendur og foreldra (venjulega móður), sem helzt
þurfa að vera viðstödd skoðun, svo og líkamlegrar rannsóknar, eru jafnóðum
skráðar á sérstakt eyðublað, sem nefna má heilsu seðil. Hefur hver nemandi
sinn heilsuseðil, er fylgir nemandanum skóla úr skóla.

g. Meðan nemandi er í skóla, eru skráðir sjúkdómar, sem hann fær á þeim tíma,
aðgerðir og slys, svo og annað, sem mælt er fyrir um á heilsuseðli.

h. Þegar i hlut eiga börn, sem byrja skólagöngu fyrr en lög mæla fyrir, þarf
skólalæknir að skera Úr þvi að sínu leyti, hvort barnið hafi til þess heilsu og
þroska. Það er aðeins á færi vel gefinna og heilsuhraustra barna að byrja skóla-
nám fyrir tilskilinn aldur, og þurfa skólalæknar að hamla gegn því, að miður
gefnum nemendum sé otað í nám of ungum. Er því lagt til í 9. gr., að ráðherra
sé heimilt að setja um þetta ákvæði í reglugerð.
Ef skólaheilsugæzla er vel skipulögð og samvinna kennara og heilbrigðis starfs-

liðs góð, er tvímælalaust nægilegt, að almenn skólaskoðun fari fram um það bil
annað hvert ár. Árleg skoðun er tímafrek, ef úr á að verða meira en málamyndar-
skoðun, og er betra að skoða sjaldnar og rækilegar, en verja tíma skólalækna að
öðru leyti í þágu nemenda, sem raunverulega þurfa þess með.

3. Hin árlega skólaskoðun gleypir langmestan hluta af starfstíma skólalækna.
Ef horfið yrði að því að fækka almennum skólaskoðunum, mundi vinnast tími
til annarra nauðsynlegra heilsugæzlustarfa, þar á meðal til rækilegra eftirlits en
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verið hefur með nemendum, sem kalla má gæzlunemendur, en til þeirra verða hér
taldir:
a. nemendur, sem ganga með langvinna líkamlega sjúkdóma eða eru i afturbata

eftir slíka sjúkdóma, svo og nemendur, sem hafa likamlega eða andlega ágalla
eða eru andlega miður sin á einhvern hátt,
1) nemendur, sem njóta þurfa sérkennslu eða sérstakrar meðferðar i bekk, t. d.

sökum sjóndepru, heyrnarsljóleika eða gáfnatregðu,
2) nemendur, sem eru vanskapaðir eða á annan hátt lýttir eða þjást af vöðva-

rýrnun, hryggskekkju, ilsigi eða öðru i þeim mæli, að áhrif hafi á likams-
burð og líðan,

3) nemendur, sem þjást t. d. af málfæristruflunum, orðblindu. afleiðingum af
gigtsótt, hjartasjúkdómum. astma, lungnaeitlabólgu, skjöldungsauka, offitu,
sykursýki. langvinnum nýrnasjúkdómum eða flogaveiki, svo og taugaveiklun
og hvers konar röskun á tilfinningalífi eða geði i þeim mæli, að áhrif hafi
á skólasókn og aðlögun að umhverfi;

b. nemendur, sem eru óeðlilega pasturslitlir, magrir eða seinþroska Iíkamlega,
án þess að þeir verði taldir veikir;

d. nemendur, sem ætla má, að sjúkdómar geti vofað yfir öðrum fremur, einkum:
1) nemendur, sem hafa fengið fleiðrubólgu(brjósthimnubólgu) eða þrimlasótt,
2) nemendur, sem eru samvistum við berklaveíka,
3) nemendur, sem eiga foreldra eða aðra nána ættingja, sem ganga með arf-

genga sjúkdóma,
4) nemendur frá heimilum, sem eru í óreiðu á einhvern hátt,
5) nemendur, sem eru áberandi óreglusamir í háttum sinum, t. d. um mataræði,

svefntíma eða meðferð nautnalyfja,
6) nemendur, sem byrjað hafa skólagöngu fyrr en lög mæla fyrir og eiga, að

þvi er ætla má, erfitt með að fylgjast með i námi af þeim sökum.
Skólalæknir þarf að hafa sérstakt eftirlit með þessum nemendum og vera ráðu-

