
Ed. 356. Frumvarp til laga [120. mál]
um ónæmisaðgerðir.

Frá heilbrigðis- og félagsmálanefnd.

1. gr.
Ónæmisaðgerðir, sem lög þessi taka til, eru bólusetning gegn

1. bólusótt (kúabólusetning),
2. barnaveiki,
3. taugaveiki,
4. kikhósta,
5. berklaveiki,
6. öðrum sóttum, er til greina koma hér á landi, ef virk ónæmisaðgerð gegn þeim

verður kunn,
7. enn öðrum sóttum, þegar sérstaklega stendur á, einkum í sambandi við ferðir

manna úr landi.
2. gr.

f Reykjavík og annars staðar, þar sem heilsuverndar stöðvar hafa með höndum
almennt eftirlit með ungbörnum, skal í sambandi við framkvæmd eftirlitsins kúa-
bólusetja (frumbólusetja) hvert barn í umsjá stöðvarinnar, eftir að það er orðið
misserisgamalt, en áður en það er ársgamalt.

Nú verður kúabólusetningu barns samkvæmt þessari grein ekki komið við í
tæka tíð vegna sjúkleika barnsins eða annars, og skal þá heilsuverndarstöðin annast
kúabólusetningu þess jafnskjótt sem því verður við komið.

3. gr.
Þar, sem ekki er heilsuverndarstöð, sem hefur með höndum ungbarnaeftirlit,

skulu foreldrar og aðrir forsjármenn ungbarna eiga kost á og gera ráðstafanir til að
fá þau kúahólusett (frumbólusett), eftir að þau eru orðin misserisgömul, enda gera
sér far um að fá því lokið, áður en þau eru tveggja ára.

Kúabólusetningu samkvæmt þessari grein annast heilsuverndarstöðvar. þar sem
þær eru, en ella héraðslæknar.

4. gr.
Nú er barn komið á skólaaldur og hefur ekki verið kúabólusett samkvæmt 2. og

a. gr., og skal þá skólalæknir (héraðslæknir), jafnframt þvi sem skólaskoðun er
framkvæmd, gera ráðstafanir til þess, að barnið verði kúabólusett (frumbóluseU)
þegar á fyrsta skólaári, en ef því verður ekki við komið, þá svo fljótt sem við
verður komið.

Kúabólusetningu samkvæmt þessari grein annast heilsuverndarstöðvar, þar sem
þær eru, en ella skólalæknir (héraðslæknir) sjálfur, jafnframt þvi sem skólaskoðun
er framkvæmd, eða skólahjúkrunarkona undir eftirliti hans, ef hennar er völ.

5. gr.
Skólalæknir (héraðslæknir) skal gera ráðstafanir til þess, að serhvert skólabarn

sé kúabólusett á n$' (endurbólusetl), eftir að það er orðið fullra 10 ára, en áður en
það er 13 ára.

Um framkvæmd kúabólusetningar samkvæmt þessari grein fer á sama hátt sem
mn framkvæmd kúabólusetningar samkvæmt 4. gr.

6. gr.
Nú ferst kúabólusetning samkvæmt 5. gr. fyrir, og skal þa barn það eða ungling-

ur, er í hlut á, eiga kost á kúabólusetningu (endurbólusetningu) á heilsuverndar-
stöð, þar sem hún er, en ella hjá héraðslækni.
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7. gr.
Almenningi skal gera kost ónæmisaðgerða samkvæmt 1. gr., 2. og 5. tölulið,

svo og eftir því sem þörf kann að krefja samkvæmt 3., 4., 6. og 7. tölulið, samkvæmt
hinum síðast nefnda tölulið þó aðeins að svo miklu leyti sem við verður komið.

Ónæmisaðgerðir samkvæmt þessari grein annast heilsuverndar stöðvar, þar sem
þær eru, en ella héraðslæknar.

8. gr.
Þegar ætla má, að sérstakar starfsstéttir eigi öðrum fremur á hættu að sýkjast

af hættulegri sótt (svo sem farmenn á sjó eða í lofti, læknar. hjúkrunarfólk, sótt-
gæzlumenn o. s. frv.), er héraðslækni heimilt í samráði við landlækni að gera ráð-
stafanir til þess, að fólk úr þeim stéttum verði bólusett gegn þeirri sótt, sem um.
er að ræða. M. a. kemur hér til greina kúabólusetning um fram það, sem fyrir er mælt
í 2.-6. gr.

