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um frv. til laga uni varnir gegn k yn s jú k dóm u m .

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin hefir o rð ið  sam m ála  um  að ráða háttv. deild til að sam þykkja  
frv. þetta m eð  nok kru m  frem ur smávægilegum breytingum.



Helst þeirra er sú, að borgun  til sjerfræðings samkv. 5. gr. verði á- 
kveðiu  af ráðherra m eð  ráði landlæknis, eins og farið var frani á i frv. stjórn- 
arinnar, i stað þess, að sjerfræðingi er ákveðin  borgun  eítir gjaldskrá hjeraðs- 
lækna í frv. eins og háttv. fid. hefir gengið frá þvi. Nefndin hefir sannfært 
sig um , að gjaldskrá hjeraðslækna er svo  lág, að  enginn launalaus sjerfræð- 
ingur m undi sætta sig við borgun eftir henni. Á k væ ðið  m undi þvi óh jákvæ m i- 
lega leiða inn á þá braut, að sjerfræðingi i Reykjavik yrði  að greiða föst laun 
úr landssjóði, og hjá þvi vill nefndin komast.

I 6. gr. frv. er svo fyrir mælt, að yfirlýsingar sjúklinganna um, að þeir 
hafi ekki efni á að greiða sjálfir læknishjálpina, skuli senda m eð  reikningum 
læknanna. Petta ákvæði virðist algerlega ósam rím anlegt leynd þeirri um ncfn 
sjúklinga m eð  kynferðiss júkdóm a, sem frv. annars gerir ráð fyrir, og er 4. 
brtt. nefndarinnar ætlað að ráða bót á þessu.

I á̂ þvkir nefndinni vanta i frv. ákvæði um, að sjúklingar skuli skyldir 
að láta lækni i tje upplýsingar um það, hvar þeir hafi tekið s júkdóm inn . í 
10. gr. frv. er lækni gert að skyldu að  grenslast vandlega eftir, af hverjum og 
hvernig sjúklingur hafi smitast. En á sjúklinginn er ekki Iögð nein skylda til 
að láta lækninum  i tje upplýsingar um þetta. Ur þessu vill nefndin bæta, og 
m iðar 6. brtt. að því, og  er nefndinni kunnugt um , að sam skonar ákvæði var 
i hinu upphafiega frv., er sam ið  var af nefnd úr læknafjelaginu, en meiri 
hluti læknafjelagsins gat ekki fallist á það.

Sam kvæ m t þessu leggur nefndin til, að  frv. verði sam þykt m e ð  eftir-
farandi 

BREYTINGUM.

1. V ið  3. gr.
Fyrir orð in  »aðrir  k yn s jú k dóm ar«  i 5. málsgrein k o m i:  
sjúklingar m eð  aðra kynsjúkdóm a.

2. V ið  4. gr.
Fyrir orð in :  »til þess að  smitunarhætta« k o m i:  
til þess er smitunarhætta.

3. V ið  5. gr.
Fyrir o rð in :  »B orgu n  fyrir« —  til enda greinarinnar, k om i:  
H jeraðslæknum  skal greidd borgun fyrir ókeyp is  læknishjálp sam - 

kvæm t gjaldskrá hjeraðslækna, en sjerfræðingi, sem falið hefir verið að 
veita þessa hjálp, ber borgun  eftir þvi, sem ráðherra ákveður m eð  ráði 
landlæknis.

4. Við 6. gr.
1 stað orðanna: »YfirIýsingar sjúklinganna« —  til enda greinar- 

innar, k om i;



Vottorð  sjuklinganna skal læknir geym a til eftirlits fyrir landlækni, 
en láta reikningi sinum  fylgja ylirlýsingu um, að s júklingurinn liafi gefið 
vottorð samkvæmt þessari grein.

5. Við 9. gr.
Fyrir wheldur ekki« k om i:  
ekki lieldur.

6. V ið 10. gr.
Afian við 1. málsgrein k o m i:
og  er s júklingnum skylt að láta lækninum  i tje alla vitneskju sina 

um það efni.

7. V ið 11. gr.
Fyrir orð in  wpresti eða lögreglustjóra« k o m i:  
presti og  lögreglustjóra.

8. V ið  17. gr.
U pphaf 3. málsgr. orðist s v o :
Brot á á kvæ ðu m  10. og 14. gr. varða o. s. frv.

Alþingi, 24. mars 1923.
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