nautur þeirra, foreldra þeirra og kennara um meðferð á þeim. Annars getur hjálp
þeim til handa verið margvísleg eftir tilefni. Sjúka nemendur sendir skólalæknir
til heimilislæknis, er annast viðeigandi hjálp, eða stundar þá sjálfur, ef um héraðs-
lækna er að ræða. Þar sem starfandi eru sérfræðingar (augnlæknar, háls-, nef- og
eyrnalæknar o. fl.), eru sendir til þeirra nemendur með sjúkdóma eða ágalla, sem
undir sérgreinar þeirra ber. Þegar um er að ræða taugaveiklun, röskun á tilfinninga-
lifi eða annað, sem birzt getur i hegðunarvandkvæðum, óknyttum eða miklu skeyt-
ingarleysi i námi, verður fyrst að leita rækilega að líkamlegum sjúkdómum, sem
verið gætu orsök, en síðan að grafast fyrir um umhverfisbundnar orsakir. Erlendis
er lögð vaxandi rækt við geðvernd, og margir skólalæknar telja þann þátt skóla-
heilsugæzlu einna mikilvægastan. Hafa skólar að bakhjarli sérstakar stofnanir,
skipaðar sálfræðingum og geðlæknum, er rannsaka slíka nemendur og aðstæður
þeirra og leggja heimili og skóla ráð um meðferð þeirra, en annast auk þess greindar-
mælingar. Hér á landi hefur þessum þætti heilsuverndar lítið verið sinnt enn þá.
Er hér þó um að ræða mjög nauðsynlega starfsemi og raunar engu ónauðsynlegri
en eftirlit með líkamlegri heilbrigði. Er vafalaust, að oft má koma i veg fyrir
andlegar veilur og jafnvel geðveiki og uppræta afbrotahneigð, ef unnt er að grafast
fyrir orsakir í tæka tíð og beita viðeigandi ráðstöfunum. Er það og ekki síður
mannúðarskylda að leitast við að lina andlegar þjáningar en líkamlegar og raunar
þvi fremur, sem andlegar veilur bitna ef til vill enn meira á samvistarmönnum
en þorri líkamlegra sjúkdóma og valda oft mikilli óhamingju. Sem dæmi um, i hverju
andlegar veilur geta birzt, má nefna eftirfarandi, og verður þá að hafa i huga, að
sumt af þvi, sem talið er, getur verið eðlilegt innan tiltekinna takmarka: feimni,
dagdraumar, eínangrunarhneigð, ofurviðkvæmni, ásækinn kviði, hræðsla án raun-
verulegrar ástæðu, ímyndunarveiki, þ. e. ótti við ímyndaða sjúkdóma, þrásæknar
hugmyndir og athafnir, ofursamvizkusemi, einþykkni, ofstopi, hnupl, ósannindi,
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ólund, illgirni, grimmd, skemmdarhneigð, misþyrmingar, Ilækingur, skrópar, kyn-
ferðilegur ólifnaður, stam, naglanag, ósjálfráðir kíppir og eirðarleysi, skortur á
einbeitingu og athygli o. s. frv. Mikil nauðsyn er á því, að komið verði hér á stofn
geðverndarstarfsemi, t. d. við Heilsuverndarstöð Reykjavíkur, enda er til þess heimild
í núgildandi heilsuverndarlögum. ÞÓ að slík starfsemi sé staðsett i Reykjavík, getur
hún eigi að síður orðið skólum úti á landi að miklu liði, ef nægilegu starfsliði er
á að skipa, með þvi að fá i hendur greinagóðar upplýsingar um nemendur, sem á
slíkri hjálp þurfa að halda.

4. Nauðsynlegt er, að læknar hafi meira eftirlit en verið hefur með náms-
kröfum skóla og heildarvinnutíma nemenda. Með þvi að leikni og kunnátta i náms-
greinum er að kalla eini mælanlegi árangur skólavistar, hart er að skólum gengið
i þvi efni, bæði af aðstandendum og öðrum, og sá skóli mest metinn, sem fastast
gengur eftir, er varla að undra, þótt það sitji i fyrirrúmi að koma sem mestum
fróðleik i nemendur, en út undan verði aðrir þættir i hlutverki skóla, sem ekki er
þó minna um vert. Ekki munu hafa verið gerðar nema lauslegar athuganir á vinnu-
tíma nemenda i skólum hérlendis, enda er ekki auðvelt að koma við hlutlægri
rannsókn. Er ef til vill óvarlegt að nefna tölur að svo lítt rannsökuðu máli, en
ólíklegt verður að telja, að börn í efstu bekkjum barnaskóla í kaupstöðum komist
af með öllu skemmri vinnutíma en 8 klst. á dag, ef gera á námsefninu góð skil, þó
að kröfur um heimavinnu séu að vísu mjög komnar undir einstökum kennurum,
þar sem um bekkjarkennslu er að ræða. Í áður ívitnaðri grein Jóhannesar Björns-
sonar, dr. med., er talið líklegt, að 12-13 ára börn í barnaskólum Reykjavíkur
þurfi að vinna um 60 stundir á viku, en síðan hún var samin, hefur viku stundum
verið fækkað. Í bóklegum framhaldsskólum, þar sem fagkennarar einir kenna og
námsefni er að kalla fast skorðað, er miklu auðveldara að fara nærri um daglegan
vinnutíma. Leikur ekki vafi á, að enginn, nema ef til vill örfáir afburða náms-
menn, kemst þar af með minna en 10 stunda vinnudag til þess að ná viðunandi
tökum á námsefninu, og eru til um þetta nægir vitnisburðir foreldra og kennara.
Ekki verður þó gerð nein tilraun til að gizka á, hve mikill hundraðshluti nemenda
vinnur raunverulega svo lengi, en hann er sennilega stærri en margan grunar, sem
lítt hefur kynnt sér þessi mál. En það skiptir ekki heldur meginmáli, með því að
skyldunámsskólum er vitaskuld óheimilt að gera til nemenda sinna kröfur, sem
fyrir fram er vitað um, að miður gefnir nemendur ráða alls ekki við og hinir betur
gefnu ekki án þess að vinna úr hófi fram. Víst er, að vinnuharka i skólum hefur
aukizt stórum á undanförnum árum og að aldrei hafa verið gerðar slikar kröfur
til nemenda almennt og jafnungra sem nú. Að þessu hefur margt stuðlað, en líklega
ekki sizt samræming sú og kvörðun (standarðísering), sem á komst með nýju
skólalöggjöfinni, þó að ekki hafi hún gefið beint tilefni til þess. En óþarft er að
rekja orsakir nánara hér. Aðalatriðið er, að þjóðfélagið krefst nú tvímælalaust
lengri vinnudags af börnum og unglingum en af fulltíða fólki, sem vinnur sam-
bærileg störf, og þau eru stimpluð ónytjungar, ef ekki er orðið við kröfunum.
Vinnutími þeirra manna hérlendra, sem stunda andlega vinnu og hafa reglulegan
vinnutíma, mun yfirleitt vera frá kl. 9 að morgni til kl. 5 síðdegis, þ. e. ekki yfir
7 stundir. Mundi þykja línlega að staðið, ef nemandi, sem kominn á að vera í skóla
kl. 8 að morgni, liti ekki í bók eftir kl. 4 síðdegis. En vaninn virðist hafa gert
menn sljóa fyrir þessu, svo að nemandi er talinn vanrækja nám sitt, ef hann vinnur
ekki mestan hluta dagsins og helzt einnig á kvöldin. Er þetta viðhorf líklega arf-
leifð, bæði hér og erlendis, frá þeim tíma, er menntaskólar og háskólar voru að
kalla einu skólar þjóðfélagsins, en kröfur slíkra skóla hafa ætíð verið miðaðar við
úrval. Ekki er þó lengd vinnutimans ein saman mælisnúra á hættuna, heldur kemur
hér einnig og ekki síður til greina eðli verksins. Börn og unglingar eru hvort sem
er að einhvers konar iðju, meðan þau eru á fótum, og sumir eru svo gerðir, að þeir
njóta þess að sökkva sér sem fastast i nám. Hættan er fólgin í því, hversu einhæf
skólavinna er, í löngum kyrrsetum, innivist og andlegu álagi, sem getur orðið
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mjög mikið í prófum. Þó að erfitt sé að færa óyggjandi rök fyrir þvi, hver hætta
stafar af námskröfum þeim, sem nú eru gerðar, má eigi að síður færa fyrir því
miklar líkur. Nemendur, sem ráða ekki við nám sökum gáfnatregðu, skorts á líkam-
legu þreki eða andlegra eða líkamlegra kvilla eða ágalla, gefast fyrr eða síðar upp
og neyta allra bragða til að víkja sér undan námi. Veitir skólinn óbeint slíkum
nemendum uppeldi i að bregðast skyldum sínum og vinnur þvi gersamlega and-
stætt tilgangi sinum. Margir þessara nemenda eru i eðli sínu samvizkusamir og
berjast af furðulegri þrautseigju. Mætti hver líta i eigin barm og gera sér grein
fyrir, hvílík þjáning það hlýtur að vera að fást árum saman við verkefni, sem menn
ná aldrei neinum tökum á. Slíkum nemendum er búin siðferðileg hætta, auk annars.
Nemendur, sem eru heilsuhraustir og gæddir nægum hæfileikum, gera yfirleitt
það, sem skólinn krefst af þeim. Að sumu leyti getur námið orðið þeim stæling,
en eigi að síður er heilsu þeirra stefnt i hættu með þeim kröfum, sem nú eru gerðar.
Hljóta glöggir kennarar að hafa veitt því athygli, hversu guggnir og aðþrengdir
margir nemendur eru orðnir, þegar dregur að vori. En auk þess, sem nú hefur
verið drepið á, má ekki gleyma þeirri mannúðarskyldu, að börn og unglingar fái
að njóta bernsku sinnar og æsku eftir áskapaðri þörf sinni og eigi afgangs nokkra
orku til að sinna hugðarefnum sínum, sem skólar fá ekki ætíð svalað með þeim
fábreyttu verkefnum, sem þar er völ á, ekki sízt i framhaldsskólum.