Þegar mikil sótthætta er yfirvofandi, er ráðherra heimilt að fyrirsldpa almenna
bólusetningu gegn þeirri sótt, sem um er að ræða, og láta ná til tiltekinna svæða, eða
landsins í heild, ef þurfa þykir.

9. gr.
Heilsuverndarstöðvar og héraðslæknar ákveða í samráði við landlækni og gera

almenningi nægilega kunnugt, hvernig framkvæmdum ónæmisaðgerða samkvæmt lög-
um þessum skuli hagað. svo að almenningur eigi hæfilega greiðan aðgang að þeim,
eftir því, sem til hagar á hverjum stað, og hafi þeirra sem fyllst not.

Berklayfirlæknir hefur yfirstjórn bólusetningar gegn berklaveiki og segir fyrir
nm framkvæmd hennar.

10. gr.
Nú kemur í ljós, að bóluefni, sem notað hefur verið til ónæmisaðgerðar sam-

kvæmt lögum þessum hefur verið óvirkt, og skal þá sú ónæmisaðgerð metin ógerð,
og sé um ónæmisaðgerð að ræða, sem skylt er að undirgangast, skal hún endurtekin
með virku bóluefni, svo fljótt sem við verður komið.

Ef vitað er, að kúabóla hefur ekki komið út, og óvirku bóluefni þó ekki um að
kenna, skal endurtaka kúabólusetningu (frumbólusetningu, endurbólusetningu),
eftir því sem við verður komið, og frumbólusetningu tvisvar, ef á sama hátt fer í
annað sinn.

11. gr.
Við framkvæmd ónæmisaðgerða samkvæmt lögum þessum skal þess gætt að

þyrpa fólki sem allra minnst saman til aðgerðanna.

12. gr.
Landlæknir gerir úr garði og lætur heilsuverndarstöðvum og héraðslæknum í té

sérstakar skírteinibækur, ónæmiskírteini. Skal sérhver sá, er leitar ónæmisaðgerðar
hjá þessum. aðilum, hafa slíka skírteinibók í höndum, varðveita hana trúlega og láta
skrá í hana allar ónæmisaðgerðir, er hann undirgengst samkvæmt lögum þessum.

13. gr.
Ekki má staðfesta barn, né gefa saman hjón, nema ónæmisskírteini hlutaðeiganda

beri með sér, að hann hafi verið kúabólusettur samkvæmt ákvæðum laga þessara.
Sömu skilyrðum skal og háð, að fólk fái inngöngu í framhaldsskóla og aðra skóla
en barnaskóla. Setja mega skólar, einkum heimavistarskólar. ríkari inngöngu skil-
yrði, að því er varðar ónæmisaðgerðir.

Ekki má ráða hjúkrunarkonur, hjúkrunarnema eða þjónustufólk sjúklinga
að berklahælum eða öðrum stofnunum. þar sem vistaðir eru berklasjúklingar, nema
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það svari jákvætt við berklapróf, ella undirgangist berklabólusetningu. áður en það
hefur vistina. Sama gildir um læknanema. er nám stunda við slíkar stofnanir.

14. gr.
Heilsuverndarstöðvar og héraðslæknar skulu skrá Í bækur sínar eða spjaldskrár

þá, er þeir gera á ónæmisaðgerðir samkvæmt lögum þessum, enda vera við því búnir
að gefa vottorð þar að lútandi, ef á þarf að halda, svo sem ef ónæmiskírteini glatast.
Kúabólusetningar og aðrar ónæmisaðgerðir skólalækna (héraðslækna) í barnaskól-
um skal þó skrá í nemendaskrá hlutaðeigandi skóla.

15. gr.
Héraðslæknar skulu í ársskýrslu sinni á þar til gerðu eyðublaði, er landlæknir

lætur í té, gera skýrslu um ónæmisaðgerðir þær, sem framkvæmdar hafa verið Í hér-
aði þeirra á árinu samkvæmt lögum þessum. Skal skýrslan bera með sér, gegn hverj-
um sóttum hefur verið bólusett, og hversu margir gegn hverri sótt.

