
Nd. 77. Frumvarp
til lága um breyting á lögum um varnir gegn berklaveiki, nr. 60, 14. júní 1929.

Flutningsm.: Vilmundur Jónsson, Steingr. Steinþórsson.
1. gr.

5. málsgr. 14. greinar orðist svo:
StjórnarráðiS skal semja fvrirfram  fyrir hálft eða heilt á r i senn við ljós- 

lækningastofur og sjúkrahús um kostnað allan við dvöl og lækningu styrkhæfra 
berklasjúklinga. Við þá sam ninga skal leggja til grundvallar kostnað i heilsu- 
hælum og sjúkrahúsum  ríkisins, þeirra, er berklasjúklinga hýsa, en taka tillit til 
alls aðstöðum unar, svo sem áhvílandi skulda og verðm unar á nauðsynjum . Ná- 
ist ekki samkomulag, getur stjórnarráðið  á þessum grundvelli ákveðið hám ark 
þess daggjalds, er það greiðir með sjúklingunum , og annars kostnaðar, enda 
tilkynni stjórnarráðið  það með m innst 6 m ánaða fyrirvara.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

G r e i n a r g e r ð .
Mál þetta hefir tvívegis áður legið fyrir þinginu, en í þingsályktunartil- 

löguformi. Á þinginu 1929 greiddu 12 þm. í Nd. till. atkv. og enginn á móti, en 
forseti úrskurðaði hana fellda vegna ónógrar atkvæðagreiðslu. Á þinginu í vet- 
u r var hún ekki kom in ú r nefnd, er það var rofið.

Nú þykir réttara að bera málið fram  sem frv. til breyt. á berklavarna- 
lögunum.

Breytingin m iðar aðeins til þess að lögfesta með skýrra orðalagi þá tvi- 
mælalausu tilætlun þessarar málsgr. 14. gr. berklavarnalaganna og sjálfsagða 
hlut, að sjúkrahús einstakra manna og sveitarfélaga séu viðurkenndir samnings- 
aðilar, þegar ákveðin eru daggjöld með berklasjúklingum  þeim, er þau hýsa 
fy rir ríkissjóð, jafn fram t og nokkrar grundvallarreglur eru settar um  þá samn- 
inga og það hám arksgjald ,er stjórnarráðið  kann að ákveða,ef sam kom ulag ekki 
næst. En undanfarið  hefir ríkisstjórninni ekki þóknazt að skilja m álsgreinina á 
þá leið.

Sjúkrahúsunum  er ekki ætlað að græða annað á breytingunni en að kom- 
ast h já rekistefnum út ú r innheimtum. Óumsamið eiga þau kröfurétt á sjúkling- 
ana fy rir því, sem skorta kann á, að ríkissjóður greiði samkv. töxtum  þeirra, 
enda tryggja þau  sér þann rétt með ábyrgðum. Má gera ráð  fyrir, að sjúkrahúsin 
setji yfirleitt hærri taxta en stjórnarráðið gæti samið um fyrirfram . Miðar því 
frv. til ágóða fyrir sjúklingana eða ábvrgjendur þeirra, sem eru aðallega sveit- 
arsjóðirnir víðsvegar um land.