Þá hættu, sem hér ræðir um, hafa skólalæknar Reykjavíkur gert sér ljósa.
Þeir komu því til leiðar, að lítillega var fækkað kennslustundum í sumum aldurs-
flokkum í skólum borgarinnar, en með því að ekki var samtímis dregið úr náms-
kröfum,er óvíst, að vinnutími hafi raunverulega stytzt.

Sænsku skólayfirlæknarnir (HerIitz og Hjárne) létu fara fram athuganir á
vinnutíma í sænskum skólum, og einnig létu þeir í ljós álit sitt á því, hver væri
hæfilegur meðalvinnutími hvers aldursflokks á dag. Er hann sem hér segir i
heilum klst.:

7 ára 2 klst. á dag,
8 3
9 31'2-

10 41'2-
11 , .. .. .. 5
12 57"2-
13 6
14 67'2-
15 6112-
eftir 15 ára aldur 7 klst. á dag.

Vitanlega hefur ekki vakað fyrir skólayfirlæknunum að gefa neinar algildar
reglur um vinnutíma, enda væri það ekki unnt. Hér er aðeins um að ræða leiðbein-
ingar til hliðsjónar, og er þá haft í huga, að börn og unglingar fái hæfilegan tíma
til að leika sér, njóta nauðsynlegrar útivistar og hreyfingar og sinna hugðarefnum
sínum. Árlegur skólatími er að vísu lengri í Svíþjóð en hér á landi, en til móts við
það kemur, að íslenzk börn byrja tiltölulega snemma að vinna að sumrinu, en
erlendis er sumarvinna nemenda að kalla óþekkt. Er í þessu sambandi rétt að
vekja athygli á, að engin rök eru fyrir því, að nemendur hvílist á sumarvinnu, eins
og margir virðast trúa hér á landi. Flestir unglingar braggast að vísu á sumrin, en
til þess eru aðrar ástæður, sem óþarft er að gera grein fyrir hér, og víst er, að sumir
unglingar koma dauðþreyttir í skóla að hausti.