16. gr.
Lyfjaverzlun ríkisins annast útvegun bóluefnis til ónæmisaðgerða samkvæmt

lögum þessum. Kostnaður af öflun kúabóluefnis og annars bóluefnis til ónæmis-
aðgerða, sem framkvæmdar eru á opinberan kostnað samkvæmt 17. gr .. greiðist úr
ríkissjóði.

17. gr.
Kostnað af framkvæmd kúabólusetningar svo og bólusetningar gegn barnaveiki

og berklaveiki af hendi heilsuverndar stöðva samkvæmt lögum þessum skal telja
með kostnaði af rekstri stöðvanna.

Kostnað af framkvæmd almennrar berklabólusetningar utan heilsuverndar-
stöðva, en á vegum berklayfirlæknis, skal greiða af berklavarnafé.

Skólalæknum (héraðslælmum), sem hafa umsjón með eða annast kúabólusetn-
ingu í barnaskólum jafnframt skólaeftirliti samkvæmt 4. eða 5. gr., ber ekki fyrir
það aukreitis þóknun.

Nú framkvæmir héraðslæknir, þar sem ekki er heilsuverndarstöð, kúahólu-
setningu samkvæmt 3. eða 6. gr., og ekki er til að dreifa vanrækslu þeirra, sem k úa-
bólusetningarinnar leita, og greiðist þá kostnaðurinn af aðgerðinni úr ríkissjóði
samkvæmt gjaldskrá héraðslækna.

Kostnaður af framkvæmd fyrirskipaðra ónæmisaðgerða samkvæmt 8. gr. greiðist
úr ríkissjóði samkvæmt gjaldskrá héraðslækna eða samkvæmt samningi við heilsu-
verndarstöðvar og héraðslækna, eftir því, sem henta þykir.

Kostnað af framkvæmd annarra ónæmisaðgerða samkvæmt lögum þessum
greiða hlutaðeigendur sjálfir samkvæmt gjaldskrá héraðslækna, að svo miklu leyti
sem sjúkrasamlög taka ekki á sig kostnaðinn.

18. gr.
Heimilt er ráðherra að setja reglugerð, þar sem kveðið er nánar á um einstök

atriði varðandi framkvæmd laga þessara, þ. á m. um tilhögun hinna einstöku ónæmis-
aðgerða.

19. gr.
Brot gegn ákvæðum laga þessara, þar á meðal vanræksla að leita ónæmisaðgerð-

ar, sem skylt er að undirgangast, varða sektum 100-10000 krónum, nema þyngri
refsing liggi við samkvæmt öðrum lögum.
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20. gr.
Lög þessi ganga í gildi 1. janúar 1951, þó ekki ákvæði 13. gr. um ónæmisskírteini

fyrr en jafnóðum sem lögin koma til framkvæmda, og gilda þá fyrst nm sinn bólu-
vottorð samkvæmt fyrri bólusetningar lögum.

Jafnframt því sem lög þessi ganga í gildi, falla úr gildi lög nr. 34 27. september
1901, um bólusetningar, svo og lög nr. 1622. október 1912, um breyting á þeim lögum.

Greinargerð.

Frumvarp þetta er samið af landlækni og flutt samkv. ósk heilbrigðismálaráð-
herra. Nefndarmenn hafa óbundin atkvæði um frv. og einstakar greinar þess.

Frá landlækni fylgdi svolátandi greinargerð:
Um ónæmisaðgerðir (bólusetningar gegn sóttum) eru ekki önnur fyrirmæli í

lögum en þau, er taka til kúabólusetningar (lög nr. 34 27. september 1901, um bólu-
setningar, og lög nr. 16 22. október 1912, um breyting á þeim lögum), svo og ákvæði
16. greinar berklavarnalaga. nr. 66 31. desember 1939, er heimila ráðherra að gera
fólki, sem er í sérstakri sýkingarhættu af berklaveiki, kost berklabólusetningar.

