
sþ. 137. Tillaga til þingsályktunar [113. mál]
um umboðs- og aðstoðarmenn lækna í byggðum landsins.

Flm.: Ingvar Gíslason, Vilhjálmur Hjálmarsson.

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að kanna, hvort ekki sé tímabært og
nauðsynlegt að hafa sem víðast um byggðir landsins starfandi sérstaka umboðs-
og aðstoðarmenn lækna, sem fólk gæti leitað til í neyðartilfellum og í sambandi
við ýmis minni háttar erindi, þegar ekki næst til læknis, og væru þeir þjálfaðir í
slysahjálp. umönnun sjúkra, umsjón með lyfjabirgðum, lyfjaafgreiðslu o. s, frv.
Skal í þessu sambandi athugað, hvort eigi sé líklegt, að nýta megi starfskrafta
ljósmæðra framar því sem nú er á sviði heilbrigðisþjónustu. - Efna skal sem
fyrst til sérstakra námskeiða fyrir það fólk, sem veldist til slíkra starfa sem hér
um ræðir.

Greinargerð.
Ástand heilbrigðisþjónustunnar hefur mjög verið til umræðu að undanförnu,

og er það að vonum. Tilfinnanlegur og langvarandi skortur héraðs- og heimilis-
lækna er eitt af meiri háttar vandamálum íslenzks þjóðfélags, og þótt sitt kunni
að sýnast hverjum um orsakir þess og þótt tilraunir til úrbóta hafi að svo komnu
reynzt árangurslitlar. þá benda nokkrar líkur til þess, að brátt kunni úr að
rætast. Svo virðist m. a. sem læknastéttin láti málið meira til sín taka en áður og
finni til ríkari ábyrgðar gagnvart lausn þess. Er flm. ekki annað kunnugt en að
unnið sé að því að móta áætlanir um nýskipan læknisþjónustunnar þannig, að
þeirra megi vænta, áður en mjög langt um líður. Við munum því ekki að þessu
sinni hafa uppi kröfur til stjórnvalda um heildaraðgerðir í þeim efnum að öðru
leyti en því að skora á rfkisstjórnina að hraða heildarendurskoðuninni sem mest
má verða.

Hins vegar höfum við leyft okkur að hreyfa mikilsverðu máli, sem aðeins að
nokkru hefur verið hreyft á Alþingi áður. Í tillögu þeirri, sem hér liggur fyrir,
er lagt til, að ríkisstjórnin láti kanna, hvort ekki sé tímabært að rá til starfa sem
víðast um land sérstaka aðstoðarmenn lækna, sem fólk gæti leitað til í neyðar-
tilfellum og í sambandi við ýmis minni háttar erindi, þegar ekki næst til læknis,
og væru þeir þjálfaðir í slysahjálp, umönnun sjúkra, umsjón með lyfjabirgðum,
lyfjaafgreiðslu o. s. frv. því mundi fylgja verulegt öryggi og mætti kalla umtals-
verða framför í heilbrigðismálum, ef sérþiálfaðir hjúkrunarfiðar væru starfandi
sem víðast um, landið, helzt í hverri sveit. Mundu þeir að sjálfsögðu starfa í öllu
undir yfirstjórn lækna, enda aðstoðarmenn þeirra og umboðsmenn að tilteknu
marki. Þar sem svonefndar héraðshjúkrunarkonur starfa, þykir að þeim mikið
gagn, en vart er við þVÍ að búast fyrst um sinn a. m. k., að lærðar hjúkrunarkonur
fáist til starfa svo víða sem æskilegt væri. Hitt sýnist nærtækt, að leitað verði til
hæfileika fólks, sem búsett er í byggðunum sjálfum, um að það læri til slíkra
starfa sem hér um ræðir og skuldbindi si~ gegn sanngjörnum launum til þjónustu
á vissum svæðum, einni sveit eða fleiri, eftir aðstæðum. Sýnist cinboðið, að leysa
megi menntunarþörf þessa fólks með sérstökum námskeiðum eða skólahaldi, þegar
fram í sækir. Tillögumenn leyfa sér [Ið benda á þann möguleika, sem kann að
felast í þVÍ að breikka starfsvettvang ljósmæðra og nýta þannig góða starfskrafta
á fleiri sviðum heilbrigðisþjónustunnar en almennt er gert ráð fyrir. Er svo komið
allvíða. að ljósmæður hafa minna að gera við barnsfæðingar en áður var, og er
alls ekki ósennilegt, að með nokkurri viðbótarmenntun gætu þær annazt það hlut-
verk, sem hér um ræðir.

Það skal skýrt tekið fram, að flm. ætlast ekki til þess, - enda væri það frá-
leitt, - að á umboðs- og aðstoðarmenn þá, sem hér er um fjallað, verði litið sem
"lækna" eða ígildi þeirra. Þeir geta aldrei komið "Í staðinn fyrir" lækna, og lækna-
vandamál landsbyggðarinnar verður ekki leyst með mannaráðningum af þessu
tagi. Hér er einvörðungu um að ræða sérstaka aðstoðarmenn, sem eiga starf sitt
að öllu undir yfirstjórn lærðra lækna.