5. Undanfarið hafa verið gerðar sömu prófkröfur í skólaleikfimi til allra
nemenda í sama aldursflokki, en af því leiðir raunverulega, að allir verða að iðka
sömu æfingar, hvort sem þeir eru vel eða illa til þess fallnir. Í bóklegu námi hafa
skólar farið inn á þá sjálfsögðu braut, og þó miður en skyldi i framhaldsskólum,
að mismuna nemendum eftir getu þeirra, en til þess er líka ástæða í íþróttanámi.
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Menn eru mjög misvel fallnir til íþróttaiðkana, og fer það t. d. eftir líkamsgerð,
þrek i, heilsufari, skapgerð og áhugamálum. Leikfimi er tvímælalaust holl öllum,
sem hafa þurfa kyrrsetur, ef hún er iðlmð við góð skilyrði og í samræmi við ein-
staklingsgetu, Er úr að velja gnægð miserfiðra æfinga, svo að finna má eitthvað
við hæfi hvers og eins, en það er líka skilyrði þess, að með henni sé auðið að
mæla af heilsufarslegum ástæðum, með því að annars getur hún orðið til tjóns í
stað gagns. Skólalæknar þurfa því að vera með í ráðum um val á æfingum, þegar
í hlut eiga nemendur, sem af einhverjum ástæðum er erfitt eða ókleift að iðka
allar þær æfingar, sem annars er ætlazt til, að iðkaðar séu.

t 9. grein er lagt til, að ráðherra sé heimilt að setja í reglugerð ákvæði um
skilyrði fyrir því, að nemendur megi stunda íþróttir utan skólans og taka þátt i
keppni. Forustumenn íþróttafélaga sækjast eftir unglingum í félögin, og er sízt
ástæða til að amast við því, þegar í hlut eiga unglingar, sem vel eru til íþrótta-
iðkana fallnir og hafa áhuga á þeim, en úr þessu verða læknar að skera. 1 Osló
eru allir nemendur rannsakaðir, áður en þeim er leyft að keppa, og er það til
fyrirmyndar.

6. Það kemur í hlut skólayfirlæknis að fylgjast með því, að ný skólahús full-
nægi kröfum um almenna hollustuhætti. Hins vegar er eðlilegast, að skólalæknar.
hver í sínum skóla, fylgist með breytingum, sem gerðar kunna að vera á húsnæði
hans.

7. Erlendis er lögð á það mikil áherzla, að nemendur sitji við borð og í sætum,
sem hæfa stærð þeirra, og er um að ræða 5-8 stærðir. Ekki er þó auðið að fram-
fylgja þessu algerlega, með því að sums staðar verður að tvísetja. í marga barna-
skóla hér á landi verður að þrísetja, og leiðir af þvi, að óhugsandi er að velja
nokkrum hluta barnanna borð og stóla, sem hæfa þeim. Er hér um að ræða vanda-
mál, sem nauðsynlegt er að leysa. Of langt mál yrði að gera fræðilega grein fyrir
hættum, sem af þessu geta stafað, en hver og einn gæti sannfærzt um af eigin
raun, hver áhrif það hefði á líðan og starfshæfi að sitja 5-6 stundir á dag við
vinnu í of háu eða of lágu sæti. En þetta er þó miklu hættulegra á skólaaldri, þar
sem í hlut á viðkvæmur, vaxandi líkami, sem getur skekkzt af því að sitja lengi
i sæti, sem ekki hæfir honum.

Um eftirlit með hreinlæti er óþarft að ræða sérstaklega.
8. Um eftirlit með klæðnaði og líkamshirðingu er óþarft að ræða sérstaklega.
9. Vísast til skýringa á 5. grein.

10. Meðal grannþjóða okkar er lögð vaxandi rækt við heilbrigðisfræðslu, bæði
i skólum og utan þeirra. Til dæmis hefur sérstök stofnun í Bretlandi með höndum
leiðbeiningar um heilbrigðismál og tilhögun kennslu í heilsufræði.

Í íslenzkum skólum er heilsufræði hornreka. (Með heilsufræði er ekki átt við
líkamsfræði) . í barnaskólum er að vísu kennt smákver um mannslíkamann. og er
þar lítillega minnzt á hollustuhætti. Hefur kverið verið gott og gilt á sínum tíma,
en er löngu úrelt, enda miðað við allt aðra lífshætti en menn búa nú við. Handa
framhaldsskólum hafa verið samdar nýjar kennslubækur, en víðast mun mestum,
og sums staðar öllum, þeim tíma, sem ætlaður er til náms í líkams- og heilsufræði,
varið til líkamsfræðinnar einnar. En þó að sízt sé óforvitnilegra að kynnast gerð
og störfum mannslíkamans en hverju öðru, sem skólar kenna, hefur slík þekking
aðallega hagnýtt gildi sem undirstaða að námi í heilsufræði. 1 fræðslulögunum frá
1946 er heilsufræði ekki nefnd (líkamsfræði ekki heldur), þar sem taldar eru upp
námsgreinar, þó að vera megi, að löggjafinn hafi lagt þann skilning í heitið náttúru-
fræði, að það tæki einnig til þeirrar greinar. En auðsætt er, að skólum er auðvelt
að skjóta sér undan því að kenna heilsufræði, eins og víða hefur orðið raun á, og
er því lagt til í 9. gr. frumvarpsins, að ráðherra sé heimilt að setja i reglugerð
ákvæði um heilsufræðikennslu í skólum.