Lögin um kúabólusetningu eru mjög ströng og bera keim af þeirri miklu ógn,
sem fyrri tíðar mönnum stóð af bólusótt. Er við það miðað, að nákvæmlega sé fylgzt
með því, að enginn sleppi undan því að þrautbólusetjast, og er til þess krafizt þeirrar
skriffinnsku, að slíks munu naumast þekkjast hliðstæð dæmi um áþekkar fram-
kvæmdir á þessari annáluðu skriffinnskuöld. Í stuttu máli eru fyrirmælin á þessa
leið:
1. Í hverju bólusetningarumdæmi skal á ári hverju gera tvær skrár: frumbólu-

setningarskrá. um alla þá, sem eiga að frumbólusetjast í umdæminu á árinu, og
endurbólusetningarskrá, um þá, sem eiga að endurbólusetjast. Á frumbólusetn-
ingarskrá á ekki eingöngu að taka þá, sem aldrei hafa verið bóluseUir, heldur
einnig þá, sem bóla hefur ekki komið út á, nema þrisvar hafi verið reynd bólu-
setning án árangurs. Um endurbólusetningarskrána gildir hið sama. Hvora
tveggja skrána skal tvírita í því skyni, að annað eintakið geymist við hlutað-
eigandi héraðslækrrisemhætti, en hitt fylgi sem skilríki með bólusetningarreikn-
ingum til heilbrigðisstjórnarinnar.

2. Á bólusetningarskrárnar skal færa við nafn hvers einstaks, hvort bóla kemur út
eða ekki, en síðan láta hverjum bólusettum í té vottorð um árangur bólusetn-
ingarinnar. án tillits til þess, hvort hann er nokkur eða enginn.

3. ÆUazt er til, að fylgzt sé með því, hverjir vanrækja að leita bólusetningar, og
að þeir hinir sömu séu látnir sæta sektum.
Sannast mála er það, að mikið hefur jafnan skort it, að þessum einstrengings-

legu lagafyrirmælum hafi verið framfylgt til hlítar. Langt mun síðan að nokkur
bólusetjari hafi sýnt lit á að gera bólusetningarskrár um alla þá, sem í raun og
veru áttu að kúabólusetjast í umdæminu lögum samkvæmt. Hitt hefur verið látið
nægja, að skrá þá eina, sem leitað hafa bólusetningar. Þar með var undan fellt að
fylgjast með því, hverjir vanræktu bólusetninguna. Sektum fyrir slíka vanrækslu
mun aldrei hafa verið beitt.

Engu síður munu flestir Íslendingar hafa verið kúabólusettir a. m. k. einu sinni
it ævinni og meiri hluti þeirra með árangri. Á endurbólusetningu hafa jafnan verið
mikil vanhöld og einkum á ítrekaðri bólusetningu lögum samkvæmt eftir bólusetn-
ingu (einkum endurbólusetningu), sem ekki hefur borið árangur. Þrátt fyrir allt
mundi þó hinnar almennu kúabólusetningar sjá mikinn stað, ef fyrir oss ætti að
liggja að komast í kast við bólusótt, þó að óvarlegt væri að treysta henni til hlítar
og sjálfsagt án tillits til hennar að beita hinum ýtrustu sóttvarnaraðgerðum, þar á
meðal almennri skyndibólusetningu á hættusvæðum.

Fyrir löngu er tímabært orðið að endurskoða kúabólusetningarlöggjöfina og
færa hana til samræmis við breytt viðhorf og aðstæður. Ef um nýmæli væri að ræða,
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mundi engum detta í hug að gera svo flókin fyrirmæli um framkvæmd kúahólu-
setningar sem kúabólusetningarlöggjöf vor er. Er þar gleggst til samanburðar, að
vér rækjum nú orðið mjög almennt aðra bólusetningu, sem vér eigum mjög mikið
undir, og gerum það á ólíkt einfaldari hátt, en þó með ánægjanlegum árangri. Er
þar átt við barnaveikisbólusetninguna.

