
Nd. 13. Frumvarp til laga [12. mál]
um breyting á lögum nr. 95 31. des. 1975, um breyting á lögum um almannatrygg-
ingar, nr. 67/1971, sbr. lög nr. 112/1972 og 62/1974.

Flm.: Svava Jakobsdóttir.

1. gr.
Aftan við 2. tölul. 1. gr. (lið e) bætist:
ÞÓ skulu þeir, sem tekjutryggingar njóta, fá % hluta lyfjagjaldsins endurgreidda

hjá viðkomandi sjúkrasamlagi samkvæmt sérstakri kvittun frá lyfjaverslun, sem
sýni að viðkomandi aðili hafi greitt gjaldið.

Kveða skal nánar á um framkvæmd málsins í reglugerð.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.
Það nýmæli er i þessu frumvarpi, að lagt er til að þeir ellilifeyrisþegar Ofl ör-

yrkjar, sem tekjutryggingar njóta, skuli ekki greiða nema einn fjórða af þvi lyf ja-
gjaldi sem öðrum er gert að greiða á hverjum tíma. Samkvæmt reglugerð frá 10.
apríl 1979 er lyfjagjald samkvæmt lyfjaverðskrá I nú 750 kr. fyrir hverja afgreiðslu,
en lyfjagjald samkvæmt verðskrá II 2000 kr. Ef frumvarp þetta yrði að lögum,
mundi því lyfjagjald fyrir þá, sem tekjutryggingar njóta, lækka um 1500 kr. fyrir
hverja lyfjaafgreiðslu skv. verðskrá II.

Samkvæmt lögum um almannatryggingar hefur ráðherra heimild til að breyta
fastri upphæð lyfjagjalds með reglugerð einni saman. ÞÓ nokkrum sinnum hefur
lyfjagjald þetta verið hækkað síðan 1972, er jafnaðargjaldi á lyfjum var komið á,
og þótt það fyrirkomulag hafi verið til mikilla bóta frá því sem áður var, Uggur
í augum uppi að hækkanir á þessu gjaldi bitna illa á þeim sem úr litlu hafa að
spila og þurfa jafnvel á lyfjum að halda að staðaldri. Getur mikill lyfjakostnaður
orðið þessu fólki þungur fjárhagsbaggi.

Að visu er heimild í lögum um að veita megi uppbót á tekjutryggingu vegna
mikils lyfjakostnaðar, en það getur varla talist nægileg vernd þeim sem minnlll eru
megandi í þjóðfélaginu. Að mati flutningsmanns á það að vera sjálfsagður réttur
þessa fólks að fá nauðsynleg lyf á viðráðanlegu verði, í stað þess að leita sífelídrar
undanþágu, ella gæti svo farið að þetta fólk veigraðí sér við að leita hjálpar i veik-
indum af ótta við lyfjakostnaðinn. Þegar auk þess er haft í huga að þeir, sem á
sjúkrahúsum dveljast, fá lyf sér að kostnaðarlausu, þá hlýtur það að teljast sann-
girnismál að ellilífeyrisþegar og öryrkjar, sem tekjutryggingar njóta, fái ívilnun þá
á lyfjakostnaði sem hér er lögð til.

Flutningsmaður leggur til að endurgreiðsla fari fram hjá viðkomandi sjúkra-
samlagi gegn framvísun sérstakra kvittana frá lyfjaverslunum, sem sýni að sá, sem
í hlut á, hafi greitt gjaldið. Það fyrirkomulag ætti hvorki að þurfa að vera fyrir-
ferðarmikið i framkvæmd né bjóða heim misnotkun.

Þess skal getið, að flm. og fleiri þingmenn Alþýðubandalagsins hafa áður flutt
tillögu um svipað efni og hér um ræðir, en hún náði þvi miður ekki fram að ganga,


