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Grettistak fyrir
hjartasjúklinga

Fréttir af góðum árangri í lækningu hjartassjúkdóma vekja jafnan
mikla alheimsathygli enda er um
að ræða skæðasta óvin heilsunnar
í hinum vestræna heimi. Árangur
hér á landi hefur verið mjög athyglisveður og dánartíðni hjartasjúklinga með því lægsta er þekkist.
Skal hér sýnt athyglisvert dæmi:
Fyrir um 10 árum var dánartíðni
vegna hjarta- og æðasjúkdóma
svipuð á Norðurlöndunum, að
Finnum undanskildum, sem hafa
verið langverst settir. Úr hagtöium
frá Norðurlöndunum fyrir árið
1990 var dánartíðnin eftirfarandi
sem sýnir bestan árangur hér á
landi:
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Sókn er besta vörnin

Margar samverkandi ástæður
era fyrir lækkandi dánartíðni af

Siguröur Helgason
formaður LHS

„Hér hefur veriö greiður aðgangur
sjúklinga til læknismeðferðar og á
sjúkrahús. Hjartaaðgerðir hófust hér
árið 1986 er reyndist mikið gæfuspor
og árangur hefur verið frábær."
völdum hjartasjúkdóma. Við höf- aðgerðir eða hjartaáföll og síðan
um t.d. á að skipa frábærum hjarta- viðhaldsþjálfun hefur haft mikil og
læknum sem hafa tileinkað sér heilladrjúg áhrif. Þá hafa athyglismeðferð nýjustu lyfja.
verðar rannsóknir og úrvinnsla
Hér hefur verið greiður aðgangur gagna haft mikil og heilladrjúg
sjúklinga til læknismeðferðar og á áhrif. í samræmi við batnandi ársjukrahús. Hjartaaðgerðir hófust angur í viðureign okkar við ýmsa
hér árið 1986 er reyndist mikið sjúkdóma höfum við náð mjög góðgæfuspor og árangur hefur verið um árangri í reiknaðri meðalævi
frábær. Hjúkran og öll umönnun á fólks. í nýbirtri alþjóðlegri skýrslu
sjúkrahúsum er til fyrirmyndar fyrir árin 1991-1992 kemur fram:
svo og markviss endurhæfing eftir Hæsta meðalævi karla var í Japan

75,9 ár og næst á íslandi 75,7 ár.
Hjá konum eru Japanir með
hæsta meðalævi 82,1 ár, Frakkar
81,1 ár og á íslandi 80,9 ár. Lítið
hefur verið rætt um þessar upplýsingar hér á landi. Staðreyndin er
samt sú að japanskir veitingastaðir
spretta upp við miklar vinsældir
um heim allan síðustu árin, Frakkar telja að skýringa á langlífi megi
rekja til frönsku vínanna og því
lægi beint við að hefja í dag nýja
sókn fyrir sölu á frábærum afurðum okkar og til stóraukinna landkynninga.
Vinnum saman,
verndum hjartaó

Annað hvert ár fer fram merkjasala hjá Landssamtökum hjartasjúklinga og hefur söfnunarféð farið til eflingar hjartaskurðdeildar
Landspítalans, til endurhæfingarstöðva, til tækjakaupa fyrir spítala
um land allt og svona mætti lengi
telja. Þá hefur félag hjartasjúklinga
staðið dyggan vörð um margvísleg

hagsmunamál hjartasjúklinga sem
hér verður ekki rakið nánar.
Lögð er nú sérstök áhersla á í dag
að Landspítalinn eignist nýjustu
gerð Holtertækja sem mikil þórfer
á og gefur fjölda upplýsinga um líðan sjúklinganna og gefur vísbendingar um orsakir hjartasjúkdómsins. Gangi söfnunin vel er fjöidi
annarra verkefna sem þörf væri
að styrkja og þegar hefur borist
fjoldi beiðna um aðstoð.
Við skorum því á landsmenn að
leggja fram fé í þessu sófnunarátaki og með því taka þeir virkan
þátt í því að vinna nýja sigra á
hjartasjúkdómum. Samtaka getum
við Iyft grettístaki og setjum markið hátt og stefnum að því að vera
talin meðal fremstu þjóða heims á
þessu sviði lækninga sem jafnframt
heíöi stórkostiega þýðingu fyrir
land okkar og þjóð um ókomna
framtíð.
Sigurður Helgason

Ráðningar seðlabankastjóra
og stöður aðstoðarbankastjóra
Föstudaginn 22. apríl sl. birtist
frétt í DV þar sem því er haldið
fram að fulltrúi Alþýðubandalagsins í bankaráði Seðlabankans hafi
greitt Steingrími Hermannssyni
atkvæði vegna þrýstings frá Ólafi
Ragnari Grímssyni, en á móti hafi
verið lofað að sá sem þetta ritar
fengi stöðu aðstoöarbankastjóra
viö Seðlabanka íslands. Eftir að
þessar fullyrðingar voru endurteknar í ieiðara DV mánudaginn
25. apríl sl. leitaði ég eftir því að
koma athugasemd á framfæri, sem
mér var boðið að gera í kjallaragrein.
Næstráðandi í deildinni
Ég hóf störf við hagfræðideild
Seðlabanka íslands haustið 1980
eftir að hafa lokið M.Phil.-gráðu í
hagfræði frá háskólanum í Cambridge í Englandi. Á þessu tímabili
vann ég einkum við gengismál og
ríkisfjármál, auk þess sem ég ritstýrði Hagtölum mánaðarins og
Economic Statistics. Haustið 1988
varð ég efnahagsráðgjafi fjármálaráðherra og gegndi þeirri stöðu til
vorsins 1991. í þvi starfi kynntist
ég vel verksviðum ráðuneytisins
og almennri hagstjórn.
Vorið 1991 varð ég forstöðumaður
við hagfræðideild Seðlabankans,
þar sem ég hef tekið þátt í mótun
stefnu bankans í gengis- og peningamálum og stýrt rannsóknar-
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um sem þar eru unnin. Þaö þarf
því öflugt ímyndunarafl til að halda
að það þurfi einhver stórkostleg
pólitísk samsæri til að ég hafi
möguleika á þessari stöðu.
Ekki pólitísk staða
Ég hef aldrei litið svo á að störf
mín innan Seðlabankans væra
pólitísk. Ég hef vissulega haft póli-

