
Ed. 98. Frumvarp til laga
um  heimild handa ríkisstjórninni til að veita tannsmið Óla Baldri Jónssyni tann- 
lækningaleyfi.

Flm.: Magmis Gislason, Ingvar Pálmason, Jóhann  Jósefsson.

1. gr.
R íkisstjórninni skal heimilt að veita tannsmið Óla Baldri Jónssyni tannlækn- 

ingaleyfi.
2. gr.

Lög þessi öðlast þegar gildi.

G r e i n a r g e r ð .
Maður sá, er hér um ræðir, ÓIi Baldur Jónsson á Eskifirði, hefur stundað tann- 

ia’kninganám í Þýzkalandi um 5 ára  skeið, fyrst í Fachsehule fiir Dentisten í Ham- 
borg frá 1934 -1938 og síðan í eitt á r  í Lehrinstitu t fiir Dentisten í Dresden. Lauk 
hann prófi í háðum þessum skólum með góðum vitnisburði. Að námi loknu starfaði 
hann sem fullgildur aðstoðarm aður á tannlækningastofu i Þýzkalandi í hálft ár, en 
hvarf þá heim til Islands og hefur siðan, með levfi heilbrigðisstjórnarinnar, lagt 
stund á tannsm íðar og haft aðsetur á Austurlandi. Hins vegar hefur honum  verið 
svnjað um levfi til að stunda tann læ kn inga r: tanndrá tt  og tannviðgerðir, sökum þess, 
að skólar þeir, er hann nam í þessi fræði í Þýzkalandi, hafa ekki verið v iðurkenndir 
af heilbrigðisstjórninni, en í lögum nr. 7/1929, um tannlækningar, er tannlækninga- 
próf í tannlæknaskóla, er v iðurkenndur er af heilbrigðisstjórninni, gert að skilvrði 
fyr ir  rétti til að stunda sjálfstæðar tannlæ kningar hér á landi.

Hingað til m unu ekki aðrir  skólar en tannlæknaskólinn í K aupm annahöfn 
hafa hlotið slíka viðurkenningu.

Nú er það vitað, að þeir, sem lokið hafa náini við fram angre inda skóla í Þýzka- 
landi, geta fengið full tannlæknaréttindi þ a r  í landi, og þykir  þar ineð fengin trygg- 
ing fvrir, að Óli Baldur hafi öðlazt nægilega fræðslu og þekkingu í fræðigrein sinni. 
A hinn bóginn er mikill skortu r á tannlæ knum  hér á landi, þar sem sum ir landsfjórð- 
ungar cru alveg tannlæknislausir, svo sem Austfirðingafjórðungur, en þar hyggst Óli 
Baldur að setjast að, cf honum  verður levft að fara með tannlækningar. Hefur hann 
þegar unnið sér traus t  fyr ir  tannsm iðar sínar, sem þykja bera vott um hagleik og 
vandvirkni. E r með þessu að nokkru  bætt ú r  vandkvæðum Austfirðinga á þessu 
sviði, en hitt er þó mikilsverðara, að þar sé búsettur fullkominn tannlæknir , sem 
geti gert við tannskemmdir. Sýnist engan veginn rétt að láta ónotaða þá starfskrafta, 
sem fvrir hendi eru, þegar þeirra er slik þörf sein raun  ber vitni.

A það er einnig að líta, að m aður þessi hefur varið miklum  tíma og f já rm unum  
til að afla sér nauðsynlegrar þekkingar í fræðigrein sinni, og þvi ósanngjarn t að 
meina honum  að njóta ávaxtanna af iðju sinni.