1 barnaskólum kemur heilsufræðikennsla vitanlega í hlut barnakennara, en
hafa þurfa læknar eftirlit með henni. Í framhaldsskólum væri æskilegt, að læknar
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kenndu þessa grein, en hjúkrunarkonur þann þátt hennar, sem varðar stúlkur sér-
staklega. Hér er um að ræða vandmeðfarna grein, sem krefst allvíðtækrar þekkingar
af kennara, en þó ekki sízt heiðarleiks og kredduleysis, jafnvel umfram ýmsar
greinir. Stafar það af því, hve margt er þar óvíst og umdeilt, eins og t. d. mataræði.
Eru nærtæk dæmi um, að jafnvel læknar geri kenningar um mataræði að eins konar
trúarbrögðum og boði þær af miklu ofstæki án þess að hafa i höndum nokkrar
sannanir, sem metnar verði vísindalega gildar. Geta slíkir menn vitanlega unnið
mikið tjón. En hér kemur líka til, að mönnum er náttúrlegt að óttast sjúkdóma,
og má kennari aldrei ala á sjúkdómahræðslu nemenda sinna. Ber því að leggja
áherzlu á, að kennslan sé eins jákvæð og auðið er, nemendum sé bent á, hverjar
leiðir séu vænlegastar til að öðlast hreysti og þrek, i stað þess að brýna þá á hættum,
og leggja t. d. Bretar mikla áherzlu á þetta.

Um tilgang heilsufræðikennslu þarf ekki að fara mörgum orðum. Þekking er
frumskilyrði þess, að menn lifi hollustusamlegu lífi og kunni að forðast sjúkdóma.
En vissulega er hún ekki einhlít. Ef hún á að bera ávöxt, verður hún að móta venjur
i hugsun og athöfn. Það er því ekki nóg að kenna um hollustuhætti, heldur verður
jafnframt að iðka þá, unz þeir eru orðnir að ígrónum, ósjálfráðum vana. Nægir
að nefna sem dæmi, að handaþvottur á undan borðhaldi á að vera óaðskiljanlegur
þáttur þess að matast og getur orðið það, ef börn eru vanin á það nógu snemma.
Er þá orðið óþarft að leiða huga að raunverulegri ástæðu þessarar athafnar: að
sýklar geti borizt ofan i menn af óhreinum höndum. A þennan hátt er iðkun holl-
ustuhátta fyrirhafnarlaus og ekki vakin af neinum ótta við sjúkdóma. En til þess
að takast megi að skapa slíkar venjur, verður að koma til samvinna foreldra, kennara
og heilbrigðisstarfsliðs.

Æskilegt námsefni i heilsufræði er einkum: smitsóttir (orsakir, smitunarleiðir,
varnir); mataræði og meðferð matvæla; vöxtur, þroski og offita; áfengi, tóbak,
kaffi; starf og hvíld (vinna, tómstundaiðja. íþróttir, svefn); veður og áhrif þess á
líðan og heilsu; tennur og tannskemmdir; meðferð augna; líkamshirðing; ormar
og óþrif (njálgur, lús, sullir, flugur); klæðnaður; húsakynni og umgengni; neyzlu-
vatn; slys og umferðarreglur; skipan heilbrigðismála og tryggingar; algengasta
hjálp i viðlögum. Stúlkum i framhaldsskólum þarf auk þess að kenna um meðferð
ungbarna og helztu atriði heimahjúkrunar, Einnig er nokkur fræðsla um kyn-
ferðismál nauðsynleg, en ekki er hún á færi annarra en reyndra kennara. Í barna-
skólum yrði um að ræða fá aðalatriði, sett fram á minnisstæðan hátt og studd
myndum, en í framhaldsskólum endurtekningu með rækilegari skýringum á orsökum
og afleiðingum.

ÞÓ að heilsugæzla i skólum verði i höndum heilbrigðisstarfsliðs, að þvi leyti
sem hún krefst sérþekkingar, er árangur þó mjög kominn undir traustri samvinnu
skólastjóra og kennara annars vegar og heilbrigðisstarfsliðs hins vegar, svo og undir
samvinnu skóla og heimilis. Þáttur kennara, að þvi er varðar sjálft eftirlitið, er
fólginn i þvi að vera jafnan á verði um allt, er bent geti til, að nemandi sé heilsu-
veill eða miður sín á einhvern hátt, og að koma slíkum nemanda i hendur skóla-
læknis hið fyrsta. Með þvi að kennarar hafa nemendur fyrir augum sér daglega,
hafa þeir góð skilyrði til að fylgjast með breytingum á útliti þeirra, hátterni og
ástundun. Sömuleiðis kemur það í hlut skólastjóra og kennara að fylgja fram
ýmsum fyrirmælum skólalæknis og skólahjúkrunarkonu, Er sízt of djúpt tekið i
árinni, þó að fullyrt sé, að starf heilbrigðisstarfsliðs komi ekki að hálfum notum
á við það, sem verið gæti, ef kennarar eru ekki virkir samverkamenn þess.

Um 2. gr.
Vafi getur leikið á, hvort framkvæmd heilsugæzlu í skólum eigi að vera f

höndum heilbrigðisstjórnar eða fræðslumálastjórnar. Í sumum grannlöndum okkar
eru þessi mál i höndum fræðslumálastjórnar, og þykir það hafa gefizt betur. Að
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óreyndu verður þó naumast talin ástæða til að greina þennan þátt heilbrigðismála
hér á landi algerlega frá öðrum þáttum þeirra, með því að fá hann í hendur fræðslu-
málastjórn, enda væru fyrir því þau ein rök, að heilbrigðisstjórn teldi þessa starf-
semi ónauðsynlegri en annað, sem undir hana heyrir, og leitaðist af þeim sökum
við að skjóta sér undan afskiptum af henni. Hins vegar er ljóst, að hér verður að
vera samvinna milli heilbrigðisstjórnar og fræðslumálastjórnar, með því að í eðli
sinu heyra þessi mál undir báðar. Er því lagt til i 1. gr. frumvarpsins, að mennta-
málaráðherra setji, með ráði heilbrigðisstjórnar, reglur um heilsugæzluna, en í
2. gr., að framkvæmdin skuli vera i höndum heilbrigðisstjórnar. Ætti þá hvort
tveggja að vera tryggt, að ekki verði lagðar á skólana fjárhagslegar byrðar umfram
það, sem menntamálaráðuneytið telur hóflegt, og að gætt sé faglegra sjónarmiða
við framkvæmdina.

