
Nd 325. Nefndarálit
11111 frv. til 1. uin Raufarhafnarlirknishórað.

Frá allshcrjarnefnd.

Xefndin hefir atlnigaifi frv. og leitað umsagnar landlæknis 11111 það, og er hún 
prentuð sem fvlgiskjal með nál. Landlæknir telur niisráðið að stofna að svo 
stöddu þetta læknishérað, og er nefndin sanimála uni að taka tillit til álits hans 
11111 þetta mál og leggur til, að því verði vísað til rikisstjórnarinnar.

Fylgiskjal.

Til svars hréfi yðar, dags. 2. þ. 111.. þar seni jiér leitið unisagnar niinnar um 
frumvai'p til laga 11111 Raufarhafnarlæknishérað, vil ég taka jietta frani:

Ég tel misráðið að stofna að svo stöddu jielta læknisliérað. Ekki fvrir það, 
að mér dyljist erfiðleikar Raufarhafnarhúa á að vitja la'knis, heldur fyrir jiað, að 
ég tel ekki líklcgt, að stofnun héraðsins liæli jiar 11111, og jafnvel síður en svc. 
Ég sé sem sé litlar horfur á, að nokkur la'knir fáist til að sækja 11111 jafnlitið og 
afskckkt hérað, og að niinnsta kosti ekki til að vera jiar til frambúðar, en svo 
niiklir erfiðleikar sem nú eru á því fyrir Raufarhafnarliúa að ná til læknis, er 
jieir jió eiga fullt tilkall til lians á Kópaskeri, verða erfiðleikarnir enn meiri, ei 
sækja verður til utanhéraðslækna. I>á er jiess að gæta, cr að jiví kemur, að nú- 
verandi héraðslæknir á Ivópaskeri er þar ekki lengur, að Jiá verður jiar annað 
hérað læknislaust, sem einnig verður svo fámennt og rýrt, að svipaðir erfiðleik- 
ar verða á að fá jiað skipað. Má jiá svo fara fyrr en varir, jiegar úr eiiui hér- 
aði, allálitlegu til unisóknar, eru orðin tvö rýrðarhéruð, að hæði standi þau tím- 
11111 saman læknislaus, og kalla ég, að jiá sé- verr farið en að allt sé látið kvrrt 
eins og er.

Aætlaður fólksfjöldi í Raufarhafnarlæknishéraði (400 nianns) er niinni en 
í nokkru öðru læknishéraði, og koniast ein tvö héruð jiar nálægt: Flateyjar- 
læknishérað og Reykjarfjarðarlæknishérað, nieð tæplega 500 niaiins hvort um 
sig. Hefir lika verið niikluni erfiðleikuni hundið að fá jiessi liéruð skipuð lækn- 
11111, enda hafa bæði staðið læknislaus líniuni sanian. I>að liefir viljað Flateyjar- 
liéraði til, að jiað er mjög liægt héfað fyrir þá lækna, sem af einhverjuni á- 
stæðinn eiga erfitt 11111 landferðalög, og má fullyrða, að jiað liefir orðið til þess, 
að ekki hefir gengið enn verr eða jafnvel orðið ókleift að fá þangað lækna. Þessu 
yrði ekki að lieilsa 11111 liið fyrirhugaða Raufarhafnarhérað. Uni Reykjarfjarðar- 
hérað er Jiess skemmst að minnast, að það hefir nú verið læknislaust í nær þvi 
heilt ár, Jirátt fyrir Jiað, að Jiar er læknisbústaður með sjúkraskýli, vel úr garði 
gerður og stendur lækni til boða nieð góðum kjöruni. Mér Jiykir ólíklegt, að 
Raufarhafnarbúar geti boðið upp á slíkt, og veit ég raunar, að svo er ekki.

Ég ræð að svo stöddu frá að samjiykkja frumvarpið.

Aljiingi, 14. april 1036.
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