Auk annars kallar það á eftir endurskoðun kúabólusetningarlöggjafarinnar,
hverjum erfiðleikum það er orðið bundið að fá kúabólusetningu framkvæmda af
þeim, sem lögum samkvæmt eiga fyrst og fremst að hafa hana á hendi, en það eru
ljósmæðurnar í landinu. Er hvort tveggja, að vanhöld eru á skipun ljósmæðraum-
dæma og ástæður margra ljósmæðra svo, að ekki er it þær bætandi skyldustörfum
mn fram aðalstarf þeirra, enda kveður meira og meira að því, að ljósmæður biðjist
undan því að hafa á hendi kúabólusetningu eða jafnvel afsegi það með öllu. Hjálpar
til að auka á erfiðleika ljósmæðra að gegna þessari sýslu, að heimilisástæður margra
heimila í strjálbýli eru þær, að engin tök eru á að færa börn almennt saman it til-
teknum degi til kúabólusetningar, og þarf ljósmóðirin þá helzt að elta uppi flest
heimili í umdæminu, ef nokkuð á úr að verða. En slíkt er tímafrekt og fyrirhafnar-
samt, miðað við þá þóknun, sem greidd er fyrir og unnt er að greiða.

Með frumvarpi þessu er leitað lags við að færa framkvæmd almennrar kúahólu-
setningar í einfaldara og hagkvæmara horf. ÞÓ að slakað sé á kröfum, er það gert í
fullri vissu þess, að heildarárangur aðgerðanna verði ekki síðri en við núverandi
skipun, Jafnframt eru kerfisbundnar í frumvarpinu aðrar nytsamlegur ónæmisað-
gerðir og í aðalatriðum á þann hátt, sem þeim er nú þegar hagað fyrir eðlilega
þróun framkvæmdar þessara læknisaðgerða.

Að svo miklu leyti sem frumvarpið telst þurfa frekari skýringa við, vísast til
eftirfarandi athugasemda við einstakar greinar:

Við 1. gr.
1.-5. töluliður taka til þeirra ónæmisaðgerða, sem nú eru almennt tíðkaðar hér

á landi. Vonandi mun mega telja meiri eða minni horfur á, að þá og þegar verði
kunnar virkar ónæmisaðgerðir gegn enn fleiri sóttum, sem til greina koma hér á
landi, svo sem inflúenzu og jafnvel mænusótt (6. töluliður). Fyrir síauknar ferðir
manna á örskömmum tíma í hinar fjarlægustu álfur getur verið æskilegt, að hér sé
kostur ónæmisaðgerða gegn ýmsum erlendum sóttum (7. töluliður), auk þess sem
fyrir getur komið, að eitt og eitt tilfelli slíkra sótta slæðist hingað (sbr. einnig
athugasemd við 8. gr.).

Við 2. gr.
Heilsuverndarstöðvar eru nú í stærstu kaupstöðunum, en sérstakt ungbarnaeftir-

lit þó ekki rækt af þeim öllum. Mun heilsuverndarstöðvum fjölga á næstu árum og
ungbarnaeftirlit verða tekið upp víðar og víðar í fjölbýli. Er þá vafalaust tryggilegast
séð fyrir kúnbólusetningu ungbarna, ef hún er framkvæmd í sambandi við almennt
ungharnaeftirlit (sbr. athugasemd við 11. gr.).

Við 3. gr.
Hvarvetna þar, sem eru heilsuverndar stöðvar, er þeim gert að hafa á hendi kúa-

