
Ed. 237. Framhaldsnefndarálit [67. mál]
um frv. til l. um breyt. á sjúkrahúsalögum, nr. 93 31. des. 1953.

Frá heilbrigðis- og félagsmálanefnd.

Eftir að nefndin afgreiddi málið á fundi sínum 26. jan., barst henni loks um-
beðin umsögn frá landlækni. Var þá málið komið til 3. umræðu, sem var frestað
samkvæmt ósk framsögumanns nefndarinnar, til þess að tóm gæfist til að athuga
umsögnina. Var umsögnin síðan athuguð og rædd á fundi nefndarinnar 2. febr.,
og varð niðurstaðan sú, að nefndin taldi, þegar á allt er litið, ekki ástæðu til að
breyta fyrri afstöðu sinni og mælir því með, að frv. verði samþykkt.

Umsögn landlæknis er prentuð hér með sem fylgiskjal.

Alþingi, 5. febr. 1959.

Alfreð Gíslason, Karl Kristjánsson, Sigurður Ó. Ólafsson.
form., frsm. fundaskr.

Eggert G. Þorsteinsson. Friðjón Þórðarson,
Fylgiskjal.

LANDLÆKNIR
Reykjavík, 30. janúar 1959.

Heilbrigðis- og félagsmálanefnd efri deildar Alþingis hefur með bréfi, dags.
18. f. m., sent mér til umsagnar frumvarp til laga um breyting ásjúkrahúsalögum,



nr. 93/1953, sem fer í þá átt að tryggja sveitarfélögum sama styrk til að reisa elli-
heimili og þeim er nú tryggður til að reisa sjúkrahús.

Ég vísa til bréfs míns til heilbrigðis- og félagsmálanefndar neðri deildar Alþingis,
dags. 21. janúar 1957, sem hefur að geyma gagnrýni mína á gildandi reglum um
byggingar styrki sjúkrahúsa. Bendi ég nefndinni á að athuga þá gagnrýni í sambandi
"ið frumvarp það, sem hér um ræðir, og íhuga síðan, hver áhrif sú styrkjapólitík
mundi hafa á heilbrigða þróun elliheimilismála í landinu. Jafnframt er ástæða til
að athuga útgjaldahliðina á málinu, er það verður orðin líklegust atvinnubótaleið
hverju sveitarfélagi að reisa sér sem veglegast elliheimili.

Með því að samþykkja þetta frumvarp mundi löggjafarvaldið marka stefnu
um forsjá gamalmenna, sem þyrfti mjög rækilegrar athugunar við, áður en mörkuð
yrði. Ég hef rökstuddan grun um, að sú stefna sé varhugaverð. hvort sem á málið
er litið frá mannúðlegu. menningarlegu eða fjárhagslegu sjónarmiði. Íhugun þess-
ara mála hefur leitt til þess, að ég hef komizt að eftirfarandi niðurstöðu um þau:

1. Sjúk gamalmenni eiga heima á sjúkrahúsum, og þegar um meira háttar
sjúkrahús er uð ræða, á sérstökum ellisjúkdómadeildum slíkra sjúkrahúsa.

2. Gamalmenni, sem vegna geðvillu geta illa eða ekki samlagazt öðru fólki og
ekki séð fyrir sjálfum sér, eiga heima á viðeigandi hælum eða deildum almennra
geðheiJbrigðistofnana.

3. Önnur gamalmenni á ekki fremur en annað heilbrigt fólk að parraka á hæl-
um. Miklu fremur ætti öll félagsleg hjálp þeim til handa að beinast að því, að þau
geti í lengstu lög lifað lífi sínu á eðlilegan hátt að störfum við sitt hæfi á meðal
annars starfandi og stríðandi fólks á öllum aldri og ekki sízt í sem nána stri heimilis-
legrí sambúð við hina uppvaxandi kynslóð.

Hér á landi kann þessi kenning að hljóma framandlega og sennilega framand-
legal' en í öðrum löndum, þar sem almenn elliheimili eiga sér meiri og lengri sögu.
Marka ég það m. a. af því, að fyrir ekki löngu átti ég þess kost að ræða við einn
aðalforsjármann elliheimila í einu nágrannalandanna. Hugðist ég koma flatt upp á
bann, er ég skýrði honum frá greindri niðurstöðu minni umbúðalaust með því að
orða hana þannig: Elliheimili eiga ekki að vera til. Hér brást mér bogalistin, því
að kenningin var honum engin nýlunda og enn síður fjarstæða. Kvað hann dýrkeypta
reynslu af elliheimilum Í sínu landi hafa leitt til þess, að fróðir menn hefðu nú
einmitt komizt unnvörpum að sömu niðurstöðu. Sendi hann mér síðar skilríki því
til staðfestingar.

Ég ráðlegg Alþingi eindregið til að íhuga mál þetta mjög gaumgæfilega, áður
en það tekur forustu um að marka þá stefnu að parraka helzt öll gamalmenni lands-
ins án tillits til heilsufars inni á sérstökum stofnunum eins og forngripi - að
maður ekki segi pestargripi.

Vilm. Jónsson.

lleilbrigðis- og félagsmálanefnd efri deildar Alþingis, Reykjavík.