Um 3. gr.
Í grannlöndum okkar hefur yfirumsjón með heilsugæzlu i skólum verið falin

sérfróðum læknum. Að undanskildu íslandi hefur aðeins i einu Norðurlandanna,
Svíþjóð, verið skipaður skólayfirlæknir fyrir landið í heild, en í ráðuneytum hinna
landanna fara sérstakir læknar með þessi mál, þótt ekki kalli st þeir skólayfirlæknar.
Að öðru leyti eru skólayfirlæknar starfandi Í borgum eða einstökum hlutum þessara
landa, og má geta þess sem dæmis, að í dönsku skólalæknalöggjöfinni er heimilað
að ráða einn skólayfirlækni i hverju amti, og að í Bergen, borg, sem telur rösklega
100 þúsund íbúa, hefur alllengi verið starfandi skólayfirlæknir.

Samkvæmt fræðslulögunum frá 1946 nær umsjón skólayfirlæknis aðeins til
barnaskóla. Í þessu frumvarpi er lagt til, að skólayfirlæknir hafi umsjón með heilsu-
gæzlu í öllum skólum landsins. Er hvort tveggja, að ekki er minna vert um heilsu-
gæzlu í framhaldsskólum, þar sem nemendur dveljast á kynþroskaskeiði og meðan
þeir taka síðara vaxtarstökkið, og að óþarft er að undanþiggja skólayfirlækni starfi
við þá skóla, þar sem hann er starfandi á annað borð.

Hlutverk skólayfirlæknis er i meginatriðum að vera sérfræðilegur ráðunautur
Iræðslumálastjórnar, heilbrigðisstjórnar og einstakra skóla, að skipuleggja heilsu-
gæzlukerfi skólanna í heild og stjórna starfi heilbrigðis starfsliðs þeirra, að fylgjast
með andlegum og líkamlegum þroska, heilsufari, skólavinnu og aðbúð þeirrar kyn-
slóðar, er á skólabekk situr hverju sinni, hafa forgöngu um almennar ráðstafanir
henni til heilsuverndar og beita sér fyrir þvi, að leitað sé tiltækilegrar lækningar
eða annars konar hjálpar þeim, sem á þurfa að halda, og loks að stuðla að auknum
skilningi almennt á mikilvægi hófsamlegra lifnaðarhátta og sköpunar á holIum
lífsvenjum. Af einstökum atriðum má nefna að vera ráðunautur um vikulegan
hámarksvinnustundafjölda hvers aldursflokks nemenda, um val og iðkun skóla-
íþrótta, um mataræði i heímavistarskólum, um fræðslu í heilsufræði og slysahjálp,
um gerð skólahúsa og skólahúsgagna, að skipuleggja náms skeið í skólaheilsufræði
fyrir skólalækna, skólahjúkrunarkonur og kennara, að heimta inn skýrslur um
skólaheilsugæzluna og vinna úr þeim o. fl. Eftirlit með íþróttastarfsemi er einkum
fólgið í að skipuleggja læknisskoðun á íþróttamönnum og leita úrræða til að draga
úr ofþreytu- og slysahættu.

Um 4. gr.
Það er i samræmi við ákvæði 1. gr., að gert sé skylt, að skólalæknar starfi

við alla skóla. Hlýtur það að vera lágmarkskrafa um heilbrigðisþjónustu, enda
hefur það verið svo i framkvæmd, síðan skólaeftirlit var hafið. Þarf hver skóli
að hafa sinn eigin skólalækni og helzt sama lækni eins lengi og auðið er, svo fremi
að hann hafi reynzt starfinu vaxinn, en vitaskuld getur sami læknir gegnt störfum
við fleiri skóla en einn, ef um fremur fámenna skóla er að ræða. Fyrir þessu má
færa rök. Slíkur læknir hefur skilyrði til að kynnast starfsháttum og starfsliði
skóla síns og heimilisástæðum þeirra nemenda, sem sérstöku eftirliti þurfa að
vera háðir. Hann verður starfsmaður stofnunarinnar, þótt ekki vinni hann þar
aðalstarf sitt. Honum á því að geta vaxið ábyrgðartilfinning til skólans og kennurum
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skilningur á því, að læknirinn sé einn úr þeirra hópi. En hér kemur fleira til. Eins
og önnur heilsuverndarstörf krefjast skólalæknisstörf nokkurrar sérmenntunar. Enn
eiga við orð Guðmundar prófessors Hannessonar í leiðbeiningum þeim, sem getið
er í upphafi greinargerðar, að "almenn læknismenntun er ófullnægjandi til að vera
góður skólalæknir". Læknar vita yfirleitt miklu meira um sjúka menn en heilbrigða,
þeim er tamið að gefa miklu meiri gaum að ótvíræðum, alvarlegum sjúkdómum
en hversdagslegum kvillum, sem, þótt smávægilegir þyki, geta eigi að síður dregið
úr starfshæfi og heilbrigðri lífsgleði og jafnvel orðið rót að alvarlegum sjúkdómum,
er fram líða stundir, og þeir verða tíðum að láta sér nægja að fjalla aðallega um
sjúkiing sem einangrað fyrirbrigði, slitinn úr tengslum við umhverfi sitt og kjör.
Viðhorf skólalæknis er annað. Hann verður ekki síður að beina athygli að smákvillum
og óheillavænlegum venjum, og hann verður ætíð að vera þess minnugur, að nem-
andi lifir og hrærist í tilteknu umhverfi, sem hefur mikil áhrif á heilsufar hans,
þroska og hátterni allt. Og honum þarf að vera hugfast, að hlutverk hans er hvort
tveggja í senn: að uppgötva sjúkdóma og bægja frá orsökum þeirra, afstýra þeim.
Góður skólalæknir þarf því á að halda drjúgri þekkingu í "social medicine" og
sálarfræði, hann verður að þekkja helztu lögmál eðlilegs vaxtar og þroska, and-
legs og líkamlegs, vita, hverjar kröfur þarf að gera til aðbúðar, kunna nokkra
grein á íþróttafræði og bera að öðru leyti skyn á það starf, sem fram fer innan
veggja skóla, og loks verður hann að eiga það hugarfar, sem endist honum til
að skilja börn, hæna þau að sér og ávinna sér traust þeirra. Hér á landi er ekki völ
á neinni sérstakri kennslu til undirbúnings skólalæknisstörfum. Má nokkuð bæta
úr því með stuttum námsskeiðum, en að öðru leyti verða skólalæknar að læra af
reynslu. Af því, sem að framan er sagt, má vera ljóst, hve mikilsvert er að skipta
sem sjaldnast um skólalækna. Sökum sérnáms síns eru sérfræðingar í barnasjúk-
dómum að öðru jöfnu lækna færastir til að gegna skólalæknisstörfum, og víða
erlendis er lagt kapp á að fá þá til þeirra starfa. Þess má geta, að í Osló er lækna-
nemum gert að vinna um tíma í skólum og fylgjast þar með störfum skólalækna.