bólusetningu ungbarna, einnig þó að þær ræki ekki almennt ungbarnaeftirlit. Þar,
sem engin heilsuverndarstöð er, er héraðslæknum ætlað að hafa kúabólusetningu á
hendi. Hér er sú kvöð lögð á foreldra og forsjármenn ungbarna að gæta þess að færa
börn sín til kúabólusetningar, og hefur svo jafnan verið í framkvæmd, hvað sem laga-
staf hefur liðið. Eins og nú háttar um tíð viðskipti fólks við lækna, ætti ekki að
jafnaði að vera erfiðleikum bundið að ná til læknis með barn til kúahólusetningar
it fyrstu aldursárum þess, jafnvel úr miklu strjálbýli, ef ekki þarf að binda sig við
ákveðinn tíma, heldur gripið tækifæri, þegar leita þarf læknis hvort sem el' eða læknir
er á ferð. En til þess þurfa héraðslæknar sem oftast og helzt ætíð að hafa í fórum
sinum og tiltækt virkt kúahóluefni, Verður að leitast við að gera þeim það kleift og
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húa bóluefnið sem bezt í hendur þeim til hagnýtingar og geymslu. Í einstökum
fjölmennustu sveitarhéruðum kann að vera hæpið, að héraðslæknir anni þessari
kúabólusetningu, og verður þá auðvitað ekki um það fengizt, að hann fái til fleiri
eða færri bólusetjara, segi þeim fyrir verkum og láti þá framkvæma kúabólusetn-
inguna í sínu umboði. En ekki ætti slíkt að vera regla. Nú ferst eitthvað af þessari
kúabólusetningu fyrir, en varla fremur en gengur og gerist og verða mundi að öllu
óbreyttu, og biður þá frumbólusetningin þess, að barn komist á skólaaldur (sbr.
4. gr.). Hins vegar þykir ástæða til að láta löggjöfina minna á, að vinna beri gegn
slíkum drætti með tilliti til þess, að öllu meiri hætta mun á, að börnum kunni að
hlekkjast á við kú ab ólu setningu, ef hún dregst verulega fram yfir tveggja ára aldur.

Við 4. og 5. gr.
Sú kúabólusetning (frumbólusetning), sem ferst fyrir samkvæmt framangreind-

um ákvæðum, og síðan endurbólusetning verða framkvæmdar Í sambandi við læknis-
eftirlit með barnaskólum, og er önnur tilhögun naumast hentari.

Við 6. gr.
Þarfnast ekki skýringar.

Við 7. gr.
Gert er ráð fyrir, að auk kúabólusetningar eigi menn ætíð aðgang að bólusetn-

ingu gegn barnaveiki og berklaveiki, en öðrum ónæmisaðgerðum þegar sérstök nauð-
syn krefur, þ. e. þegar hinar tilgreindu sóttir ganga eða eru yfirvofandi. Loks er
ætlazt til, að í Reykjavík a. m. le sé þess kostur að fá sig bólusettan gegn hinum
alvarlegustu erlendu sóttum, er menn ferðast til fjarlægra staða, þar sem þeir geta
átt á hættu að smitast af slíkum sóttum (sbr. einnig athugasemd við 1. gr.). Er þess
að vænta, að Alþjóðaheilbrigðisstofnunin sjái sér skylt að greiða fyrir um útvegun
nauðsynlegra bóluefna til slíkra bólusetninga með sem stytztum fyrirvara.

Við 8.-10. gr.
Þarfnast ekki skýringa.

Við 11. gr,
Sú tilhögun, sem viðgengst í fjölhýli, að hópa börnum tugum og jafnvel hundr-

uðum saman í þröng Í húsakynni til bólusetningar er mjög varasöm Í heilbrigðislegu
tilliti, enda farast kúsbólusetningar mjög oft fyrir af þeim ástæðum, að ekki þykir
tiltækilegt, þegar einhverjir faraldrar ganga, að stofna til hópsýninga á þennan hátt,
Vegna þess, hve ung börn eru næm fyrir flestum sóttum og þær þeim hættulegar,
varðar mestu, að þau séu ekki lögð í slíka sýkningarhættu. Sú tilhögun, sem frum-
varpið mælir fyrir um á framkvæmd kúnbólusetningar (frumbólusetningar), gerir
það kleift, að langflest ungbörn verði kúabólusett hvert heima hjá sér eða mjög fá
saman á heilsuverndarstöð, og horfir það þeim vafalaust til mjög aukins heilbrigðis-
öryggis, auk þess sem koma ma við miklu nesturslegra hreinlæti við framkvæmd
sjálfrar aðgerðarinnar heldur en unnt er, þegar um hinar f'lausturslegu fjöldabólu-
setningar er að ræða.

Við 12. gr.
Gert er ráð fyrir, að skráning ónæmisaðgerðar á ónæmiskírteini verði gerð sem

allra einföldust í framkvæmd. Mundi nægja að stimpla á þar til gerðan reit fyrir
hverja tegund ónæmisaðgerðar og árita aðeins dagsetningu, en tölusetning stimpils
gæti sagt til um, í hverju læknishéraði ónæmisaðgerðin væri framkvæmd.