Már Guðmundsson
forstöðum. hagfræðideildar
Seðlabanka íslands

starfi deildarinnar. Á þessu tímabili hef ég birt greinar, bæði hér á
landi og erlendis, um gengis- og
peningamál.
í þessu ljósi ætti það ekki að koma
á óvart að ég sé talinn líklegur til
að taka við stóðu Bjarna Braga
Jónssonar, aðstoðarbankastjóra og
yfirmanns hagfræðideildar, þegar
hann kýs að láta af núverandi
starfi. Ég hef verið næstráðandi í
deildinni og hef í gegnum árin persónulega sinnt flestum þeim störf-

gengis- og peningamálum. Ég fæ
því ekki séð að það skipti miklu
máli úr hvaða stjórnmálaflokki sá
er sem því starfi gegnir. Aðalatriðið er að viðkomandi sé faglega
hæfur til að gegna starfinu.
Ég hef gengið úr skugga um að
formaður
Alþýðubandalagsins
ræddi ekki við nokkurn forystumann ríkisstjórnarflokkanna í að-

„í þessu ljósi ætti það ekki að koma á
óvart að ég sé talinn líklegur til að taka
við stöðu Bjarna Braga Jónssonar, aðstoðarbankastj óra og yfirmanns hagfræðideildar, þegar hann kýs að láta
af núverandi starfi."
tisk afskipti á ævinni og starf mitt
sem efnahagsráðgjafi fjármálaráðherra var að nokkru leyti pólitískt.
Hagfræðideild Seðlabanka íslands
hefur hins vegar verið minn faglegi
starfsvettvangur. Ég lít heldur ekki
svo á að staða yfirmanns hagfræðideildar Seðlabankans og aðstoðarbankastjóra sé pólitísk staða. Sá
sem gegnir því starfi stýrir fræðilegum rannsóknum, útgáfum
Seðlabankans og er ráðgjafl bankastjórnarinnar varðandi stefhuna í

draganda ráðningar seðlabankastjóra um mína stöðu innan Seðlabankans. Það er allavega ljóst að
ég hefði frábeðið mér afskipti af því
tagi sem gefin era í skyn í grein
DV, enda treysti ég mér fullkomlegatilað standa sjálfur undir eigin
faglega frama svo lengi sem störf
mín og hæfni era metin af sanngirni. Hér eftir sem hingað til mun
ég treysta bankasrjóra Seðlabankans til þess.
Már Guðmundsson

„Trú mín er
sú að tií séu
verar
frá
lægri sviöum.
Ég tel það
vera
ólánsamar sálir
sem hafa í
jarðvist sinni
verið illa inn- Ellen Sveinsdóttir
rættar, vond- huglæknir.
ar, ágjarnar
oghafa þá traðkað á samferðafólki sem og misnotað það á alia
lund, sjálfum sér til framdráttar.
Þekktasta dæmið er Adolf Hitler.
Hver getur ímyndað sér hann
sem engil friðar og kærleika? Það
er vissa mín að við breytumst
ekkert við aðfiyrjastyflr í annan
heim. Þeir sem eru góðir halda
áfram að vera það og þeir sem
eru vondir verða líka áfram
yondir þegar þeir koma yfir i
; annan heim, að minnsta kosti um
tíma. Sá tími er mislangur og fer
eftír því hversu 111 sálin er. Það
getur tekið margar aldir fyrir
þær að breytast og óska eftír því
að komast í }jós kærleikans. Við
uppskerum eins og við sáum."

Náftúru
legar
skyringar
„Draugatrú
hefur fylgt íslendingum
frá
landnámstíð, samanber söguna
af viðureign
Grettis viö
drauginn
Glám.
^stewnSæDraugasög""«*«>" sflörnuum hefur að ^ w vísu fækkað mjög síðan raflýsing
;kom til sðgunnar en við og við
ikotna þó upp tílvik þar sem fólk
þykist verða vart við einhvers
konar ókindir, jafnvel um háþjartan daginn.
; Ég held að reynslan hafi sýnt
að þessi fytrirbærj, hversu dularfull sem þau kunna að yirðast,
eigi sér yfirleitt eðlilegar orsaMr
þegar málið er kannað ofan í kjölinn. Hrekkjabrögð unglinga og
jafnvel fullorðinna eru líklega
algengasta skýringin en einmg
getur írayndun eöa ofskynjanir
verið að verkj, jafnvel þótt fuEkomlega heilbrigt fólk eigi í hlut
Mig minnir að kunnur visindamaður hafi komist svo að oröi að
hann myndi ekM trua á draug
þótt hann sæi hann með eigin
augum. Með þvi átti hann við að
tilvist drauga væri svo ólikleg að
slík sýn hlyti að éiga sér einhverja nattúrulega skýringu.
Sjálfsagt er að rannsaka dularfuU fyrirbæri sem mfenn verða
varir við en hingað til hefur
reynst erfitt að höndla sannanir
fyrir tílvist yfirskilvitlegra fyrirbæra og ég er ekM bjársýnn á að
þaö takist"

