
Nd. 34. Frumvarp

til laga um breyting á lögum nr. 16, 20. júní 1923, um varnir gegn kynsjúk- 
dómum.

Flutningsm.: Vilmundur Jónsson.

1. gr.
5. grein laganna orðist svo:
I hverju héraði skal héraðslæknir veita þeim sjúklingum, sem haldnir 

eru af kynsjúkdómum, ókeypis læknishjálp, ef hann telur þá þurfa þess með. 
Nær sú hjálp til allrar læknislijálpar, nauðsvnlegra rannsókna og lyfja, og 
skal hún greidd úr ríkissjóði samkvæmt gjaldskrá héraðslækna og gildandi 
lyfjaskrá, enda sé landlækni send skýrsla um sjúklingana og læknishjálpina, 
er hann fer með sem trúnaðarmál.

Þar, sem sérfræðingar eru fyrir hendi, er rétt að semja við þá um að 
hafa þessar ókevpis lækningar með höndum í stað héraðslækna.

2. gr.
6. grein laganna skál orða svo:
Nú ber hrýna nauðsyn til að leggja í sjúkrahús sjúkling með kynsjúkdóm, 

og telur sá læknir, er veitir kynsjúkdómasjúklingum ókeypis læknishjálp á 
þeim stað, að sjúklingurinn þarfnist ókeypis sjúkrahúsvistar, og greiðir þá rík- 
issjóður sjúkrahúskostnaðinn í þeim sjúkrahúsum, sem samið hefir verið við um 
að veita slikum sjúklingum viðtöku. Semja skal við sjúkrahús i Reykjavík-um, 
að allt að 10 rúm séu jafnan til taks fyrir sjúklinga með kynsjúkdómum, og 
um greiðslur fj'rir þá sjúklinga, er fá þar vist á kostnað ríkissjóðs. Á sama hátt 
skal samið um eitt sjúkrarúm fvrir kvnsjúkdómasjúklinga á hverjum þessara 
staða: Á Isafirði, Siglufirði, Akurevri, Sevðisfirði og Vestmannaeyjum.

Þar, sem samið hefir verið við sérfræðinga, skulu þeir skyldir að aðstoða 
sjúkrahúslækna við meðferð þessara sjúklinga í sjúkrahúsunum eða stunda þá 
að öllu leyti, ef krafizt verður.

Um sjúklinga þá, sem liggja i sjúkrahúsum á kostnað ríkissjóðs, ber að 
senda landlækni skýrslu (sbr. 5. gr.) áður en greiðslur fara fram.

3. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar i stað.

G r e i n a r g e r ð .

Frumvarp um þetta efni lá fyrir tveimur siðustu þingum, og var á sum- 
arþinginu vísað til stjórnarinnar með rökstuddri dagskrá og meðmælum alls- 
herjarnefndar efri deildar, en þess óskað, að stjórnin undirbyggi málið frek- 
ar, og aðallega á þann hátt, að athuga, hverjir möguleikar væru á því að útvega



þá spítalavist, sem frumvarpið gerir ráð fyrir, og hvort ekki mætti takast að 
fá Reykjavíkurbæ til að taka þátt i þeim kostnaði, er frumvarpið, ef að lögum 
vrði, hefði í för með sér.

Eins og stendur mundi verða nokkrum vandkvæðum bundið að tryggja 
nægilega mörg sjúkrarum í Reykjavík handa þessum sjúklingum, en Reykja- 
vikurbæ ætti þó að vera það kleift, og hefir verið stungið upp á að gera far- 
sóttarhúsið, sem að jafnaði er of stórt farsóttarhús, jafnframt að kynsjúkdóma- 
spitala. En berklasjúklingum, sem í farsóttarhúsinu hafa verið vistaðir og þar 
eiga mjög illa heima, gæti bærinn fengið stað í franska sjúkrahúsinu, sem hann 
hefir nýlega keypt.

Hefir borgarstjóra verið skrifað um málið, en svar er ókomið þegar 
frumvarpið er samið.

Færi mjög vel á þvi, að stærstu kaupstaðirnir, þar sem mest er um kyn- 
sjúkdómana, og þá einkum Revkjavík, legðu sjúkrarúmin til, ef ríkissjóður tæki 
að sér að greiða sanngjarnan legukostnað sjúklinganna. Og er það hugs- 
unin með frumvarpinu i þeirri mvnd, sem það er nú, að sá háttur komist á. 
Er óliklegt, að á kaupstöðunum standi að koma hér til móts við ríkið, og má 
gera ráð fyrir, að þeir verði fúsir til slíkra samninga, enda koma lögin ekki til 
framkvæmda að þessu levti fvrr en samningar hafa tekizt.

Að efni til má frv. heita samhljóða frumvarpinu, sem lá fyrir siðasta 
þingi. Aðeins er tryggilegar búið um, að misnotkun geti ekki átt sér stað, án 
þess þó að gengið sé nær sjúklingunum. Einnig er ætlazt til, að með þvi að 
fyrirskipa samninga fvrirfram við sjúkrahúsin, verði komið í veg fvrir ósann- 
gjarnar kröfur af þeirra hendi, svo og allar deilur eftir á um þessar greiðslur. 
Loks gengur þetta frumvarp lengra í því, að ætlazt er til, að kjmsjúkdóma- 
sjúklingum sé tryggð sjúkrahúsvist í 5 öðrum kaupstöðum, þeim, sem mest við- 
skipti hafa við útlönd, næst Revkjavik.

Um þörfina á þessum brevtingum vísast til greinargerða, sem frum- 
varpinu fylgdu á síðustu þingum, og er engu þar við að bæta.

Frumvarp þetta hefir verið borið undir Hannes Guðmundsson kyn- 
sjúkdómalækni, og telur hann, að það muni ná tilgangi sínum.