Hlutverk skólalæknis er í meginatriðum að annast skólaskoðun og vera heil-
brigðislegur ráðunautur skólans um hollustuhætti og meðferð nemenda, sem eru
heilsuveilir eða afbr igðilegir á einhvern hátt. Af einstökum atriðum má nefna að
fylgjast með útbreiðslu næmra sótta í skólanum, að kynna sér námsskrá skólans
og hlutast til um, að námsþungi hvíli sem jafnast á dögum vikunnar, að fylgjast
með kennslu í skólaíþróttum og vera á verði um, að nemendum sé ekki ofboðið
með erfiðum æfingum, að hafa eftirlit með borðum og stólum, -hreingerningu, loft-
ræstingu, upphitun, lýsingu, drykkjar- og þvottagögnum og salernum, að vera
heilsufarslegur ráðunautur um breytingar, sem gerðar kunna að vera á húsnæði
og skólahúsgögnum. að vera heilsufarslegur ráðunautur um starfsval, þar sem skóli
hefur slíkt með höndum, að hafa eftirlit með kennslu í heilsufræði, að glæða áhuga
og vekja skilning nemenda á nauðsyn heilsuverndar o. fl.

Um 5. gr.
Hjúkrunarkonur. Í greininni er lagt til, að heimilt skuli að ráða hjúkrunar-

konu að skóla, þar sem völ er á og þegar til þess hefur verið veitt fé. Slík þjón-
usta er mjög mikilvæg og raunar skilyrði þess, að auðið sé að halda uppi skóla-
heilsugæzlu, svo að í lagi sé. En hún hlýtur að fara mjög eftir staðháttum og aðstæðum
á hverjum stað, og er eðlilegast, að hún verði veitt smám saman og fyrir frumkvæði
hlutaðeigandi sveitarfélags.

Algengt er erlendis, að hjúkrunarkonur séu fastráðnar við barnaskóla, séu á
verði í skólunum, meðan þeir starfa á daginn og sinni ekki öðrum störfum, og
þannig er þessu háttað í barnaskólum Reykjavíkur. Víða hafa þó hjúkrunarkonur
aðeins tiltekna viðtalstíma Í skólum, og þykir bæði of kostnaðarsamt og óþarft,
að þær séu þar allan daginn. Ekki verða færð fram nein frambærileg rök fyrir því,
að hjúkrunarkonur þurfi að standa á verði allan skólatímann í heimangöngu-
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skólum kaupstaða, þar sem kostur er skipulagðrar slysahjálpar. Verður það að
teljast sóun á starfskröftum þeirra, þegar þess er gætt, að tilfinnanlegur skortur er
á hjúkrunarkonum i landinu til að hjúkra sjúku fólki og gegna öðrum heilsu-
verndarstörfum. Einu skólar, sem ástæða gæti verið til, að fastréðu hjúkrunar-
konur, eru stórir heimavistarskólar í sveitum, enda hafa sumir héraðsgagnfræða-
skólar hjúkrunarkonu í þjónustu sinni. Að öðru leyti virðist það eðlileg lausn, að
hjúkrunarkonur séu starfsmenn heilsuverndarstöðva eða einstakra sveitarfélaga.
Verður skólahjúkrun þá aðeins einn þáttur starfs þeirra, en að öðru leyti vinna þær
hver þau hjúkrunar- eða heilsuverndarstörf í þágu sveitarfélagsins, sem á þarf
að halda og þeim endist tími til. Geta má þess, að víða erlendis eru hverfishjúkrunar-
konur jafnframt skólahjúkrunarkonur, hver í sínu hverfi, og þykir það hafa reynzt
vel. Slík hjúkrunarkona verður aufúsugestur á heimilum, hefur góð skilyrði til að
vinna trúnað heimilismanna og fylgjast með þroskaferli barna frá fæðingu. En
þótt hjúkrunarkonur sinni öðrum störfum ásamt skólaheilsugæzlu, þarf hver skóli,
sem á annað borð nýtur slíkrar þjónustu, að hafa sína eigin hjúkrunarkorm og
helzt sömu hjúkrunarkonu eins lengi og auðið er. Gegnir um það svipuðu máli
og um skólalækna. sbr. greinargerð fyrir 4. grein.