Við 13. gr.
Ákvæði þessarar greinar eru í öllum höfuðatriðum sanuæmi við það, sem nú

er fyrirskipað eða þegar almennt tíðkað.
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Við 14. gr.
Skráning kúsbólusetningar og annarra ónæmisaðgerða, sem framkvæmdar eru

i sambandi við skólaeftir lit, í nemendaskrár hlutaðeigandi skóla, dregur mikið úr
skriffinnsku í sambandi við þessar aðgerðir, en gæta verður þess, að skrár þessar
séu vandlega varðveittar, og er það að vísu sjálfsögð krafa á hendur hverjum skóla,
sjálfs hans vegna. Fræðslumálastjóri hefur þegar í samráði við landlækni bætt dálk-
um fyrir ónæmisaðgerðir eyðublaðabækur þær, er hann lætur skólum í té undir
nemendaskrár.

Við 15. gr.
Þarfnast ekki skýringar.

Við 16. gr.
Nokkur aukinn vandi leggst á Lyfjaverzlun ríkisins að láta aldrei standa upp á

sig að sjá heilsuverndarstððvum og héraðslæknum fyrir bóluefni og þar á meðal virku
kúabóluef'ni, sem hæfustu til geymslu og í æskilegum skömmtum eftir aðstæðum á
hverjum stað.

Við 17. gr.
Sjálfsagt þykir, að almenningur eigi ókeypis aðgang að kúabólusetningu, eins

og verið hefur, svo og að hvers konar sérstaklega fyrirskipuðum ónæmisaðgerðum.
Eftir atvikum þykir og sama eiga að gilda um bólusetningu gegn barnaveiki og
berklaveiki, að svo miklu leyti sem þær eru ræktar af heilsuverndarstöðvum. eða
berklabólusetning á vegum berklayfirlæknis. Um kostnað af öðrum ónæmisaðgerðum
þykir mega fara eins og um kostnað af öðrum læknisaðgerðum, svo sem verið hefur.
Um hlutdeild heilsuverndar stöðva í þessari starfsemi getur naumast orðið ágrein-
ingur, með tilliti til þess, hversu þeim er haldið uppi af opinberu fé. Ætlazt er til,
að héraðslæknir, sem gerir rfkissjóði reikning fyrir kúabólusetningu hvers árs sam-
kvæmt 4. málsgr. 17. greinar, miði við það, að gert sé samtímis fyrir einn aðila, og
er það í samræmi við fyrirmæli gjaldskrár héraðslækna um greiðslu fyrir skóla-
eftirlit. Sama á og að gilda um aðrar ónæmisaðgerðir héraðslækna á kostnað hins
opinbera, ef til koma. Ferðakostnaður vegna venjulegra kúabólusetninga á ekki að
koma til greina.

Um verulega aukinn kostnað ríkissjóðs af þessari lagasetningu ætti ekki að
verða að ræða.

Við 18. gr.
Þarfnast ekki skýringar.

Við 19. gr.
Þrátt fyrir sektarákvæði þessarar greinar er ekki ætl azt til, að fólk verði að

jafnaði frcmur en áður elt með sektum, þó að vanhöld verði á, að það heimti st með
fyllstu skilum til almennrar kúabólusetningar. Hins vegar þykir ekki fært að sleppa
sektarákvæðum með öllu, og víst ber nauðsyn til að geta vísað til þeirra og gripið,
ef fyrirskipaðar eru almennar ónæmisaðgerðir til varnar aðsteðjandi hættulegum
sóttarfaröldrurn (sbr. 8. gr.).

Við 20. gr.
Þarfnast ekki skýringar.
Þess skal getið, að höfundur frumvarpsins hefur haft samráð um efni þess

við prófessorinn Í heilbrigðisfræði við háskólann, berklayfirlækni og lyfsölustjóra
ríkisins. Einnig hefur frumvarpið verið sent til umsagnar stjórnum Læknafélags
Íslands og Læknafélags Reykjavíkur, og hefur hvorug hreyft athugasemdum.
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