
Nd. 110. Frumvarp

til laga um ljósmæðra- og hjúkrunarkvennaskóla íslands. ■

(Eftir 2. umr. í Nd,$.

1. gr.
I sambandi við landsspitalann í Reykjavík skal vera ljósmæðra- og 

hjúkrunarkvennaskólí.

2. gr.
Stjórn landsspítalans liefir á hendi stjórn skólans.

3. gr.
Skólinn skal vera i tveimur deildum, ljósmæðradeild og lijúkrunar- 

kvennadeild, og er námið í háðum deildum hæði hóklegt og verklegt.
Námstimi i ljósmæðradeildinni er eitt ár. Yfirlæknir og yfirljósm óðir 

fæðingardeildar landsspítalans skulu vera aðalkennarar ljósmæðradeildarinn- 
ar, og þar fá ljósmæðraefnin liina verklegu tilsögn. Einnig má ráða eina eða 
fleiri ljósmæður í Revkjavík til að taka ljósmæðraefnin til skiptis með sér út 
í bæfnn, til þess að þau kynnist þar ljósmóðurstörfum i heimahúsum.

Námstími i hjúkrunarkvennadeildinni er 3 ár. Yfirlæknar og yfirhjúkr- 
unarkona landsspítalans skulu vera aðalkennarar hjúkrnnarkvennadeildarinn- 
ar. í hinum ýmsu deildum landsspitalans, liinum öðrum rikisspítölum og stærri 
sjúkrahúsum landsins fá hjúkrunarkvennaefnin hina verklegu tilsögn.

4. gr.
Tala nemenda ljósmæðradeildarinnar skal að jafnaði ekki vera hærri

en 12.
Tala nemenda hjúkrunarkvennadeildarinnar skal að jafnaði ekki vera 

hærri en nemi tveimur á hverja fulllærða lijúkrunarkonu í þeim sjúkrahúsum, 
þar sem þeim er séð fyrir verklegri tilsögn.

5. gr.
Nemendur ljósmæðradeildarinnar fá stvrk úr ríkissjóði, sem stjórnar- 

ráðið ákveður, allt að því, að liann nemi fæðiskostnaði þeirra, meðan þær eru 
við námið. Fæðið leggur landsspítalinn til með kostnaðarverði, en húsnæði með 
ljósi og hita, vinnuföt og þjónustu ókeypis. Stvrkurinn greiðist mánaðarlega, og 
skal hann að jafnaði vera bundinn þvi skilvrði, að ljósmæðraefnin hafi skuld- 
bundið sig til að þjóna ljósmóðurumdæmi að afloknu prófi og gegna því ekki 
skeinur en 3 ár samflevtt, nema sérstök forföll banni, en endurgreiða styrkinn 
að öðrum kosti.

Nemendur lijúkrunarkvennadeildarinnar liafa ókeypis vist og vinnuföt 
í sjúkrahúsum þeim, er þeir starfa i, en laun eftir því sem um semst.



6. gr.
Ríkissjóður leggur fram styrk til skólans, er nema má allt að 4000 kr.

á ári.

7. gr.
Stjórn skólans semur* reglugerð fyrir skólann, sem stjórnarráðið 

staðfestir.
í  reglugerðinni skal gera grein fvrir:

1. Inntökuskilvrðum, og má krefjast inntökupröfs í almennum fræðum eða 
sérstaks undirbúningsnáms.

2. Tilhögun kennslunnar.
3. Tilhögun prófa.
4. Kjörum nemendanna.
5. Þóknun til kennaranna.

8. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar í stað og eru jafnfram t úr gildi felld lög um 

ljósmæðraskóla í Revkjavik, nr. 49, 4. júni 1924.