Hlutverk skólahjúkrunarkonu er í meginatriðum að fylgjast með andlegum
og líkamlegum þroska nemenda, heilsufari þeirra, klæðnaði, líkamsþrifnaði og
aðbúð og vera tengiliður milli heimilis og skóla um allt, er heilsugæzlustarfið varðar.
Af einstökum atriðum má nefna að fylgjast með niðurstöðum skólalæknis, veita
leiðbeiningar um meðferð heilsutæpra nemenda, að koma á framfæri við skóla-
lækni nemendum, sem á því þurfa að halda, að tilkynna foreldrum það, sem athuga-
vert kann að finnast við heilsufar eða aðbúnað barna þeirra, að fara heim á heimili,
þegar ástæða þykir til, kynna sér heimilishætti og leggja foreldrum ráð, að fylgjast
með því, að farið sé að fyrirmælum skólalæknis um tilvísanir til annarra lækna.
að inna af hendi rannsóknir, sem skólalæknir felur henni, að fylgjast með umgengni
og hreingerningu í skóla, að annast kaup á nauðsynlegum lyfjum og umbúðum o. fl.

Tannlæknar. Í greininni er einnig lagt til, að heimilt sé að ráða tannlækna að
skólum, þar sem völ er á þeim og þegar til þess hefur verið veitt fé. ÞÓ að ekki
þyki ráðlegt að skylda skóla til að ráða tannlækna, meðal annars sökum þess, að
skortur er á þeim Í landinu, verður að telja tannlæknisþjónustu Í skyldunáms-
skólum mikla nauðsyn. Tannskemmdir eru langalgengastar allra þeirra sjúkdóma,
sem hrjá menningarþjóðir. og Í sumum löndum eru því nær öll skólabörn með
skemmdar tennur. því fer fjarri, að tannskemmdir séu meinlaus kvilli, þó að
margir umberi þær af furðulegri þolinmæði sökum vana. Þær hafa ekki aðeins
áhrif á líðan manna og skap, heldur geta þær valdið misalvarlegum sjúkdómum.
Telja verður algera óbæfu að draga fullorðinstennur úr börnum, ef um nokkuð
annað er að ræða, með því að kjálkabein vaxa ekki eðlilega, eftir að tennur hafa
verið teknar, svo að af getur leytt áberandi lýti á andliti, auk þess sem tuggning
matar verður torveldar i. Ekki eru kunn nein einhlít ráð til að koma í veg fyrir
tannskemdir, þó að víst sé talið, að neyzla mjölmatar og sykurs eigi mikinn þátt
í þeim. Er þVÍ ekki annarra úrræða völ en að fylgjast með heilbrigði tanna og
gera jafnóðum við byrjandi skemmdir. Tannlæknisþjónusta Í skólum hér á landi
er og því meiri nauðsyn, þar sem sjúkrasamlög taka engan þátt í kostnaði af tann-
viðgerðum.

Tannlæknisþjónusta er nú veitt í mörgum barnaskólum hér á landi og væri
vafalaust komin í betra horf, ef kostur væri á tannlæknum. Enn munu þó sveita-
skólar vera að mestu leyti út undan, en úr því mætti bæta með því að ráða farand-
tannlækna, jafnóðum og tannlæknum fjölgar.

, Um 6. gr.
Í heilsuverndar lögum, nr. 44 18. maí 1955, eru ákvæði um, að heilsuverndar-

stöðvar annist skólaeftirlit, og vísast til greinargerðar með því frumvarpi.
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Í þessu frumvarpi er lagt til, að héraðslæknar séu skólalæknar við skóla, hver
í sínu héraði, þar sem heilsuverndarstöðvar eru ekki starfandi. Fram til þessa hafa
héraðslæknar að mestu leyti annazt skólaeftirlit utan Reykjavíkur, og er engin
ástæða til að breyta því. Í greininni er þó gert ráð fyrir, að heilbrigðisstjórn sé
heimilt að veita undanþágu frá þessu ákvæði. Er þá haft i huga, að vel gætu vaxið
upp stór skólahverfi á hentugum stöðum á landinu, og er nú þegar vísir að slíku
skólahverfi á Laugarvatni. Gæti þá eftirlitið orðið meira en svo, að nokkur sann-
girni væri í, að héraðslæknir annaðist það allt.

Um 7. gr.
Óþarft er að fara orðum um þessa grein. Skólaganga er nú ókeypis i öllum

skólum, sem reknir eru af ríki eða af ríki og sveitarfélögum sameiginlega.

Um 8. gr.
Greinin þarf ekki skýringa.

Um 9. gr.
Vísast til greinargerðar fyrir 1. grein.

Um 10. gr.
Hér er lagt til, að Háskóli íslands sé undanþeginn lögum um heilsugæzlu i skólum.

Erlendis mun það ekki tíðkast, að háskólar séu teknir með í heilsugæzlukerfi skól-
anna. Háskólinn heyrir beint undir menntamálaráðuneyti. Hann hefur og þá sér-
stöðu, að víð hann er læknadeild, sem getur látið fara fram skoðun á stúdentum,
eftir því sem nauðsyn þykir til bera, og ætti að vera óþarft að blanda öðrum aðilum
þar inn i.
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